
 

 

 

"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 

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.”  
(Mt 5, 1-12a) 

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên - Năm A 

Ngày 29 Tháng 01 Năm 2023 

Bản tin số 604 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     9,728.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,515.00  
Bảo trì đóng góp:  $           55.00  

   

Tổng cộng:  $   11,298.00 

 

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 

Ngày 30/01: Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20 

Ngày 31/01: Thánh Gioan Bosco, Lm 

   Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43 

Ngày 01/02: Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6 

Ngày 02/02: Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh 

   Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13 

Ngày 03/02: Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29  

Ngày 04/02: Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34 

Ngày 05/02: Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   Is 58:7-10; Tv 112:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 1/11/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Tuần này chúng ta có xin tiền đợt hai gây 

quỹ cho tập san Công Giáo Miền Tây Bắc. 

Truyền giáo là ưu tiên hàng đầu của Giáo hội, và tạp 

chí Công Giáo Miền Tây Bắc là một trong những công 

cụ hữu hiệu để loan báo Tin mừng của Chúa đến Kitô 

hữu. Vì lý do này, tập san Công Giáo Miền Tây Bắc 

được gửi miễn phí đến mỗi gia đình Công giáo đã đăng 

ký ở miền Tây của Washington - hơn 100.000 tập san - 

với những câu chuyện mong được truyền cảm hứng, 

giảng dạy và giúp đào tạo các Kitô hữu trở nên môn đệ 

của Chúa. Điều này được thực hiện bởi sự hỗ trợ rộng 

lượng của quý ông bà anh chil em. Sự đóng góp của 

quý ông bà anh chị em là một cách tuyệt vời để cùng 

chia sẻ món quà đức tin.. Cảm ơn quý ông bà anh chị 

em đã và đang tiếp tục ủng hộ bộ sưu tập hàng năm. 

ÂN NHÂN ỦNG HỘ TIỀN HOA TRONG DỊP TẾT 

Chị Quyên $50 

Ban Tương Tế $100 

Mọi đóng góp và ủng hộ cho tiền hoa,            

xin trực tiếp liên lạc chị Tươi. 

 
Partners in the Gospel is the next 

stage of the strategic pastoral       

planning effort which is taking place 

across the Archdiocese of Seattle to  

re-invigorate and renew our local 

Catholic Church. 

Partners in the Gospel là giai đoạn 

tiếp theo của sự nỗ lực lập kế hoạch 

mục vụ, phương án đang được diễn ra 

trên toàn Tổng Giáo phận Seattle 

nhằm tái tạo và đổi mới Giáo Hội 

Công Giáo địa phương của chúng ta. 



 

 

Khó nghèo. 

(Trích dẫn từ giaophanvinhlong.net) 

Phật Thích Ca đã xác quyết trong bài thuyết pháp đầu tiên tại 
Bênarét bằng câu: Vạn sự vô thường, vạn sự khổ. Nghĩa là 
mọi sự đổi thay không ngừng, nên mọi sự chỉ là khổ đau. Sinh, 
bệnh, lão, tử. Con người sinh ra để rồi ốm yếu, già lão và cuối 
cùng là chết chóc. Rõ thật đời là bể khổ mà mỗi người là một 
cánh bèo trôi dạt trên đó. 
 

Năm trăm năm sau, Đức Kitô xuất hiện trên đất Palestin, đã 
tuyên bố trong bài giảng đầu tiên: Phúc cho ai có tâm hồn khó 
nghèo, vì Nước Trời là của họ. 
 

Một người bị mang tiếng là bi quan yếm thế, còn người kia thì 
lại bị coi là không tưởng, lạc quan thái quá. Một bên coi đời là 
bể khổ, còn một bên lại nhìn thấy màu hồng trong cái thanh 
bạch trống trơn. Người ta đã tốn khá nhiều giấy mực và thời 
giờ cũng như sức lực để nghiên cứu, suy tư và bàn cãi về hai 
bài giảng đầu tiên của Đức Phật và của Chúa Giêsu. Đã có cả 
những luận án trình bày và so sánh về hai bài giảng đó. Tuy 
nhiên, chẳng mấy ai hiểu được chính xác nội dung ý nghĩa của 
hai bài giảng có tính cách tiên tri ấy. Vì thật ra, cả Đức Phật 
lẫn Chúa Giêsu, đều không chủ ý đề ra một lý thuyết về vấn đề 
hạnh phúc và đau khổ, mà chỉ chia sẻ cho anh em nhân loại 
của các Ngài chính kinh nghiệm sống của mình. 

 

Kinh nghiệm của Đức Phật là kinh nghiệm của một người đã đạt tới chân nhu, vượt ra ngoài thế giới vô thường 
của những đam mê mù quáng, của sự phân chia đối kháng. Còn kinh nghiệm của Chúa Giêsu là kinh nghiệm 
của một người thấy được sự tồn tại trong cái mất và sự sống trong cái chết. Đức Phật chỉ nói lên cái lý do, cái 
nguyên nhân làm cho người ta khổ, nhưng Ngài không bao giờ lên án cuộc đời, cho nó chỉ là bể khổ. Chúa 
Giêsu cũng không bảo rằng muốn hạnh phúc thì phải là kẻ khố rách áo ôm. Do đó, thánh Matthêu đã có lý khi 
thêm ba chữ "có tâm hồn" vào trong câu nói của Chúa, để xác định cho rõ cái nghèo nào mới thực sự đem lại 
hạnh phúc cho con người. Trong cuộc đời, xưa cũng như nay, vào thời con người còn ăn lông ở lỗ cũng như 
trong thời ở khách sạn năm sao, vẫn luôn diễn ra những cảnh trái khoáy và ngược đời: nhiều người có đủ điều 
kiện để hạnh phúc mà thực tế lại đau khổ khôn lường. Còn những kẻ xem ra bần cùng tăm tối, lại tràn trề hạnh 
phúc. 
 

Thực ra, ai cũng biết rằng nghèo không đương nhiên là khổ, đã đành rằng nghèo và khổ thường đi đôi với nhau. 
Trái lại, giàu có cũng không tất nhiên đem lại hạnh phúc. Vấn đề hạnh phúc chủ yếu ở tại cái Tâm. Bởi thế các 
bậc thánh nhân, bằng những ngôn ngữ khác nhau, nhưng hầu như đều nhất trí trong việc đề cao đời sống tâm 
linh. Đó chính là lý do tại sao Chúa Giêsu đề cao tâm hồn nghèo khó, hiền hậu, dám chấp nhận đau hkổ, yêu 
thích sự chính trực, thương xót anh em đồng loại, trong sạch và xây dựng hoà bình. 
 

Thực vậy, những đức tính trên đây là những đức tính người nghèo của Thiên Chúa, theo truyền thống Kinh 
Thánh. Người nghèo của Thiên Chúa không phải là người có đời sống vật chất khó khăn túng quẫn, mà là kẻ 
luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa, biết sống cho Ngài và cho anh em đồng loại. Lấy Chúa làm gia nghiệp và 
luôn sống trong tình liên đới với anh em. Thực thi điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. 
 

Nói theo tư tưởng Đông phương, thì hạnh phúc chủ yếu ở chỗ thực hiện được sự hoà điệu giữa lòng mình 
với lòng trời, giữa lòng mình với lòng người, nghĩa là sống cho hợp lòng người và lấy lòng trăm họ làm lòng 
mình. 
 

Trong tám mối phúc thật, Chúa Giêsu cho thấy hạnh phúc của chúng ta tuỳ thuộc vào mối tương quan ba 
chiều giữa chúng ta với Thiên Chúa, và giữa chúng ta với anh em đồng loại. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Xp 2,3 ; 3,12-13 

Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ. 
Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 

23Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, 
những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, 
anh em hãy tìm kiếm Người ; 
hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường 
thì may ra anh em sẽ được che chở 
trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa. 
312Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ ; 
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. 
13Số dân Ít-ra-en còn sót lại 
sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, 
cũng không ăn gian nói dối 
và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt. 
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi 
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. 
 

Đáp ca  Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. Mt 5,3)  

Đ. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
 

Bài đọc 2 1 Cr 1,26-31 

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn. 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem : khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn 
ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 Song những gì thế gian cho là điên 
dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã 
chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh ; 28 những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên 
Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.  

30 Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự 
khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã 
thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. 

 
Tung hô Tin Mừng  Mt 5,12a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. 
Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Mt 5,1-12a 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy 
họ rằng : 

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 
4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 
11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 
12aAnh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” 

 



 

 

Fourth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Zep 2:3; 3:12-13  

Seek the LORD, all you humble of the earth, who have observed his law; seek justice, seek humility; 
perhaps you may be sheltered on the day of the LORD's anger.  

But I will leave as a remnant in your midst a people humble and lowly, who shall take refuge in the 
name of the LORD: the remnant of Israel. They shall do no wrong and speak no lies; nor shall there 
be found in their mouths a deceitful tongue; they shall pasture and couch their flocks with none to 

disturb them.  

 

Responsorial Psalm  Ps 146:6-7, 8-9, 9-10  

R. (Mt 5:3) Blessed are the poor in spirit; the kingdom of heaven is theirs!  

 

Reading 2   1 Cor 1:26-31  

Consider your own calling, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards, not 
many were powerful, not many were of noble birth. Rather, God chose the foolish of the world to 
shame the wise, and God chose the weak of the world to shame the strong, and God chose the lowly 
and despised of the world, those who count for nothing, to reduce to nothing those who are some-

thing, so that no human being might boast before God.  

It is due to him that you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, as well as right-
eousness, sanctification, and redemption, so that, as it is written, "Whoever boasts, should boast in 
the Lord."  

 

Alleluia  Mt 5:12a  

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

 

Gospel  Mt 5:1-12a  

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came 
to him. He began to teach them, saying:  

"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for 
they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who 

hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will 
be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, 
for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteous-
ness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you 
and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward 

will be great in heaven."  


