
 

 

 

"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  
muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba - Thứ Sáu:  
  6:00 pm: Thánh Lễ (tiếng Việt) 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 pm: Lễ tiếng Việt  

 

Chúa Nhật:  

  8:30 am: Lễ tiếng Anh 

10:30 am: Lễ tiếng Việt (trực tuyến trên 

Facebook và Youtube của GX) 

12:30 pm: Lễ tiếng Việt (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30 pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
XỨC DẦU:  Bất cứ lúc nào, xin liên 
           lạc với Cha Chánh Xứ 
 

NHÂN SỰ GIÁO XỨ  

206-735-7598 

Cha Chánh Xứ: bấm số 1 

Fr. Joseph Vũ Hải Đăng, S.D.D.,S.T.L  

Email: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô & Sara Hoàng bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Bảo Trì Cơ Sở:  206-355-9378        

Tăng Nguyễn (nhân viên thiện nguyện) 

Email: tangnguyen16@gmail.com 

 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 4:00 PM 

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm C 

Ngày 13 Tháng 02 Năm 2022 

Bản tin số 554 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân ái mến chào Quý 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô. Nguyện xin 

Ân sủng, Bình an và Tình yêu của Thiên Chúa ở 

cùng tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tham 

dự việc thờ phượng một cách linh động, tích cực 

và sốt sắng. 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 

Ủng Hộ BCBT : 

 A. Nguyễn Đệ: $258 -  A. Nguyễn Tâm:  $100 

 Ẩn Danh: $100  -  Chị Dương: Chè 3 màu 

 AC Dung Thịnh: 80 hộp kẹo đậu phung 

 AC Sơn Tiến: Café, bánh bò 

 Hội hiền mẫu: Dưa món  

 Chị Thảo: Dưa món 

 Cô Phùng Ngọc Hiếu: Bánh gai, giò 

 Cô chú Tiến: Cơm rượu 

 Chi Thì: Cơm rượu 

Các lễ cuối tuần:   $   6,672.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   2,455.00  

Bảo trì đóng góp:  $      105.00  

   

Tổng cộng:  $   9,232.00 

 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn lễ. 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước để sắp 

xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của ngày thứ 

Bảy tuần thứ Tư mỗi tháng. Xin nộp đơn cho VP giáo xứ 

trước 3 tuần. 

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án Hôn Phối 

của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle đang giúp cho Giáo Xứ 

Chúng ta: 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 
 

Giờ làm việc:  

• Thứ Ba và Thứ Tư 

10:00am - 2:00pm 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho 

hai hội đồng qua emails dưới đây: 
 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

hdmv_loduc11_2@googlegroups.com  
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

Ngày 13/02: Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26 

Ngày 14/02: Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm 

   Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13 

Ngày 15/02: Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21 

Ngày 16/02: Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gc 1:19-27; Tv 15:2-3,3-4,5; Mc 8:22-26 

Ngày 17/02: Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gc 2:1-9; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mc 8:27-33 

Ngày 18/02: Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gc 2:14-24,26; Tv 112:1-2,3-4,5-6; Mc 8:34; Mc 9:1  

Ngày 19/02: Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gc 3:1-10; Tv 12:2-3,4-5,7-8; Mc 9:2-13 

Ngày 20/02: Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 

15:45-49; Lc 6:27-38 

 

TỔNG KẾT BCBT  NĂM 2022 
 

Tổng thu:   $76,725.00 

Tổng chi:   $22,603.00 

Còn lại:   $54,122.00 

 Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin chân thành cảm ơn 

quý vị ân nhân, quý vị mạnh thường quân và đặc biệt 

quý Ông Bà, Cô Chú Anh Chị Em. Đã không quản ngại 

trong lúc đại dịch đến giúp cho chương trình Bánh 

Chưng Bánh Tét của Giáo Xứ được hoàn thành tốt đẹp. 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ 

Lộ Đức, trả công bội hậu cho quý vị. Kính chúc toàn 

thể cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức một 

năm mới sức khỏe dồi dào và tràn đầy Hồng Ân. 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com


 

 

 

  Cựu Ước / Sáng Thế Ký - Chương 26 - 36 
 

Ông I-xa-ác tại Gơ-ra 

1 Bấy giờ trong xứ xảy ra một nạn đói, không phải nạn đói đã xảy ra trước kia thời ông Áp-ra-

ham. Ông I-xa-ác đi Gơ-ra, đến với A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh. 2 Ðức Chúa hiện ra với 

ông và phán: "Ðừng xuống Ai-cập, hãy ở trong đất Ta sẽ chỉ cho. 3 Hãy trú ngụ trong đất này; 

Ta sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho ngươi, vì Ta sẽ ban tất cả những miền đất này cho ngươi và dòng dõi ngươi, và Ta 

sẽ giữ lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha ngươi. 4 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều như sao trên trời, sẽ ban cho 

dòng dõi ngươi tất cả những miền đất này; và nhờ dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc, 5 bởi vì 

Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền, cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật điều của Ta." 6 Vậy ông I-xa

-ác sống ở Gơ-ra. 

7 Người địa phương hỏi về vợ ông, thì ông trả lời: "Nàng là em tôi." Ông không dám nói: "Nàng là vợ tôi", sợ người địa 

phương giết ông vì bà Rê-bê-ca, bởi lẽ bà có nhan sắc. 8 Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì A-vi-me-léc, vua người Phi-li-tinh, 

nhìn xuống qua cửa sổ thì thấy ông I-xa-ác đang cười giỡn với bà Rê-bê-ca, vợ ông. 9 Vua A-vi-me-léc cho gọi ông I-xa-

ác đến và nói: "Ðúng là vợ ông! Sao ông lại nói: Nàng là em tôi?" Ông I-xa-ác trả lời vua: "Tôi đã nói như thế vì sợ phải 

chết vì nàng."10 Vua A-vi-me-léc nói: "Ông đã làm gì chúng tôi thế? Thiếu chút nữa là một người trong dân sẽ nằm với 

vợ ông, và ông làm cho chúng tôi phải vương vào một tội!" 11 Vua A-vi-me-léc truyền cho toàn dân rằng: "Ai mà động 

đến ông này và vợ ông, sẽ bị xử tử." 

12 Ông I-xa-ác đã gieo vãi trong đất ấy, và năm đó ông thu hoạch gấp trăm lần. Ðức Chúa chúc phúc cho ông 13 và ông 

trở nên giàu có, mỗi ngày một giàu thêm, giàu vô kể. 14 Ông có những đàn chiên, đàn bò, có nhiều đầy tớ, khiến người 

Phi-li-tinh phải ghen. 

Những giếng nước giữa Gơ-ra và Bơ-e Se-va 

15 Tất cả những giếng mà đầy tớ của cha ông đã đào dưới thời ông Áp-ra-ham, cha ông, thì người Phi-li-tinh đã bít lại và 

lấp đầy đất. 16 Vua A-vi-me-léc nói với ông I-xa-ác: "Ông hãy đi khỏi xứ chúng tôi, vì ông đã trở nên quá mạnh so với 

chúng tôi." 17 Ông I-xa-ác đi khỏi đó, cắm lều trong thung lũng Gơ-ra và ở lại đây. 18 Ông I-xa-ác đào lại những giếng 

nước mà người ta đã đào thời ông Áp-ra-ham, cha ông, và người Phi-li-tinh đã bít đi sau khi ông Áp-ra-ham qua đời. Ông 

lấy chính những tên cha ông đã đặt mà đặt cho các giếng ấy. 

19 Ðầy tớ ông I-xa-ác đào trong thung lũng và tìm thấy ở đó một giếng nước mạch. 20 Những người chăn súc vật ở Gơ-

ra tranh chấp với những người chăn súc vật của ông I-xa-ác, chúng nói: "Nước của chúng tôi!" Ông đã đặt tên giếng là Ê-

xéc, bởi vì chúng đã gây gỗ với ông. 21 Họ đào một giếng khác và người ta lại tranh chấp về giếng đó; ông đặt tên giếng 

là Xít-na. 22 Ông bỏ chỗ ấy ra đi đào một giếng khác; người ta không tranh chấp về giếng này, và ông đặt tên giếng là Rơ

-khô-vốt; ông nói: "Vì giờ đây Ðức Chúa đã cho chúng ta được thênh thang, và chúng ta sẽ sinh sôi trong đất này." 

23 Từ chỗ ấy, ông lên Bơ-e Se-va. 24 Ðêm ấy, Ðức Chúa hiện ra với ông và phán: 

"Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, cha ngươi.  Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi.  Vì Áp-ra-ham, tôi tớ của Ta, Ta sẽ chúc phúc 

cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi ra nhiều." 

25 Tại đây ông dựng một bàn thờ và kêu cầu danh Ðức Chúa. Cũng tại đây ông cắm lều, và các đầy tớ ông I-xa-ác đã 

khơi một cái giếng. 

Giao ước với vua A-vi-me-léc 

26 Từ Gơ-ra, vua A-vi-me-léc cùng với ông A-khu-dát, bạn của vua, và ông Pi-khôn, người chỉ huy quân đội của vua, 

đến gặp ông I-xa-ác. 27 Ông I-xa-ác nói với họ: "Các ông ghét tôi và đã đuổi tôi đi khỏi xứ các ông, thì các ông còn đến 

gặp tôi làm gì?" 28 Họ trả lời: "Chúng tôi đã thấy rõ là Ðức Chúa ở với ông và chúng tôi nói: phải có một lời thề nguyền 

giữa chúng ta, giữa chúng tôi và ông. Chúng tôi muốn lập giao ước với ông: 29 Ông sẽ không làm hại chúng tôi, cũng 

như chúng tôi đã không động đến ông, mà đã chỉ làm điều tốt cho ông và đã để cho ông đi bình an. Giờ đây ông là người 

được Ðức Chúa chúc phúc." 30Ông làm tiệc đãi họ, và họ ăn uống. 

31 Sáng hôm sau, họ dậy sớm, hai bên thề với nhau, rồi ông I-xa-ác để họ đi và họ từ giã ông ra đi bình an. 32 Chính 

ngày hôm ấy, các đầy tớ ông I-xa-ác đến báo tin cho ông về cái giếng họ đã đào; họ nói với ông: "Chúng tôi đã tìm thấy 

nước." 33 Ông gọi giếng ấy là Síp-a; vì thế tên thành ấy là Bơ-e Se-va; cho đến ngày nay. 

Các bà vợ người Khết của ông Ê-xau 

34 Khi Ê-xau được bốn mươi tuổi thì lấy hai người vợ là Giu-đi-tha, con gái ông Bơ-ê-ri người Khết, và Ba-xơ-mát, con 

gái ông Ê-lôn người Khết. 35 Hai người phụ nữ này làm cho ông I-xa-ác và bà Rê-bê-ca phải cay đắng trong lòng. 

KINH THÁNH 

100 TUẦN 

Tuần Thứ 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

xin chân thành cám ơn 

các ân nhân, cơ sỡ 

thương mại đã yêu 

thương và ủng hộ giáo 

xứ trong suốt năm 2021.  

Kính chúc quý vị năm 

2022 Tấn Tài, Tấn Lộc và 

Tấn Bình An 

   

ĐẤT THÁNH 

†Tổng Giáo Phận Seattle† 
 

- Holyrood            - St. Patrick  
- Calvary               - Gethsemane  
 

Quý vị muốn CHUẨN BỊ TRƯỚC  
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt  
● Dịch vụ, Kim tĩnh, tấm bia, bình hoa  

với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc:  

Vũ Hoàng Trực  

(206) 229-6181  

NGUYEN’S   
PHARMACY  

1221 - S Main St #103  
Seattle, WA 98144 

 206-323-6003 
 

2120 - Rainier Ave S.  
Seattle, WA 98144 

206-323-9525 
 

Giờ làm việc: 
Thứ hai - Thư sáu: 9:00 AM - 6:00 PM 
Thứ bảy: 9:00 AM - 3:00 PM 

Nikki Lashes Corp  

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

1036 South Jackson St 

www.tamarindtreerestaurant.com 

206-860-1404  

-  Traditional Vietnamese flavors.   -  Hương vị quê hương. 

-  Nourishing community.     -  Bổ dưỡng cộng đồng. 

-  Customer service consistenc.       -  Phục vụ chu đáo. 

DẠY LÁI XE 
Nhận dạy và chấm thi lái xe. 
Đảm bảo biết lái xe an toàn, 

 parking và lái freeway. 
Giảm giá cho học sinh  

và người mới nhập cư. 

Tel: 206-371-3936 
MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com 

MUNROS’DRIVING SCHOOL 
3772 NE 4TH ST,RENTON 98056 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Gr 17,5-8 

Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời ; phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. 

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
5Đức Chúa phán như sau : Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và 

lòng dạ xa rời Đức Chúa ! 6Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc 
có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. 7Phúc 
thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. 8Người ấy như cây trồng bên dòng nước, 
đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán 
cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái. 

 

Đáp ca  Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. Tv 39,5a) 

Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 

 

Bài đọc 2 1 Cr 15,12.16-20 

Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền. 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 
12 Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại 

nói : không có chuyện kẻ chết sống lại ? 16 Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 Mà 
nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh 
em. 18 Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức 
Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 

20 Nhưng không phải thế ! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 
 

Tung hô Tin Mừng Lc 6,23ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở 
trên trời thật lớn lao. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 6,17.20-26 

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
17 Khi ấy, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có 

nhiều môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải 
Tia và Xi-đôn. 20 Thấy vậy, Đức Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ và nói : 

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 
21Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. 

Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 
22 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày 

đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn 
sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. 

24 Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 
25 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. 

Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 
26 Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như 

thế.” 



 

 

Sixth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  Jer 17:5-8  

Thus says the LORD: Cursed is the one who trusts in human beings, who seeks his strength in flesh, whose heart turns 
away from the LORD. He is like a barren bush in the desert that enjoys no change of season, but stands in a lava 
waste, a salt and empty earth. Blessed is the one who trusts in the LORD, whose hope is the LORD. He is like a tree 

planted beside the waters that stretches out its roots to the stream: it fears not the heat when it comes; its leaves stay 
green; in the year of drought it shows no distress, but still bears fruit.  

 

Responsorial Psalm  Ps 1:1-2, 3, 4 and 6  

R (40:5a) Blessed are they who hope in the Lord.  

 

Reading II  1 Cor 15:12, 16-20  

Brothers and sisters: If Christ is preached as raised from the dead, how can some among you say there is no resurrec-

tion of the dead? If the dead are not raised, neither has Christ been raised, and if Christ has not been raised, your faith 
is vain; you are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we 
have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all.  

But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep.  

 

Alleluia  Lk 6:23ab  

R. Alleluia, alleluia. Rejoice and be glad; your reward will be great in heaven. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 6:17, 20-26  

Jesus came down with the Twelve and stood on a stretch of level ground with a great crowd of his disciples and a 
large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon. And raising his 

eyes toward his disciples he said:  

“Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.  

Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied.  

Blessed are you who are now weeping, for you will laugh.  

Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on 
account of the Son of Man.  

Rejoice and leap for joy on that day!  

Behold, your reward will be great in heaven.  

For their ancestors treated the prophets in the same way.  

But woe to you who are rich, for you have received your consolation.  

Woe to you who are filled now, for you will be hungry.  

Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep.  

Woe to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way.”  

 


