
 

 

 

"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: 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:   Thứ Ba tới thứ Bảy ccccc

           nữa tiếng trước giờ lễ 

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 
 

Thư Ký:           

Thu Thai  Duong   thu.duong@ollpsea.org 
 

Quản Trị / Nhập Dữ Liệu: bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô   bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

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 

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 

“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá 
bỏ tội trần gian . ” (Ga 1, 29-34) 

 

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Thường Niên - Năm A 

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO 

Ngày 22 Tháng 01 Năm 2023 

Bản tin số 603 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,408.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,495.00  
Bảo trì đóng góp:  $           20.00  

   

Tổng cộng:  $   5,923.00 

 

Ngày 22/01: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm 

   Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 

4:12-17 

Ngày 23/01: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm 

   Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30 

Ngày 24/01: Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht 

   Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35 

Ngày 25/01: Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại 

   Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20 

Ngày 26/01: Thánh Timôthêô và Titô, Gm 

   Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25 

Ngày 27/01: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm 

   Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34  

Ngày 28/01: Thánh Tôma Aquinas, Lmts 

   Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41 

Ngày 29/01: Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   Xp 2:3,3; Tv 146:6-7,8-9,9-10; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 1/11/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Mừng Xuân  

Quý Mão 2023 

Tết Tết Tết Tết Đến Rồi 

Tết Đến Trong Tim Mọi Người 

MẾN CHÚC QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM 

TRONG NĂM MỚI NÀY DỒI DÀO ĐỨC 

TIN, NIỀM VUI, AN LÀNH, HY VỌNG, 

TÌNH YÊU VÀ MUÔN VÀN HỒNG ÂN. 



 

 

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng) 

Sứ điệp: Người Kitô hữu không được quá lo lắng về cuộc sống vật chất vì tin tưởng nơi Thiên Chúa là 
Cha Toàn Năng và đầy yêu thương. Với niềm tin ấy, người Kitô hữu chu toàn bổn phận hằng ngày và 
quy hướng tất cả cuộc sống về Thiên Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, bước vào năm mới, chúng con quây quần bên nhau lúc này để chung tiếng 
dâng lời tạ ơn Chúa. Một năm đã qua với bao nhiêu hồng ân Chúa tuôn đổ trên con, trên gia đình 
con, trên cộng đoàn giáo xứ và trên đất nước Việt Nam thân yêu. Và giờ đây, một năm mới lại đến. 
Ngày qua tháng lại, năm này nối tiếp năm kia, cuộc đời con là một chuỗi hồng ân Chúa. Thời gian 
Chúa ban là thời gian của tình yêu. Con hết lòng cảm tạ Chúa. 

Trước thềm năm mới, con hết lòng vui sướng. Nhưng lạy Chúa, chắc chắn Chúa cũng nhìn thấu 
suốt cả những lo lắng của con nữa. Một năm mới mở ra cũng là một năm với nhiều vất vả mới, khó 
khăn mới, gian khổ mới, âu lo mới. Tất cả đang chờ đợi con. Cuộc sống hằng ngày càng khó khăn 
phức tạp đặt ra cho con bao nỗi ưu tư lo lắng về cuộc sống ngày mai. 

Lạy Chúa, con tin Chúa là Cha của con, Chúa là Cha đầy quyền năng và yêu thương. Chúa luôn quan 
phòng ban cho con những gì cần thiết cho cuộc sống. Con xin phó thác cho Chúa bản thân con, gia 
đình con, quê hương con. Xin Chúa ban bình an cho chúng con, bình an bên ngoài và nhất là bình 
an nội tâm. Con xin dâng lên Chúa cuộc sống con. Xin Chúa luôn ở bên con và nâng đỡ con. Con sẽ 
cố gắng chu toàn bổn phận hằng ngày để cuộc đời mỗi ngày một thêm tốt đẹp hơn. Nhưng trước 
hết, xin dạy con biết tìm kiếm Nước Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen. 

Ghi nhớ: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH  
CÔNG GIÁO  

 

†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   

Certificate. 

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 

Tiệm nail ở North Seattle exit 170 cần thợ full time and part time. Tiệm mở 
cửa từ 10:30-7:00. Cuối tuần 10:30-5:30. Lương từ $130-$170.  

Xin liên lạc số phone (206) 818-9134 Cô Phượng 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN - NĂM QUÝ MÃO 
 
Mồng Một : Thánh lễ Tân Niên 
 
Bài đọc 1 St 1,14-18 

Phải có những vầng sáng ... xác định các đại lễ, ngày và năm. 
Bài trích sách Sáng thế. 

14 Thiên Chúa phán : “Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ 
xác định các đại lễ, ngày và năm. 15 Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất.” Liền có 
như vậy. 16 Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng : vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để 
điều khiển đêm ; Người cũng làm ra các ngôi sao. 17 Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu 
soi mặt đất, 18 để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt 
đẹp. 
 

Đáp ca Tv 36,3-4.5-6.23-24.25-26 (Đ. x. c.5) 

Đ. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay. 
 

Bài đọc 2 Pl 4,4-8 

Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê. 

4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! 5 Sao cho 
mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong 
mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những 
điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho 
lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, 
những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức 
hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 
 

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày lại ngày, chúng con ca ngợi Chúa, mãi ngàn năm, xin chúc tụng danh 
Ngài. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Mt 6,25-34 

Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

25 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo lắng cho mạng 
sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo lắng cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và 
thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích 
vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có 
ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không ? 

28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng 
không làm lụng, không kéo sợi ; 29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa 
tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng 
vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin ! 
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây ? 32 Tất cả những thứ đó, dân 

ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm 
kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, 

anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. 



 

 

Third Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Is 8:23—9:3  

First the Lord degraded the land of Zebulun and the land of Naphtali; but in the end he has glorified the seaward 
road, the land west of the Jordan, the District of the Gentiles.  

Anguish has taken wing, dispelled is darkness: for there is no gloom where but now there was distress. The peo-
ple who walked in darkness have seen a great light; upon those who dwelt in the land of gloom a light has shone. 
You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you as at the harvest, as people 
make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of 
their taskmaster you have smashed, as on the day of Midian.  

 

Responsorial Psalm  Ps 27:1, 4, 13-14  

R. (1a) The Lord is my light and my salvation.  

 

Reading 2       1 Cor 1:10-13, 17  

I urge you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree in what you say, and 
that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same purpose. For it has 
been reported to me about you, my brothers and sisters, by Chloe’s people, that there are rivalries among you. I 
mean that each of you is saying, “I belong to Paul,” or “I belong to Apollos,” or “I belong to Cephas,” or “I be-
long to Christ.” Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul?  

For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with the wisdom of human eloquence, so 
that the cross of Christ might not be emptied of its meaning.  

 

Alleluia  Mt 4:23  

R. Alleluia, alleluia. Jesus proclaimed the Gospel of the kingdom and cured every disease among the people. R. 
Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mt 4:12-23 

When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Ca-
pernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said through Isaiah the prophet 
might be fulfilled: Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the 
Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light, on those dwelling in a land overshadowed by 
death light has arisen.  

From that time on, Jesus began to preach and say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” As he was 
walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother Andrew, casting a 

net into the sea; they were fishermen. He said to them, “Come after me, and I will make you fishers of men.” At 
once they left their nets and followed him.  

He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They 
were in a boat, with their father Zebedee, mending their nets. He called them, and immediately they left their boat 
and their father and followed him. He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the 
gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people.   



 

 

Trường Việt Ngữ Lộ Đức, Seattle 

Em có thích ngày Tết Nguyên Đán không? 

Học trò:  Ngô Như Khánh Vallerie 

Ở các nước trên thế giới đặc biệt là các nước Phương Tây có truyền thống đón năm mới từ mùng 1 tháng một 

Dương Lịch, nhưng thật đặc biệt ở Việt Nam cũng tổ chức Tết Âm Lịch và nghỉ lễ chính thức. 

Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian nước Việt Nam chuẩn bị đón chào năm mới, thường được gọi là Tết Ta, Tết 

Âm Lịch, Tết cổ truyền  hay Tết.  Nhưng cách gọi phổ biến nhất vẫn là Tết Nguyên Đán.  Nguyên tức là sơ khai, khởi đầu.  

Đán nghĩa là buổi sáng sớm.  Đón Tết là truyền thống của một số dân tộc có ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Hoa.  Tết 

thường được rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch và kéo dài từ 4 – 6 ngày.  Trong tâm niệm người dân 

Việt, Tết mang rất nhiều ý nghĩa thiêng liêng nhưng quan trọng nhất vẫn là thời gian người Việt tưởng nhớ đến nguồn cội, 

ông bà tổ tiên.  Tết cũng là sự khởi đầu mới cho nhiều điều tốt lành, vứt đi những cái xấu xa của năm qua.  Người Việt đón 

Tết với bao ước mơ và hy vọng tốt đẹp trong năm mới.   

Tết diễn ra những ngày trước Tết đến tận mùng 5 – 6 âm lịch, nhưng ngày nay do đời sống kinh tế phát triển, đời 

sống đã sung túc hơn nên Tết được kéo dài hơn so với trước.  Tiếp theo là ngày 30 hay còn gọi là Tất Niên, ngày để mọi 

người tảo mộ ông bà hay các thành viên trong gia đình đã mất.  Quan trọng nhất đến tối 30, mọi người lại chuẩn bị đón 

giao thừa, thời khắc thiêng liêng chuyển tiếp giữa năm cũ sang năm mới, đón một khởi đầu mới.  Đây là cơ hội để mọi 

người chia sẻ, cảm thông và chuộc lỗi với những chuyện không hay đã xảy đến ở năm trước.  Em thì được mừng tuổi lì xì 

đỏ để lấy hên.  Trong dịp Tết, gam đỏ chiếm màu chủ đạo, tất cả đều có sắc đỏ. 

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, 

Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” 

Nhắc đến Tết, em được ăn giò chả, thịt đông, dưa hành, đặc biệt là bánh chưng xanh: biểu tượng đặc trưng Tết Việt, 

không thể bỏ qua. 

Đón Tết từ xưa đến nay đã là bản sắc của văn hóa dân tộc, bất kể là đồng bào xa xứ hay những ai đang ở trên đất 

nước Việt Nam thì cứ vào ngày Tết là tất cả đều hướng về quê hương.  Ngay cả những du khách nước ngoài khi du lịch tại 

Việt Nam cũng rất thích thú khi biết truyền thống chào đón năm mới của Việt Nam.  Vậy tại sao chúng ta là những người 

con Việt mà không góp phần bảo tồn và gìn giữ nét đẹp dân tộc mình chứ.   

Học trò:  Lưu Luân 

Em rất thích Tết Nguyên Đán.  Em thích ngày Tết Nguyên Đán bởi vì trong ngày Tết cha mẹ lì xì cho em.  Lý 

do thứ hai là bởi vì nhà em thường có tiệc.  Nhà em mời tất cả cậu và dì và rất vui.  Em được chơi lô tô và bóc bầu cua 

và cá ngựa.  Lý do nữa là bởi vì không khí vui vẻ.  Vào ngày Tết ai cũng vui vẻ và có nhiều năng lượng.  Đó là tất cả 

lý do tại sao em thích Tết Nguyên Đán.   

Học trò:  Đặng Andrew  

 Em thật sự thích Tết Nguyên Đán và đây là lý do tại sao.  Thứ nhất, Tết Nguyên Đán là thời điểm mà các gia đình 

đi xa về để được ở bên những người thân yêu của họ.  Thứ hai, nhiều bữa ăn được chia sẻ giữa bạn bè và gia đình.  Thứ ba, 

đây là một truyền thống dành cho cả người lớn và trẻ em và ở bên nhau là chủ đề trung tâm của ngày lễ.  Cuối cùng, em 

thích tiền trong bao lì xì mà em nhận được mỗi năm.   

Học trò:  Nguyễn Anh Thư Catherine  

 Em rất thích ngày Tết Nguyên Đán bởi vì mỗi năm Tết đến mọi người đều được sum họp, quây quần bên nhau và 

chúc nhau một năm mới nhiều điều may mắn.  Trong ngày Tết Nguyên Đán, em được đi tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa đã 

ban cho em một năm cũ được bình an và cầu xin năm mới được mọi sự tốt lành.  Sau lễ, em ra ngoài nhà thờ để coi đốt 

pháo hoa và được lì xì từ người lớn.  Khi em về đến nhà, em và em của em đến mừng tuổi cha mẹ và được cha mẹ lì xì.  

Sau đó, gia đình em ăn một bữa cơm ngon và được chơi những trò chơi Bầu, Cua, Tôm, Cá, Gà, Nai và loto.  Vì vậy em 

rất thích và mong đợi đến Tết.   



 

 

Trường Việt Ngữ Lộ Đức, Seattle 

Spelling Bee 2023 

Học trò:  Nguyễn Trung Thiên Mark 

 Em rất thích ngày Tết Nguyên Đán vì em được họp mặt với gia đình em và bạn bè trong lớp tiếng Việt của em.  

Nhà em thường trưng bày trái cây và bánh chưng.  Tết đến em thích nhất là được nhận lì xì từ ông bà Ngoại, các bác, 

các cô, các chú, các dì và nhất là từ ba mẹ của em.  Thường thì Mùng Một Tết gia đình em đi đến nhà ông bà Ngoại, 

chúc Tết, ăn uống và được nhận lì xì.  Em thường chúc ông bà Ngoại được một năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vô 

như nước, tiền ra nhỏ giọt.  Còn những anh chị của em thì em chúc cho họ kiếm được một bạn trai hay bạn gái tốt.  

Tóm lại, em rất thích ngày Tết Nguyên Đán.   

Học trò:  Võ Hoàng Nhật Nguyên 

 Em có thích ngày Tết Nguyên Đán tại vì em lấy được lì xì để em được nhiều tiền.  Em thích ăn dồ ăn với mọi 

người trong ngày Tết.  Em thích nói chuyện với bạn bè và chơi trò chơi với bạn bè.  Ngày Tết em cũng được ăn nhiều 
món ăn ngon.  Cho nên em thích ngày Tết Nguyên Đán.   


