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Mất và Tìm Thấy 
 

“... và những người Pharisiêu cùng các kinh sư xầm 
xì với nhau rằng: Người này đón tiếp phường tội 

lỗi và ăn uống với họ.” Lu-ca 15: 2 
 

Ông bà và anh chị em thân mến, bài học Tin Mừng hôm 
nay ngập tràn tâm hồn chúng ta với niềm hy vọng và 
mừng vui. Trong Thiên Chúa và qua Đức Giêsu Kitô Con 
Ngài, chúng ta nhận được lòng thương xót và ơn tha 
thứ. Những đoạn mở đầu trong Tin Mừng hôm nay kể 
cho chúng ta hay rằng : "Trong khi đó, những người 
thu thuế và những người tội lỗi đều tìm đến với Ngài 
để nghe Ngài giảng, và những người Pha-ri-siêu cùng 
các kinh sư phàn nàn, 'Người này', họ nói, 'đón tiếp 
những người tội lỗi và ăn uống với họ.’” Chính trong 
bối cảnh đó, Chúa Giêsu đã kể cho họ nghe ba dụ ngôn, 
ám chỉ trực tiếp các vị kinh sư và Pharisiêu tự kiêu tự 
đại, họ là những người cho rằng người khác mới cần 
phải hối cải trừ họ ra. Chúng ta không nên bỏ lỡ, để ý 
đến giọng nói mỉa mai của Chúa Giêsu khi Ngài nói: 
"Trên Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân hối cải hơn là 
chín mươi chín người đạo đức không cần phải sám hối 
ăn năn." Chín mươi chín người như vậy không bao giờ 
tồn tại . Tất cả chúng ta đều là tội nhân - ngay cả những 
người Pha-ri-siêu, những người mà xác định rằng họ 
trau giồi tất cả các đức hạnh qua việc tuân thủ nghiêm 
ngặt mọi thể lệ tôn giáo. Theo cách giải nghĩa ngày 
nay, người Pha-ri-siêu sẽ định nghĩa về tội nhân như là 
"một người không đi nhà thờ". Từ trong giáo huấn của 
Chúa Giêsu, chúng ta học được rằng, phương pháp tôn 
giáo thực tế trong việc thực hành nhân đức là nhận ra 
nhu cầu ăn năn và hòa giải nơi chính mình, bởi vì tất cả 
chúng ta đều là tội nhân – Chúa thông hiểu từng người 
trong chúng ta. 
Giống như người phụ nữ trong câu chuyện ngụ ngôn 
về đồng tiền bị mất, chúng ta trở nên bất cẩn với kho 
tàng châu báu lớn nhất của mình – Ấy là, Tin Mừng về 
tình yêu và sự hòa giải của Chúa Giêsu. 
 Giống như người Con Trai Hoang Đàng, chúng ta phải 
gánh chịu sự ngông cuồng của tính tự ái.  
Giống như những người Pha-ri-siêu, chúng ta mau mắn 

đánh số cho mình vào trong số 
‘chín mươi chín huyền thoại’ 
không cần đến nhu cầu ăn năn 
sám hối. 
Tuy nhiên, khi chúng ta bị lạc 
lõng, chúng ta hãy họp nhau 
lại, nên như những người bạn 
thân thiết của Chúa Giêsu.  

Cầu Nguyện Theo Ý Đức Thánh Cha   
 Tháng Chín  2019  

Ý Nguyện Truyền Giáo : Cầu cho Các  
chính trị gia, khoa học gia và kinh tế gia 

Xin cho các chính trị gia, khoa học gia và kinh 
tế gia cùng nhau hoạt động để bảo vệ biển 

cả và đại dương của thế giới này 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
                                             Tháng Chín 2019—Năm C 
  Chủ Nhật 22 Tháng Chín 2019  

         Tuần Thứ XXV Thường Niên       
         Bài Đọc Một :  Chị H. Oanh     

          Bài Đọc Hai  :  Anh Tần 

          Lời Nguyện Giáo Dân : Chị M. Nga 

  Chủ Nhật 29 Tháng Chín 2019  

        Tuần Thứ XXVI Thường Niên                 
          Bài Đọc Một :  Anh Thưởng 

          Bài Đọc Hai  :  Chị Bảo  

         Lời Nguyện Giáo Dân : Chị Nhàn 

 CHƯƠNG TRÌNH LỚP GIÁO LÝ & THIẾU NHI THÁNH THỂ             

                               NIÊN KHÓA 2019-2020  
                                                           GIÁO LÝ: 
                                 Từ 1:00 giờ trưa đến 3:00 giờ chiều 
 

                                             THIẾU NHI THÁNH THỂ: 

                                         Từ 3:00 giờ đến 5:00 giờ chiêu 

Hội Phụ Huynh Học Sinh Thông Báo 
 

Để việc phục vụ thức ăn cho các em học sinh được chu 
toàn trong niên khóa 2019-2020, xin quý phụ huynh học 
sinh bớt chút thời giờ, tham dự phiên họp với Cô 
Huỳnh Vân Chủ Nhật ngày 22, Tháng 9, 2019 tại phòng 
học số 7 vào lúc 3:30PM . Xin cảm ơn quý vị. 

Nghe lời Ngài giảng dậy, chúng ta sẵn sàng chấp nhận 
lời Ngài mời gọi để "mừng vui và dự tiệc" với Ngài. Đó 
là đức tin nhiệm mầu của người tín hữu Kitô giáo 
chúng ta: Thiên Chúa trở nên Nhập Thể - nên một 
trong chúng ta - để luôn muốn tìm kiếm chúng ta. Mặc 
dù, nếu như chúng ta có thể bị lạc lối, chúng ta không 
bao giờ bị bỏ rơi. Chúa Giêsu tìm ra chúng ta nơi chúng 
ta đang ở. Ngài đang hiện diện với chúng ta ngay bây 
giờ. Hãy đến bàn tiệc thánh Thiên Chúa! Tham dự buổi 
tiệc kỷ niệm với Ngài! 
 

Xin Thiên Chúa ban tràn đầy ơn bình an và niềm vui cho 
ông bà và anh chị em. 
 

Cha Miguel Ceja 



Date Event Location Time Presenter 
Saturday, November 02, 

2019 
Asian Pacific Youth Day 

Diocesan Pastoral 
Center 

All Day To be determined 

Saturday, January 11, 2020 Lớp Thừa Tác Viên Lời Chúa 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-3:00PM Cha Timothy Trường Đỗ 

Saturday, March 14, 2020 Lớp Thừa Tác Viên Thánh Thể 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-3:00PM Cha Anthony Bùi Đại 

Saturday, March 28, 2020 
Những Gì Bạn Cần Biết Về Thánh 

Thể 
Diocesan Pastoral 

Center 
9:00AM-12:00PM Cha Anthony Đào Quang Chính 

Saturday, May 30, 2020 Đại Hội Châu Á Thái Bình Dương 
Diocesan Pastoral 

Center 
All Day To be determined 
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Những Bài Giảng Bất Hủ của Cha Thánh Gioan Vianney 

Tham Lam 
Sống trong giàu sang họ vẫn không thấy được thỏa mãn, giống như một người ở giữa sông nhưng bị chết khát; nằm 
trên đống gạo nhưng bị chết đói.                                                                                                                            Thánh Gioan Vianney 
 

Tham lam là sự yêu thích quá mức những của cải vật chất thế gian. Tham lam là sự say mê sai quấy và tai hại khiến 
chúng ta quên mất Thiên Chúa, cầu nguyện, các Bí tích, mà chỉ nghĩ đến những thứ như vàng bạc, nhà cửa, đất 
đai… Người tham lam giống như con heo đi tìm thức ăn trong đống bùn lầy dơ dáy mà không biết chúng từ đâu ra. 
Nghiêng chiều về thế gian, người tham lam không còn mơ ước những của cải thiêng liêng. Hạnh phúc của họ 
không còn là Thiên Đàng nữa. Người tham lam không làm điều gì tốt lành cho đến lúc chết. Họ say sưa tích góp của 
cải, lúc nào cũng lo lắng về nó, nếu bị mất mát một chút xíu, họ tiếc rẻ ngày đêm. Sống trong giàu sang họ vẫn 
không thấy được thỏa mãn, giống như một người ở giữa sông nhưng bị chết khát; nằm trên đống gạo nhưng bị 
chết đói. Người tham lam có mọi sự nhưng không dám tiêu xài; vàng là vật thánh của họ, họ sùng bái nó như là 
chúa của mình. Ngày nay có nhiều người thờ ngẫu tượng, có nhiều người lo nghĩ về của cải hơn là lo tôn thờ và 
phụng sự Thiên Chúa. Họ ăn cắp, lừa đảo, kiện tụng lẫn nhau, thậm chí coi thường thánh luật của Chúa. Người 
tham lam làm việc cả ngày Chúa Nhật và ngày lễ trọng, không có gì có thể làm thỏa mãn được đôi tay tham lam của 
họ. Người tín hữu tốt lành không nghĩ đến thân xác nay còn mai mất, nhưng chỉ quan tâm đến linh hồn bất tử của 
mình. Đang khi còn sống trên thế gian, họ luôn gắn bó với linh hồn mình. Họ siêng năng trong những công việc 
tông đồ của Giáo Hội, tha thiết cầu nguyện, thánh hóa ngày Chúa Nhật, tham dự Thánh lễ sốt sắng. Cuộc đời họ 
thật hạnh phúc biết bao! Thời gian: ngày, tháng, năm dài cũng không bao giờ ảnh hưởng đến họ; vì họ luôn hưởng 
về nơi vĩnh cửu. Chúng ta thờ ơ với phần rỗi và bo bo giữ lấy của cải chóng qua biết bao! Có ai nói rằng mình sẽ 
sống mãi không? Chúng ta giống như những người lo thu góp dự trữ lương thực cho cả mùa đông; sau đó cái gì sẽ 
còn lại? Chẳng còn gì cả! Cũng vậy, cái gì còn lại cho người tham lam có nhiều của cải khi cái chết đến bất thình lình, 
nếu không phải là vài tấm ván hòm che phủ và sự thất vọng vì không thể mang theo mình tất cả vàng bạc châu báu. 
Người tham lam thường chết trong thất vọng và phải tính sổ với ma quỷ về sự tham lam vô độ của mình. Những 
người tham lam keo kiệt thường bị phạt ngay ở đời này. 
Dưới đây là một câu chuyện minh chứng. 
Thánh Hilarion một hôm cùng đi với các môn đệ đến thăm các cộng đoàn. Ngài đi ngang qua một vườn nho, ở đó 
có một tu sĩ keo kiệt ra lệnh cho những người giữ vườn ném đá và đất vào những ai đi ngang qua đó, để không có 
ai đụng đến những chùm nho của ông. Lòng keo kiệt này đã bị trừng phạt đích đáng, năm đó vị tu sĩ keo kiệt này 
thu hoạch ít hơn thường lệ, và khi ép nho ra rượu trở thành giấm chua. Ngược lại, có một vị tu sĩ khác tên là 
Sabbas đến năn nỉ thánh nhân và các môn đệ ghé vào vườn nho của mình để nghỉ ngơi và giải khát. Thánh Hilarion 
đã chúc lành cho vườn nho của vị tu sĩ tốt lành này và cho các tu sĩ của ngài đến đó, tất cả đều được nghỉ ngơi và ăn 
uống no nê. Hai mươi ngày sau, người ta thu được ba trăm thùng rượu thay vì bình thường như mọi năm chỉ có 
mười thùng. Chúng ta hãy noi gương vị tu sĩ Sabbas này sống vô vị lợi để được Thiên Chúa chúc lành cả đời này lẫn 
đời sau.                                                                                                                               (Trích từ trang mạng ebooks-tsconggiao của memaria.net) 

TƯỜNG TRÌNH BÁO CÁO QUẤY NHIỄU TÌNH DỤC TRẺ EM  

bởi Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên hay thiện nguyện viên, xin vui lòng gọi điện thoại miễn phí, khẩn cấp về hành vi quấy nhiễu 
tình dục số 1-888-206-9090 


