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Gospel Matthew 21:33-43  
This is the landlord's heir: come, let us kill him 

Jesus said to the chief priests and the elders of the people, ‘Listen to another parable. There was 
a man, a landowner, who planted a vineyard; he fenced it round, dug a winepress in it and built a 
tower; then he leased it to tenants and went abroad. When vintage time drew near he sent his 
servants to the tenants to collect his produce. But the tenants seized his servants, thrashed one, 
killed another and stoned a third. Next he sent some more servants, this time a larger number, 
and they dealt with them in the same way. Finally he sent his son to them. “They will respect my 
son” he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, “This is the heir. Come 
on, let us kill him and take over his inheritance.” So they seized him and threw him out of the 
vineyard and killed him. Now when the owner of the vineyard comes, what will he do to those 
tenants?’ They answered, ‘He will bring those wretches to a wretched end and lease the vineyard 
to other tenants who will deliver the produce to him when the season arrives.’ Jesus said to 
them, ‘Have you never read in the scriptures: 

It was the stone rejected by the builders 

that became the keystone. 

This was the Lord’s doing 

and it is wonderful to see? 

‘I tell you, then, that the kingdom of God will be taken from you and given to a people who will 
produce its fruit.’ 

……………………………... 

 

REFLECTION FOR YOUNG PEOPLE 

 by Lisa-Marie Calderone-Stewart 

 

This parable couldn’t be more obvious. The vineyard owner’s son is killed by the tenants, so 
then the vineyard owner will lease the vineyard to different people who will care for the grapes 
in an honest and respectable way, in memory of his son who died. Jesus switches symbols from 
grapes to bricks, and then emphasises how the cornerstone is the very stone that was initially 
rejected by the builders of the structure. Jesus challenges us to look deeply into this symbolism. 

Who are the rejected bricks and stones at your school? Are there any outcast students who are 
mocked by others? Why are certain people judged to be more popular or less popular than oth-
ers? 

What would Jesus say about the value of less popular individuals? 

How would your reaction to them be different if you took this Gospel message seriously? Are 
you going to change your reaction to them? Why or why not? 

Who are the newer people that lease the land and help to harvest the grapes? Are you in this 
category? 

Who are the tenant farmers? Who are the builders who dislike the cornerstone? Are you in this 
category? (From the Liturgy Help) 
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SUY NIỆM 

Lm An tôn Nguyễn Cao Siêu 

 

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe dụ ngôn những 
tá điền. Những tá điền này được chủ nhà cho canh tác 
vườn nho của mình, để đến mùa hái nho họ giao lại cho 
ông hoa lợi. Đây là một vườn nho được ông chủ quan 
tâm săn sóc. Ông đã trồng, đã rào giậu, khoét bồn đạp 
nho và xây tháp canh. Tiếc thay, khi ông chủ sai các 
đầy tớ đến để thu hoa lợi các tá điền chẳng những 
không nộp, mà còn hành hạ họ và giết đi (c. 35). Nhóm 
đầy tớ thứ hai cũng chịu chung số phận (c. 36). Nhưng ông chủ vẫn không thất vọng 
trước sự độc ác của các tá điền. Sau cùng, ông đã sai chính con trai mình đến với họ. 
Đứa con thừa tự cũng chẳng được nể vì, bị lôi ra khỏi vườn nho và giết đi.  

Khi kể dụ ngôn này Đức Giêsu muốn nói mình chính là người con ấy, người Con của 
ông chủ vườn nho là Thiên Chúa. Ngài tiên báo về cái chết sắp đến của mình bởi tay 
những tá điền sát nhân là các nhà lãnh đạo Do thái giáo đương thời. Cái chết của Đức 
Giêsu nằm trong chuỗi những cái chết của các ngôn sứ là các đầy tớ đã được Thiên 
Chúa sai đến với dân Israel trong dòng lịch sử. Tuy nhiên, cái chết ấy đặc biệt cao quý 
vì là cái chết của chính Người Con. Hơn thế nữa, cái chết ấy không phải là một dấu 
chấm hết. Nó là cánh cửa mở ra một trang mới của lịch sử, không phải chỉ là lịch sử của 
dân tộc Israel, mà còn của cả nhân loại. “Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá 
đầu góc. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (c. 42). 
Giáo Hội sơ khai thích dùng trích dẫn trên đây của thánh vịnh 118, 22 để nói về việc 
Đức Giêsu bị loại trừ và được tôn vinh (x. Cv 4,11; 1Pr 2,7). Bị loại bỏ là việc độc ác 
của con người, còn trở nên viên đá góc là việc làm kỳ diệu của Thiên Chúa. 

“Thu hoa lợi”, “nộp hoa lợi”, “sinh hoa lợi” (cc. 34, 41, 43). Hoa lợi là điều mà ông 
chủ nhắm tới khi ông đầu tư cho vườn nho. Ông đã không thu được hoa lợi gì từ những 
tá điền độc ác, bởi đó ông đã lấy vườn nho lại, cho người khác làm để lấy hoa lợi. Vườn 
nho bây giờ được hiểu là Nước Thiên Chúa. Nước này không còn nằm trong tay giới 
lãnh đạo dân Do Thái nữa, nhưng được trao cho một dân biết sinh hoa lợi (c. 43). Dân 
mới ấy chính là Giáo Hội phổ quát, trong đó gồm cả dân ngoại và những người Do Thái 
tin Đức Giêsu.  

Chúng ta thuộc về Giáo Hội, thuộc về đoàn dân mới. Chúng ta hãnh diện vì được trao 
phó vườn nho là Nước Thiên Chúa, và lo lắng trước trách nhiệm phải sinh hoa lợi cho 
xứng ở đời này. Làm thế nào để Giáo Hội nộp hoa lợi đúng mùa cho Chủ? Làm thế nào 
để chúng ta không rơi vào tội của các tá điền đi trước?  

CHÚA NHẬT XXVII TN, NĂM A 

https://bible.usccb.org/bible/matthew/21?33


PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
(Livestream tất cả chương trình dưới đây) 

03.10.20 Thứ Bảy 
04.10.20 Chúa Nhật XXVII TN, Tv III 
05.10.20 Thứ Hai 
06.10.20 Thứ Ba 
07.10.20 Thứ Tư, Đức Mẹ Mân côi 
08.10.20 Thứ Năm 
09.10.20 Thứ Sáu 
10.10.20 Thứ Bảy 
11.10.20 Chúa Nhật XXVIII TN, Tv IV 
 
Lưu ý: Có lễ và hành hương kính Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp lúc 3pm thứ Bảy 
 
 
 
 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phanxicô Thặng (10.20) Giuse Quyền, Giuse Lơ, Giuse Bộ và Catarina Tưởng (11.20), 
Đaminh Ký (12.20), Phêrô Phát (1.21), Giuse Peter Tran (2.21);  Maria Hỷ, Phanxicô Sáng, 
Giuse Soạn, Gioankim Vinh (4.21); Phaolô Điền (5.21); Lh người thân, Đaminh Giác, Yevina 
Nguyễn, Giuse Cường, Maria Tới (6.2021), Giuse Liêng (7.21), Gioan Baotixita Điền (8.21), 
Giuse Tuấn, lh người hiến tang, Anna Ẩn, Phêrô Thí, Giuse Thơm, Maria Cửu, Têrêsa Châu và 
Gioan Phương (9.21), Gioan Baotixita Tỵ, Antôn Trường (10.21) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

 
Ngày Thường 
 Thứ Hai-Thứ Sáu:  
 - Kinh phụng vụ: 07:40 am 
 - Thánh lễ: 08:00am  
Cuối Tuần 
 Thứ Bảy:  
 - Hành hương kính Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp và thánh lễ: 
03:00pm 
 
 Chúa Nhật: 10:00am  
 

LỊCH PV: CN XXVII TN 

Mới qua đời:  
 Phao-lô Minh, Gioan Baotixita Tỵ, Maria Tin, 

Cha Phê-rô Nghĩa  

 

Nhân dịp lễ giỗ 

Giuse Ý, Teresa Sâm, Teresa So, 2.10 Anna 
Nghiêm, 3.10 Augustino Maria Đích, 4.10 Phê-
rô Phụng, Anna Huệ, Vincent Riệu, Phanxico 
Xavie Hữu, 5.10 Anna, Maria Nết, Phê-rô, Ma-
ria, 10.10 Cha Barthôlômêo Huỳnh San (giỗ 1 
năm) 
 
Đã qua đời:   
Phê-rô, Maria, Bà cố Anna, Madalena, Anna Ẩn, 
Phê-rô Thí, Phê-rô Kiểu, Phê-rô Thịnh, Gi-
oanBaotixita Thụy, Maria Mừng, linh hồn người 

hiến thận,  các linh hồn nạn nhân dịch bệnh 
Covid, các linh hồn tiên nhân, các linh hồn nơi 
luyện tội. 
 
Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ  

 Tạ ơn Chúa đã được bình an và như ý 

 Tạ ơn nhân ngày sinh nhật 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày lễ Thánh Teresa Hài 
Đồng Giêsu-Bổn mạng ca đoàn Teresa  

 Tạ ơn Chúa nhân ngày lễ Thánh Giêrôninô-
Bổn mạng nhóm TTV Lời Chúa 

 Xin cho có công ăn việc làm 

 Xin ơn chữa lành 

 Cầu cho ông bà, cha mẹ nội ngoại  

 Cầu cho những người thất nghiệp sớm có việc 
làm 

 Cầu cho thế giới được bình an và mau qua 
cơn bệnh dịch  

 

 

THÔNG BÁO 

Lễ Giỗ Cha Cố Bartôlômêô Huỳnh San 
Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ giỗ trực 
tuyến  cha cố Bartôlômêô Huỳnh San. 
-Ngày giờ: sau giờ hành hương kính Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp lúc 3pm, Thứ 7, ngày 10-10-
2020. 
- Thánh lễ được trực tuyến trên Youtube và 
Facebook TTTM La vang. 
Kính mời ÔBACE gần xa hiệp thông. 
 
Mừng Lễ Bổn Mạng Nhóm TTV Đọc  Lời 
Chúa 
Nhân ngày lễ thánh Giêrônimô, bổn mạng 
nhóm TTV Đọc Lời Chúa, chúc quý anh chị 
luôn nhiệt huyết trong công việc phục vụ và 
noi gương thánh nhân trong việc yêu mến và 
suy gẫm LỜI CHÚA. 
 

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Tere-
sa 

Nhân ngày lễ thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, 
bổn mạng anh chị em ca đoàn Teresa. Mến 
chúc mọi thành viên trong ca đoàn luôn hăng 
say phục vụ bằng tất cả lòng yêu mến với 
tâm hồn đơn sơ và chân thành như Thánh 
Bổn mạng. 
 
Cảm Ơn Việc Tổ Chức Lễ Thánh Tôma 
Thiện-Ngày Truyền Thống 
Thay mặt ban thường vụ, xin chân thành cảm 
ơn ca đoàn Thánh Linh đã hỗ trợ phụng vụ 
thánh ca trong thánh lễ. Cảm ơn ban khánh 
tiết cộng đoàn đã trang hoàng nhằm tạo bầu 
khi thánh lễ thật đẹp và nghiêm trang. Đặc 
biệt chân thành cảm ơn ban truyền thông đã 
quảng đại hy sinh và sáng tạo trong công 
việc để cùng với ban thường vụ tổ chức 
thánh lễ và mừng Ngày Truyền Thống cộng 
đoàn thật trang nghiêm nhưng cũng chan 
chứa niềm hân hoan trong hoàn cảnh khó 
khăn do đại dịch. Đồng thời chân thành cảm 
ơn quý đại diện CĐCGVN, TGP Melbourne 
tất cả ÔBACE đã tham dự thánh lễ, đã tham 
dự buổi họp mặt trên Zoom và hưởng ứng 
tham dự giải trí xổ số. Nguyện xin Thiên 
Chúa, Thánh Mẫu La vang và Thánh Tôma 
Thiện ban muôn ơn lành trên quý vị. 

 

 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Phong Bì Dâng Cúng: 
Tiền Rời Dâng Cúng …. 
Đợt II:………………………. 
An Vị:…………… 

$1,493.0 
$850.0 
$310.0 

$18,000.0 

  

LIÊN HỆ KHẨN CẤP 
 

Tuyên úy: G.B Đặng Nhật Trường 
Đt: 0421 134 027 

Tuyên úy: Giuse Nguyễn Xuân Hiếu  
 Đt: 0469264761 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

Booking NT/PC: Giuse Trần V. Thuận 
Đt: 0403 233 478 

Tòan thể đoàn sinh TNTT 
LĐCTTĐVN, Melbourne, 
được mời gọi thực hiện bó 
hoa thiêng trong tháng 
mười, tháng mân côi bằng 

việc tham dự  chương trình lần chuỗi 
mân côi do liên đoàn tổ chức. Chương 
trình và cách thức hiệp thông sẽ được 
hướng dẫn bởi ban huynh trưởng xứ 
đoàn.  

 

Trước tiên, chân hành cảm ơn 
những ai trong tuần qua đã đóng 
góp cho trung tâm bằng tiền mặt 
hoặc chuyển khoản. 

Trong hoàn cảnh cách ly xã hội để chống 
dịch bệnh– tình trạng cấp 4, nếu ÔBACE 
có ý định đóng góp cho trung tâm: 

 bằng tiền mặt: Xin giữ lại số tiền 
đó cho đến khi hết cách ly xã hội 
rồi mới mang tới trung tâm. 

ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM 

PHONG TRÀO TNTT 

Bó Hoa Thiêng-Tháng Mân Côi 


