
 

 

 

"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 VII - Mùa Thường Niên - Năm A 

Ngày 19 Tháng 02 Năm 2023 

Bản tin số 607 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,145.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,485.00  
Bảo trì đóng góp:  $            5.00  
   

Tổng cộng:  $    5,635.00 

 

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 

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

   Hc 1:1-10; Tv 93:1,1-2,5; Mc 9:14-29 

Ngày 14/02: Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm 

   Hc 2:1-11; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mc 9:30-37 

Ngày 15/02: Thứ Tư Lễ Tro 

   Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-

6,16-18 

Ngày 16/02: Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro 

   St 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25 

Ngày 17/02: Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro  

Ngày 18/02: Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro 

   Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32 

Ngày 19/02: Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay 

   St 2:7-9; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14-17; Rm 5:12-19; Rm 

5:12,17-19; Mt 4:1-11 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 30/01/2023: $51,605.00 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

PREPARES Collection: $    3,405.00 

LỄ TRO—Thứ Tư 22/2/2023  

10:30 AM - Bilingual (English - 

Vietnamese) 

7:00 PM - Vietnamese 

Ăn chay kiêng thịt 

Ăn chay: 18-59 tuổi 

Kiêng thịt: 14 tuổi trở lên 

Tuần này chúng ta xin tiền đợt hai 

giúp các nạn nhân động đất.  Mong 

quý ông bà anh chị em rộng lượng 

nâng đỡ các nạn nhân trong lúc khốn 

khó này. 



 

 

Suy niệm (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ) 

HÃY NÊN HOÀN THIỆN 

Năm 1893, lúc 24 tuổi, khi đang ở Nam Phi, Gandhi đã quá 
đỗi vui mừng khi lần đầu đọc bài Tin Mừng hôm nay.  Ông 
ngây ngất vì vẻ đẹp nghệ thuật của những hình ảnh ở đó, đến 
nỗi ông gọi Đức Giêsu là “Nghệ sĩ Tối cao”.  Đối với ông, Bài 
Giảng Trên Núi là tác phẩm tuyệt vời của Đức Giêsu, chạm 
vào trái tim và bộ óc của ông, một người theo Ấn giáo, và ảnh 
hưởng trên toàn bộ cuộc sống của ông cho đến khi nhắm mắt.  
Có thể nói, từ Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Gandhi đã rút 

ra con đường bất bạo động, bất kháng cự (Satyagraha).  Ông đã áp dụng lời Chúa vào việc giải phóng dân Ấn khỏi đế 
quốc Anh mà không dùng đến chiến tranh, vũ lực, hận thù. 

 Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy ta thái độ đối với kẻ thù.  Ai trong chúng ta lại không có kẻ thù, kẻ ác 
làm hại mình.  Cả Đức Giêsu cũng có kẻ thù ghét Ngài trong thời gian Ngài rao giảng.  Luật “mắt đền mắt, răng đền 
răng” đã là một luật tiến bộ rồi, vì nó giới hạn việc trả thù quá đáng, và bắt vòng xoáy trả thù dừng lại.  Nhưng Đức 
Giêsu đòi chúng ta vượt lên trên sự công bằng đó:  không móc mắt hay nhổ răng người đã làm như thế cho mình, 
nghĩa là “không chống cự lại người ác” (Mt 5,39), không lấy bạo lực để trừng phạt bạo lực.  Sau đó, qua ba thí dụ cụ 
thể rất gợi hình và dễ hiểu, Đức Giêsu còn mời chúng ta đi xa hơn đến mức kinh ngạc.  Khi bị tát bằng mu bàn tay 
vào má phải, chẳng những không được tát lại, mà còn đưa má trái ra.  Khi bị ai kiện để lấy áo trong, hãy cho nó cả áo 
ngoài.  Khi bị ai ép mang đồ đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm.  Như thế chẳng những chúng ta không được 
chống cự hay trả đũa, mà dường như còn cho phép kẻ thù lấn tới trong hành vi độc ác của họ.  Làm như thế phải 
chăng là tiếp tay cho sự ác gia tăng, và làm cho ác nhân tha hồ tung hoành trên mặt đất ? 

 Nhiều tín hữu đã nghĩ như thế, và coi lời dạy của Đức Giêsu không thể và không nên áp dụng trong cuộc sống hàng 
ngày.  Đúng là khi bị tát, và Đức Giêsu đã không đưa má kia ra (Ga 18,22-23), nhưng thái độ của Ngài trong cuộc 
Khổ Nạn và Tử Nạn cho thấy Ngài đã sống điều Ngài dạy: không chống cự kẻ đến bắt, hiền hòa với Giuđa, tha thứ 
cầu nguyện cho kẻ giết mình.  Khi Ngài được phục sinh chiến thắng, Ngài cũng không hiện ra để trả thù Philatô, 
Hêrôđê hay Cai-pha. 

Thay vì nguyền rủa, ghét bỏ, oán hờn, tiêu diệt kẻ thù, Đức Giêsu bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù.  Như thế kẻ thù thành 
người yêu của tôi, vì được tôi chúc lành, được tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện, được tôi chào mỗi buổi sáng.  Trái 
tim của tôi không còn chỗ cho kẻ thù, chẳng ai là kẻ thù của tôi.  Trái tim tôi trở nên lớn như trái tim Thiên Chúa là 
Cha trên trời.  Trái tim Ngài có đủ chỗ cho kẻ xấu và kẻ bất lương, Vì Ngài cho mặt trời soi chiếu và cho mưa rơi trên 
mọi người.  Đức Giêsu mời chúng ta vượt lên trên tình cảm yêu ghét tự nhiên, của những người bình thường hay tầm 
thường.  Con cái của Cha trên trời thì phải “làm điều gì hơn thế” (Mt 5,47), nghĩa là phải giống Cha trong cách cư xử 
với kẻ thù.  Đó là con đường trở nên hoàn thiện (Mt 5,48). 

 Thế giới chúng ta hôm nay bị tan nát bởi chiến tranh, hận thù, giữa các quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, màu da, gia đình, 
đảng phái…  Nhiều người thấy mình có bổn phận phải dùng điều ác để chống kẻ ác.  Có người nghĩ mình phải giết 
cho hết những kẻ sát nhân.  Chẳng những cần trả thù mà còn cần đánh phủ đầu nữa.  Tát người ta khi người ta chưa 
kịp tát mình.  Lời hôm nay của Đức Giêsu thường bị coi là viển vông, chủ bại.  Chẳng mấy ai tin rằng: chỉ lời này 
mới đem lại bình an cho thế giới, 

Nếu có một lần chúng ta đem những lời này ra áp dụng.  Chỉ một lần thôi, chúng ta sẽ thấy sức mạnh vô biên của sự 
hiền hòa.  Phúc cho ai có trái tim hiền hòa như Giêsu (Mt 11,29).  Với sự hiền hòa của Giêsu trên thập giá, thế gian 
được bình an. 

CẦU NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu, Mỗi ngày con gặp bao chuyện bực mình.  Có những chuyện xảy ra làm con không vừa ý, khiến ngày 
sống của con vắng bóng niềm vui.  Làm sao con có thể đón nhận mọi sự với nụ cười bao dung, và coi những trắc trở 
như chuyện bình thường của cuộc sống?  Làm sao con dám tin rằng Chúa vẫn giúp con tìm thấy ý Chúa qua những 
chuyện không vui, đòi con từ bỏ cái tôi, qua những chuyện không may, làm con giật mình tỉnh ngộ?  Xin cho con 
bình an trước vấp váp của con, Và nhẹ nhàng trước vấp váp của người khác. 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 VII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1     Lv 19,1-2.17-18 

Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. 
Bài trích sách Lê-vi. 

1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : 2 “Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo 
chúng : Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. 

17 “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, 
như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người 
thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.” 
 

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 3,16-23 

Tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa. 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

16 Thưa anh em, nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần 
Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? 17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt 
kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy, chính là anh em. 

18 Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy 
trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật. 19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên 
Chúa, như có lời chép rằng : Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. 20 Lại có lời 
rằng : Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết cả : thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. 

21 Vậy đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Vì tất cả đều thuộc về anh em ; 22 dù là Phao-lô, hay A
-pô-lô, hay Kê-pha, dù cả thế gian này, sự sống, sự chết, hiện tại hay tương lai, tất cả đều thuộc về anh 
em, 23 mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa. 
 

Tung hô Tin Mừng 1 Ga 2,5 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ai giữ lời Đức Ki-tô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên 
hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng       Mt 5,38-48 

Hãy yêu kẻ thù. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng 
đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác ; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì 
hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả 
áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai 
muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. 

43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo 
anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được 
trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng 
kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu 
anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế 
cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ 
thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như 
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” 



 

 

Seventh Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Lv 19:1-2, 17-18  

The LORD said to Moses, "Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the 
LORD, your God, am holy.  

"You shall not bear hatred for your brother or sister in your heart. Though you may have to reprove your 
fellow citizen, do not incur sin because of him. Take no revenge and cherish no grudge against any of 
your people. You shall love your neighbor as yourself. I am the LORD."  

 

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

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

 

Reading 2  1 Cor 3:16-23  

Brothers and sisters: Do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells 
in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person; for the temple of God, which you 
are, is holy.  

Let no one deceive himself. If any one among you considers himself wise in this age, let him become a 
fool, so as to become wise. For the wisdom of this world is foolishness in the eyes of God, for it is writ-
ten: God catches the wise in their own ruses, and again: The Lord knows the thoughts of the wise, that 
they are vain.  

So let no one boast about human beings, for everything belongs to you, Paul or Apollos or Cephas, or the 
world or life or death, or the present or the future: all belong to you, and you to Christ, and Christ to God.  

 

Alleluia  1 Jn 2:5  

R. Alleluia, alleluia. Whoever keeps the word of Christ, the love of God is truly perfected in him. R. Al-

leluia, alleluia.  

 

Gospel  Mt 5:38-48  

Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth. 
But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, 
turn the other one as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand over your cloak as 
well. Should anyone press you into service for one mile, go for two miles. Give to the one who asks of 
you, and do not turn your back on one who wants to borrow.  

"You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, 
love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Fa-
ther, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. 
For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the 
same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? 
So be perfect, just as your heavenly Father is perfect."  


