
 

 

 

"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 VII Mùa Thường Niên Năm C 

Ngày 20 Tháng 02 Năm 2022 

Bản tin số 555 

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 

 

Prepares Collection, February 12-13:  

$2,562.00  

Các lễ cuối tuần:   $   3,602.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,945.00  

Bảo trì đóng góp:  $        30.00  

   

Tổng cộng:  $   5,577.00 

 

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 

Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong 

Giáo Xứ muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội 

mình trên bản tin Hồng Ân, xin gửi email đến địa 

chỉ dưới đây trước 8 giờ tối ngày thứ Tư để đăng 

trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

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 

Ngày 21/02: Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29 

Ngày 22/02: Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ 

   Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37 

Ngày 23/02: Thánh Polycarp, Gmtđ 

   Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:38-40 

Ngày 24/02: Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50 

Ngày 25/02: Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12  

Ngày 26/02: Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16 

Ngày 27/02: Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45  

 

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
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

   Cựu Ước / Sáng Thế Ký - Chương 37 - 50 
 

Ông Gia-cóp sống trong đất mà cha của ông đã trú ngụ, là đất Ca-an-an. 

IV.- Sự Tích Ông Giu-Se 

Ông Giu-se và các anh 
 

2 Sau đây là gia đình ông Gia-cóp. Giu-se được mười bảy tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh. Khi ấy cậu còn trẻ, cậu 

đi với các con trai bà Bin-ha và các con trai bà Din-pa, là các bà vợ của cha cậu. Cậu mách cha tiếng đồn không hay về 

họ. 

3 Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài 

tay. 4 Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. 

5 Giu-se chiêm bao, cậu thuật lại cho các anh, khiến họ càng ghét cậu thêm. 6 Cậu nói với họ: "Xin nghe em kể giấc 

chiêm bao của em. 7 Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ở giữa đồng, thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, 

còn những bó lúa của các anh bao quanh và sụp xuống lạy bó lúa của em." 8Các anh bảo cậu: "Mày muốn làm vua làm 

chúa thống trị chúng tao sao?" Và họ càng ghét cậu thêm vì những chiêm bao và những lời nói của cậu. 9 Một lần khác 

cậu lại chiêm bao và kể cho các anh. Cậu nói: "Em lại chiêm bao. Em thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao 

đang sụp xuống lạy em." 10 Cậu kể lại cho cha và các anh, nhưng cha cậu mắng cậu và nói: "Giấc chiêm bao mày đã 

thấy là gì? Tao, mẹ mày và các anh mày lại phải đến sụp xuống đất lạy mày sao?" 11 Các anh ghen với cậu, còn cha 

cậu thì ghi nhớ điều ấy. 
 

Ông Giu-se bị các anh bán 
 

12 Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem. 13 Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: "Các anh con đang chăn chiên 

dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh." Cậu thưa: "Dạ, con đây!" 14 Ông bảo cậu: "Con hãy 

đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha." Rồi ông 

sai cậu đi từ thung lũng Khép-rôn, và cậu đến Si-khem. 

15 Có người gặp thấy cậu đi lang thang ngoài đồng; người đó hỏi cậu rằng: "Anh tìm gì đấy?" 16 Cậu đáp: "Tôi đang 

tìm các anh tôi. Xin làm ơn chỉ cho tôi biết họ đang chăn ở đâu." 17 Người đó nói: "Họ đã lên đường đi khỏi đây, vì tôi 

có nghe họ nói: "Chúng ta đi Ðô-than nào!" Giu-se theo các anh và tìm thấy họ ở Ðô-than. 

18 Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. 19 Họ bảo nhau: "Thằng tướng chiêm 

bao đang đến kia! 20 Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó. Rồi ta 

sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu!" 

21 Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu em khỏi tay họ; cậu nói: "Ta đừng đụng tới mạng sống nó." 22Rưu-vên bảo 

họ: "Ðừng đổ máu! Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó." Cậu có ý cứu em khỏi 

tay họ và đưa về cho cha. 23 Vậy khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột áo chùng của cậu, chiếc áo chùng dài tay cậu 

đang mặc. 24 Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước. 25 Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. 

26 Giu-đa nói với các anh em: "Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? 27 Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-

ma-ên, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta." Các anh em nghe cậu. 

28 Những lái buôn người Ma-đi-an đi qua đó kéo Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên hai mươi đồng 

bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập. 29 Khi Rưu-vên trở lại giếng thì thấy Giu-se không còn ở dưới giếng 

nữa. Cậu liền xé áo mình ra. 30 Cậu đến nói với các em: "Thằng bé không còn nữa! Còn tôi, tôi biết đi đâu bây giờ!" 

31 Họ lấy áo chùng của Giu-se, giết một con dê đực, rồi nhúng áo chùng vào máu. 32 Họ gửi người mang cái áo chùng 

dài tay về cho cha họ và nói: "Chúng con đã thấy cái này. Xin cha nhận ra xem có phải là áo của con cha hay không." 

33 Ông nhận ra cái áo và kêu lên: "Áo chùng của con tôi đây! Thú dữ đã ăn thịt nó! Giu-se đã bị xé xác rồi!" 34 Ông 

Gia-cóp xé áo mình ra, quấn áo vải thô ngang lưng và để tang Giu-se lâu ngày. 35 Tất cả các con trai con gái ông đến 

an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi; ông nói: "Cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ." Và 

cha cậu khóc thương cậu. 

36 Người Ma-đi-an đem bán cậu tại Ai-cập cho ông Pô-ti-pha là thái giám của Pha-ra-ô và là chỉ huy thị vệ. 

KINH THÁNH 

100 TUẦN 

Tuần Thứ 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VII - Mùa Thường Niên 

 
Bài đọc 1 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23 

Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay. 

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 

2 Hồi ấy, vua Sa-un lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Ít-ra-en, để tìm bắt ông Đa-
vít trong sa mạc Díp. 7 Đang đêm, ông Đa-vít và ông A-vi-sai đến chỗ quân binh. Vua Sa-un đang nằm ngủ trong trại binh, 
cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Áp-ne và quân binh thì nằm chung quanh. 

8 Ông A-vi-sai nói với ông Đa-vít : “Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu 
dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi ; cháu không cần đâm nhát thứ hai.” 9 Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai : “Đừng 
giết vua ! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu ?” 12 Ông Đa-vít lấy cây giáo và bình nước ở 
phía đầu vua Sa-un, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã 
cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. 

13 Ông Đa-vít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đàng xa ; có một khoảng cách lớn giữa họ. 22 Ông Đa-vít 
nói : “Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. 23 Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tuỳ 
theo sự công chính và lòng trung thành của họ : hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra 
tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.” 

 
Đáp ca  Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13 (Đ. c.8a) 

Đ. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. 
 

Bài đọc 2 1 Cr 15,45-49 

Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

45 Thưa anh em, con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban 
sự sống. 46 Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí ; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau 
đó. 47 Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất ; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. 48 Những kẻ thuộc về đất thì 
giống như kẻ bởi đất mà ra ; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. 49 Vì thế, cũng như chúng ta đã 
mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. 

 

Tung hô Tin Mừng Ga 13,34 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy 
đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 6,27-38 

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ 
thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh 
em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo 
trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy 
làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi 
cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả 
người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi 
cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà 
chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì 
Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị 
Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa 
thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy 
tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” 



 

 

Seventh Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23  

In those days, Saul went down to the desert of Ziph with three thousand picked men of Israel, to search for David in 
the desert of Ziph. So David and Abishai went among Saul’s soldiers by night and found Saul lying asleep within the 
barricade, with his spear thrust into the ground at his head and Abner and his men sleeping around him.  

Abishai whispered to David: “God has delivered your enemy into your grasp this day. Let me nail him to the ground 

with one thrust of the spear; I will not need a second thrust!” But David said to Abishai, “Do not harm him, for who 
can lay hands on the LORD’s anointed and remain unpunished?” So David took the spear and the water jug from their 
place at Saul’s head, and they got away without anyone’s seeing or knowing or awakening. All remained asleep, be-

cause the LORD had put them into a deep slumber.  

Going across to an opposite slope, David stood on a remote hilltop at a great distance from Abner, son of Ner, and the 
troops. He said: “Here is the king’s spear. Let an attendant come over to get it. The LORD will reward each man for 
his justice and faithfulness. Today, though the LORD delivered you into my grasp, I would not harm the LORD’s 

anointed.”  

 

Responsorial Psalm  Ps 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13  

R (8a) The Lord is kind and merciful.  

 

Reading II  1 Cor 15:45-49  

Brothers and sisters: It is written, The first man, Adam, became a living being, the last Adam a life-giving spirit. But 
the spiritual was not first; rather the natural and then the spiritual. The first man was from the earth, earthly; the sec-

ond man, from heaven. As was the earthly one, so also are the earthly, and as is the heavenly one, so also are the heav-
enly. Just as we have borne the image of the earthly one, we shall also bear the image of the heavenly one.  

 

Alleluia  Jn 13:34  

R. Alleluia, alleluia. I give you a new commandment, says the Lord: love one another as I have loved you. R. Allelu-

ia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 6:27-38  

Jesus said to his disciples: “To you who hear I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who 
curse you, pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well, 

and from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and 
from the one who takes what is yours do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if 
you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good 

to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from 
whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, and get back the same amount. 
But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back; then your reward will be great 

and you will be children of the Most High, for he himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful, just as 
your Father is merciful.  

“Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be 
forgiven. Give, and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will 

be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you.”  


