
 

 

 

"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 

“Thầy bảo cho anh em biết.”  
(Mt 5, 17-37) 

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Thường Niên - Năm A 

Ngày 12 Tháng 02 Năm 2023 

Bản tin số 606 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     7,268.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,285.00  
Bảo trì đóng góp:  $           15.00  
   

Tổng cộng:  $    9,568.00 

 

Ngày 12/02: Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Hc 15:16-21; Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34; 1 Cr 2:6-10; Mt 

5:17-37; Mt 5:20-22,27-28,33-34,37 

Ngày 13/02: Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13 

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

   St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21 

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

   St 8:6-13,20-22; Tv 116:12-13,14-15,18-19; Mc 8:22-26 

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

   St 9:1-13; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Mc 8:27-33 

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

   St 11:1-9; Tv 33:10-11,12-13,14-15; Mc 8:34; Mc 9:1  

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

   Dt 11:1-7; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Mc 9:2-13 

Ngày 19/02: Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm 

   Lv 19:1-2,17-18; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 3:16-23; 

Mt 5:38-48 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 1/11/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

ÂN NHÂN ỦNG HỘ TIỀN HOA  

Anh Chị Cửu & Phương  $20 

Anh Chị Hiền & Nhật  $100 

Chị Hứa Yến Điệp $100 

Anh Chị Sơn & Thanh  $50 

Bà Hoàng Thị Ơn  $20 

Chị Phạm Thị Giới  $30 

Tuần này chúng ta có xin tiền đợt 2 để hưởng ứng 

với lời mời gọi của các Đức Cha ở tiểu bang      

Washington trong sự nâng đỡ các bậc cha mẹ 

nghèo túng có thêm sự hổ trợ để nuôi dưỡng các 

thai nhi cho đến lúc 5 tuổi.  Sự rộng lượng của quý 

ông bà anh chị em là nhịp cầu giúp cứu vớt sự sống 

của những trẻ thơ đang cần sự thương xót.  Cám ơn 

quý ông bà anh chị em rất nhiều. 

Cầu 

Nguyện 

Xin quý ông bà anh chị em cùng hiệp ý cầu 

nguyện cho các nạn nhân và những người 

đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì 

trận động đất vừa qua. 



 

 

Suy niệm Lời Chúa 

Lm Ga Phan Tiến Dũng 

Trong một lớp giáo lý dự tòng-hôn nhân, có một bạn thắc mắc 
và xin Cha giải đáp. “Thưa Cha, tại sao nhà thờ và gia đình bạn 
gái con, bắt con phải theo đạo. Con thấy đạo sao mà khó quá, đi 
theo đạo, bắt phải học kinh, cầu nguyện, phải đi lễ nhà thờ, rồi 
còn phải xưng tội nữa… con thấy, mình cứ ăn ngay ở lành là tốt 
rồi, theo đạo làm chi cho rắc rối?” Thưa ACE trước sự thắc mắc 
của một người bạn trẻ như vậy, không biết, ACE sẽ trả lời cho 
người bạn trẻ đó như thế nào, hay tệ hại hơn, là nhiều người 
trong chúng ta cũng đang có những suy nghĩ hay những cung 
cách ứng xử tiêu cực như người bạn này? Khi dạy giáo lý, tôi 
thường chia sẻ với các bạn như thế này: “Thực ra nhà thờ cũng 
như không ai có quyền để ra điều kiện bắt ép anh chị phải học 

đạo, theo đạo để kết hôn với người công giáo cả, vì Giáo hội cho phép kết hôn khác đạo. Tuy nhiên, để kết hôn với 
một người công giáo, anh chị cần phải biết đạo mà người ta theo là gì, niềm tin cũng như cách thực hành đạo của họ 
ra sao, để mình biết tôn trọng cũng như giúp cho người bạn đời của mình và con cái mình sau này sống đạo, tuân 
giữ, thực hành đạo và sống hạnh phúc”. Thật vậy, theo đạo, sống đạo và thực hành đạo chính là sự khôn ngoan để có 
bình an, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.   
 

Bài đọc một trong sách Ðức Huấn ca (Sir 15,16-21) mời gọi chúng ta gẫm suy về cách sống khôn ngoan của những 
con người tốt lành, người luôn sống làm đẹp lòng Chúa qua việc trung thành tuân giữ những giới răn cùng huấn lệnh 
của Chúa ban cho. Như vậy, chúng ta sẽ tự hỏi: Chúa có khắt khe, hay đòi hỏi con người chúng ta quá mức hay 
không? Thưa không, vì như Lời Chúa dạy: “Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn 
nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không 
truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội”. Như vậy, sự bảo đảm cách chắc chắn 
cho những ai sống và hành động theo như thánh ý cùng huấn lệnh Chúa sẽ được Ngài ban cho được muôn vàn phúc 
lộc và được thỏa chí toại lòng. 
 

Thánh vịnh 118 trong đáp ca hôm nay như lời khẳng định chắc chắn mà Chúa hứa ban cho những ai tuân giữ và thực 
hành lề luật của Chúa: “Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa”. Vậy thì liệu rằng, chúng ta có 
muốn đón nhận được những ơn chúc phúc mà Chúa ban cho hay không? 
 

Bài đọc hai trong  thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Corintô (1Cor 2,6-10) mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn để 
gẫm suy và nhìn lại cung cách, thái độ sống của chúng ta trước ơn thánh lề luật của Thiên Chúa. Con người thường tự 
kiêu, tự mãn khi cho rằng, cách thức hay đường lối của mình là hay, là tốt và ngay cả hay hơn, tốt hơn cả Thiên Chúa. 
Và kết quả mà lịch sử của con người qua bao thế hệ đã minh chứng cho biết, bao lâu con người cậy dựa vào sự khôn 
ngoan của người đời, hay của thế gian thì: “Hạng người này đã tự bị dồn mình vào chỗ hư vong”. Thật vậy, trong xã 
hội loài người, có lúc người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người, họ muốn tự làm chủ mình và làm 
chủ cả Thiên Chúa. Khi con người có tiến bộ hơn, văn minh hơn, thì họ lại kiêu ngạo đến mức như thế này: “Chúng 
tôi, những nông dân, từ nay có thể thay trời làm mưa”. Và rồi hậu quả là, bao tang thương đã xảy ra do bởi con người 
đã phá hoại môi trường dẫn đến thiên tai như hạn hán, mưa bão, lũ lụt… cũng thật may mắn, trong lúc tang thương 
con người vẫn còn biết chạy đến với Thiên Chúa, với Ông Trời để cầu cứu: “Lạy Trời mưa xống, lấy nước tôi uống, 
lấy ruộng tôi cày…” Vì bản chất của con người chính là phải trông cậy, tín thác vào ơn ban của Thiên Chúa. Vậy, thật 
hạnh phúc cho ai khi chọn Chúa và có Chúa làm gia nghiệp. 
 

Tin mừng hôm nay (Mt 5, 17-37) chính Chúa Giêsu đã dạy và nêu gương cho chúng ta cách sống khôn ngoan qua 
việc tuân giữ giới răn cùng huấn lệnh Chúa truyền. Cung cách, thái độ sống đó chính là hành động tự hiến, yêu 
thương và tha thứ. Thật vậy, nhờ tin vào Chúa cùng với ơn thánh Chúa, nhờ khiêm tốn tín thác vào Chúa qua việc thi 
hành lề luật Chúa, cho dù là những điều nhỏ nhất hay cơ bản nhất… thì con người được Chúa chúc phúc không 
những cho được trở nên người sống hạnh phúc mà còn trở nên chứng tá, trở nên mẫu gương làm lan tỏa ơn thánh 
Chúa cho tha nhân. “Ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Thế 
nên, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta lề luật thánh, bao lâu chúng ta biết vâng theo để thực thi, 
thì sẽ trở nên người được Chúa chúc phúc. 
 

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin và lòng mến Chúa cho chúng con để chúng con biết can đảm, khiêm tốn mà chọn 
Chúa, chọn để làm theo thánh chỉ cùng huấn lệnh Chúa trong mọi ngày sống. Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VI - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Hc 15,15-20 

Đức Chúa không truyền cho ai ăn ở thất đức. 
Bài trích sách Huấn ca. 

15Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. 16Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, 
con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. 17Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó. 18Vì trí khôn ngoan của 
Đức Chúa thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. 19Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người, và biết 
rõ tất cả những gì người ta thực hiện. 20Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. 

 
 

Đáp ca  Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34 (Đ. c.1b) 

Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời. 
 

Bài đọc 2 1 Cr 2,6-10 

Lẽ khôn ngoan Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

6 Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn 
ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. 7 Trái lại, 
chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định 
từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. 8 Lẽ khôn ngoan ấy, không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, 
vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. 9 Nhưng, như đã chép : Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng 
hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. 

10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả 
những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 
 

Tung hô Tin Mừng  x. Mt 11,25 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời 
cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Mt 5,17-37  

Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. 
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm 
một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những 
điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm 
như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. 

20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng 
được vào Nước Trời. 

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo 
cho anh em biết : Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước 
Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng 
lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi 
làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang 
trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị 
tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. 

27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai nhìn người phụ nữ 
mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà 
ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, 
thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. 

31 “Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường 
hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội 
ngoại tình. 

33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo 
cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới 
chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể 
làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’ ; thêm thắt điều gì 
là do ác quỷ.” 



 

 

Sixth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Sir 15:15-20  

If you choose you can keep the commandments, they will save you; if you trust in God, you too shall live; he has set before you 
fire and water to whichever you choose, stretch forth your hand. Before man are life and death, good and evil, whichever he 
chooses shall be given him. Immense is the wisdom of the Lord; he is mighty in power, and all-seeing. The eyes of God are on 
those who fear him; he understands man's every deed. No one does he command to act unjustly, to none does he give license to 
sin.  

 

Responsorial Psalm   Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34  

R. (1b) Blessed are they who follow the law of the Lord!  

 

Reading 2  1 Cor 2:6-10  

Brothers and sisters: We speak a wisdom to those who are mature, not a wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are 
passing away. Rather, we speak God's wisdom, mysterious, hidden, which God predetermined before the ages for our glory, and 
which none of the rulers of this age knew; for, if they had known it, they would not have crucified the Lord of glory.  

But as it is written: What eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has pre-
pared for those who love him, this God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit scrutinizes everything, even the 
depths of God.  

 

Alleluia  cF. mt 11:25  

R. Alleluia, alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth; you have revealed to little ones the mysteries of the 
kingdom. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel   Mt 5:17-37  

Jesus said to his disciples: "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to 
fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from 
the law, until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others 
to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called great-
est in the kingdom of heaven.  

I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. "You 
have heard that it was said to your ancestors, You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, 
whoever is angry with his brother will be liable to judgment; and whoever says to his brother, 'Raqa,' will be answerable to the 
Sanhedrin; and whoever says, 'You fool,' will be liable to fiery Gehenna.  

Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at 
the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while 
on the way to court. Otherwise your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and 
you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny.  

"You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has 
already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for 
you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right hand causes you to sin, 
cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. "It 
was also said, Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce. But I say to you, whoever divorces his wife - unless the 
marriage is unlawful - causes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.  

"Again you have heard that it was said to your ancestors, Do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. 
But I say to you, do not swear at all; not by heaven, for it is God's throne; nor by the earth, for it is his footstool; nor by Jerusa-
lem, for it is the city of the great King. Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black. Let your 
'Yes' mean 'Yes,' and your 'No' mean 'No.' Anything more is from the evil one."  



 

 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11/2 

Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các 
Bệnh Nhân  

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, năm 1992 đã khởi 
xướng ngày Quốc Tế cầu nguyện cho Bệnh Nhân hàng 
năm vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 2) đã xác định: 
"Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân là cơ hội để tái khám phá 
mối “quan hệ sâu sắc” giữa Đức Mẹ và những người 
đau yếu.." 

Theo Đức Thánh Cha: “Điều đáng nói là có một sự liên 
kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những 
người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên 
bên cạnh hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn 
là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian, 
Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống 
và hy vọng”. 
Ngài nói tiếp: “Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ 
là quả đầu mùa của ơn cứu chuộc được hoàn tất bởi 
Đức Kitô và lời hứa chiến thắng tội lỗi của Ngài. 
Nguồn suối phun lên từ lòng đất, mà Đức Mẹ đã mời 
Bernadette uống, mang đến sức mạnh của Thần Khí 
Chúa Kitô, là điều chữa lành con người hoàn toàn và 
mang đến cho con người sự sống muôn đời”. 
Lịch sử trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức 

Năm 1858, Lộ Đức là một thị trấn nhỏ khoảng 5.000 
cư dân, nằm ở phía nam nước Pháp, giáp ranh nước 
Tây Ban Nha, Mẹ đã chọn Bernadette, một trẻ em 14 
tuổi làm chứng nhân cho Mẹ. 
Thứ Năm sau Lễ Tro ngày 11.02.1858, Bernadette và 
các em đi dọc theo bờ sông để kiếm củi về sưởi ấm 
cho gia đình, vì không có củi nên Bernadetta hướng 
dần về hang đá Massabielle, và Bernadetta đã được 
gặp Đức Maria tại đó. Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với 
Bernadetta từ ngày 11.02 đến ngày 16.07.1858. 
Lần hiện ra thứ 13 ngày 02.03.1858, Mẹ Maria muốn 
xây một đền thờ tại Massabielle và muốn nơi này trở 
thành nơi hành hương để sám hối và trở về cùng 
Chúa.Từ đó mọi người từ khắp nơi tuôn đến Lộ Đức. 
Nói đến Lộ Đức là nói đến phép lạ, Bởi từ năm 1858 
đến nay, đã có trên 6.000 trường hợp được lành 
bệnh, Giáo hội đã công nhận và tuyên bố 65 trường 
hợp trên là phép lạ, là sự can thiệp đầy yêu thương 
của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 
Tại Lộ Đức người ta đã tổ chức các hội nghị quốc tế về y khoa, và cũng chính tại nơi 

đây đã phát sinh nhiều tổ chức thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân từ nhiều nơi trên thế giới. Lộ Đức trở thành 

trung tâm hành hương của tình thương và sự liên đới huynh đệ. 



 

 

 


