
 

 

 

"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 

“Quỷ bỏ Người mà đi.”  
(Mt 4, 1-11) 

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay - Năm A 

Ngày 26 Tháng 02 Năm 2023 

Bản tin số 608 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     3,535.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,410.00  
Bảo trì đóng góp:  $          40.00  

   

Tổng cộng:  $    4,985.00 

 

Ngày 26/02: 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 

Ngày 27/02: Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46 

Ngày 28/02: Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15 

Ngày 01/03: Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32 

Ngày 02/03: Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12 

Ngày 03/03: Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26  

Ngày 04/03: Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48 

Ngày 05/03: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay 

   St 12:1-4; Tv 33:4-5,18-19,20-22; 2 Tm 1:8-10; Mt 17:1-9 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 30/01/2023: $51,605.00 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP.  

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc: 

Thứ Ba và Thứ Tư 10:00am - 2:00pm 

Lớp Giáo Lý: 

Các phụ huynh và người đỡ đầu các trẻ em được rửa tội 

buộc phải qua lớp giáo lý được tổ chức vào thứ Bảy tuần 

thứ ba hàng tháng do Sr. Anna Loan Nguyễn phụ trách. 

Thứ Bảy: 18/3, 4/15, 20/5, 17/6, 15/7, 19/8 

2:30 pm - 4:30 pm 

Những ai muốn xin xét lại tình trạng hôn phối (tiêu hôn), 

xin liên lạc với Sr. Anna Loan Nguyễn. 

EARTHQUAKES Collection: $  8,294.00 

Tuần này chúng ta có xin tiền đợt hai để ủng hộ 

Truyền Giáo tại địa phương (Catholic Home 

Mission) giúp quý ông bà anh chị em ở các khu 

vực không đến được nhà thờ tham giự Thánh 

Lễ, các Bí Tích Thánh, và đào tạo đức tin.  

Mong quý ông bà anh chị em rộng tay hỗ trợ. Mời quý ông bà anh chị em liên lạc với 

anh Hoà Ngô (206) 673-0547 hoặc anh 

Tuyên Đỗ (206) 851-1945 để ghi danh 

tham dự Đại Hội Gia Đình ở giáo 

xứ chúng ta vào thứ Bảy ngày 18 tháng 

3, 2023 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 



 

 

CÁM DỖ - (TGM Giuse Vũ Văn Thiên) 

Sống trong cuộc đời, dù ở bậc sống nào đi 
nữa, chúng ta không thể thoát khỏi thử thách 
cám dỗ. Các vị thánh là những người đã can 
đảm đối diện và chiến thắng cám dỗ. Nếu 
đọc tiểu sử của các vị thánh như Thánh An-
tôn ẩn tu, Thánh Phanxicô Assidi, Thánh 
Catharina de Siena, Thánh Têrêsa Avila… 
chúng ta sẽ thấy các ngài là những người đã 
trải qua những cơn cám dỗ khốc liệt. Như 
vậy, ta có thể định nghĩa: các thánh là những 
người đã chiến thắng cám dỗ để trung thành 
với Chúa cho đến cùng. 

Lời Chúa từ sách Sáng thế cho ta thấy cám dỗ là vấn đề “xưa như trái đất”. Cám dỗ đã hiện hữu ở đầu lịch sử, khi con 
người còn trong trắng và thân tình với Chúa. Bà Evà, với sự ngây thơ “nữ nhi thường tình” đã mắc mưu con rắn tinh 
quái và làm trái với lời dặn của Chúa. Cùng với việc ăn trái cấm, bà nghi ngờ lòng tốt của Chúa và phủ nhận những gì 
Ngài đã làm cho bà. Bà muốn lên ngang hàng với Chúa là Đấng đã tạo dựng nên bà từ bùn đất. Sau khi ăn trái cấm, 
mắt ông bà đã mở ra. Ông bà thấy nhãn tiền sự dối trá của con rắn. Ông bà cũng thấy rõ hậu quả của sự bất tuân: đó là 
sự trần truồng. Trước đó ông bà vẫn trần truồng, nhưng không xấu hổ. Nay, thay vì “nên như những vị thần biết điều 
thiện điều ác” như lời dụ dỗ của con rắn, thì ông bà lại thấy sự yếu hèn đáng thương của mình. Câu chuyện này làm 
chúng ta liên tưởng đến một số mánh lới tiếp thị quảng cáo để lừa đảo trong xã hội hôm nay. Dù đã được cảnh báo, 
vẫn có nhiều người như con thiêu thân lao vào với hy vọng kiếm lời nhanh chóng và họ đã phải trả giá. 

Những cám dỗ đến với ta chưa hẳn phải là tội. Chúng giống như những lời quảng cáo chào mời, nếu chúng ta khôn 
ngoan khước từ, thì không bị mắc bẫy. Chúng ta chỉ phạm tội khi chấp nhận hành động theo cám dỗ. Thánh Phanxicô 
đệ Salê đã giải thích về cám dỗ như sau: “Hỡi Thiên Kính, hãy tưởng tượng một vị nữ hoàng được lang quân hết tình 
yêu mến, bỗng có kẻ hư thân kia muốn quyến rũ và làm cho vị nữ hoàng ra nhơ uế, thì nó sai một sứ giả của tình yêu 
xấu xa đến thương lượng với nữ hoàng về ý định khốn nạn của nó. Trước hết, kẻ sứ giả kia nêu lên ý định của chủ, rồi 
đến vị nữ hoàng lấy làm vui lòng hay khó chịu với lời đề đạt kia, hoặc vị nữ hoàng ưng theo hay từ chối. Ma quỷ, thế 
gian, xác thịt thấy một linh hồn được kết hôn cùng Con Thiên Chúa, cùng dùng những cám dỗ và khêu gợi linh hồn 
ấy” (Dẫn vào đời sống trọn lành, Phần IV, Chương III). Vị nữ hoàng trong giải thích của tác giả có tự do để tuân theo 
hay khước từ những đề nghị khiếm nhã của “tên cám dỗ”. Bà chỉ phạm tội khi đồng lòng chấp nhận làm theo lời cám 
dỗ. Đối diện với cám dỗ cũng là dịp để nữ hoàng chứng minh lòng chung thủy với hôn phu của mình. Cũng thế, mỗi 
chúng ta hằng ngày bị biết bao cám dỗ lôi kéo để đi ngược với giáo huấn của Chúa. Cám dỗ vừa là một “phép thử” 
lòng trung thành, vừa là cơ hội để chúng ta chứng tỏ mình “ghét tội”, không khuất phục trước lời dụ dỗ ngon ngọt của 
ba thù, tức là ma quỷ, thế gian và xác thịt. 

Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ. Các tác giả Tin Mừng nhất lãm đều thuật lại việc Chúa chịu cám dỗ trong hoang 
địa trước khi khởi đầu sứ vụ công khai. Phải chăng đó là một lời khẳng định cho chúng ta thấy, để thi hành sứ vụ làm 
chứng cho Chúa, chúng ta phải được tinh luyện, thử thách như vàng thử lửa, nhờ đó chúng ta có đủ sức kiên trì và 
vững vàng trước những cám dỗ đang vây quanh chúng ta. Nếu ông Ađam và bà Evà đã ngây thơ ngã quỵ trước lời dụ 
dỗ ngon ngọt của con rắn, thì Chúa Giêsu lại can đảm chiến thắng trước cơn cám dỗ của ma quỷ. Đây cũng là lời 
khẳng định của thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma (Bài đọc II). Ađam là nguyên nhân sa ngã và kéo theo tội 
lỗi cho nhân gian; Chúa Giêsu là nguyên nhân ơn cứu độ đem hạnh phúc cho con người. Ađam đã sa ngã trước cám 
dỗ của con rắn; Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ của ma quỷ. 

Như trên đã nói, cám dỗ luôn tồn tại. Ai ai cũng cảm nhận được điều ấy. Những cám dỗ của ma quỷ trong sa mạc vẫn 
đang hoành hành nơi cuộc sống của chúng ta. Đó là tiền bạc, quyền lực và sự lỗi phạm đức tin. Để trung thành với 
Chúa và để sống một cuộc sống thanh liêm ngay thẳng, chúng ta phải biết can đảm nói “không” với những chào mời 
bóng bẩy mà chứa nọc độc chết người. Cùng với những cám dỗ của ma quỷ, còn có những cơn cám dỗ đến từ chính 
con người chúng ta. Đó là những tham vọng, sự ghen ghét thù hằn, sự ích kỷ đố kỵ và biết bao nết xấu khác. Mùa 
Chay là thời điểm hồi tâm để chiến thắng chính bản thân, hướng mọi hành động, tư tưởng và việc làm tới những điều 
thiện hảo như Chúa muốn. 

Xin Chúa giúp chúng ta sức mạnh để chiến thắng cám dỗ đang bao bọc vây quanh chúng ta, để sống giữa trần gian, 
mà lương tâm chúng ta vẫn thanh thoát, tâm hồn chúng ta vẫn gắn bó với Chúa trọn đời. 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 I - Mùa Chay 
 

Bài đọc 1 St 2,7-9 ; 3,1-7 

Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. Ông bà phạm tội. 
Bài trích sách Sáng thế. 

2 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh 
vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. 

9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, 
và cây cho biết điều thiện điều ác. 

3 1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn 
bà : “Có thật Thiên Chúa bảo : ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không ?’ 2 Người đàn bà nói với con rắn : 
“Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo : ‘Các ngươi không được 
ăn, không được động tới, kẻo phải chết.’” 4 Rắn nói với người đàn bà : “Chẳng chết chóc gì đâu ! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày 
nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy 
trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho 
cả chồng đang ở đó với mình ; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng : họ mới kết lá vả làm 
khố che thân. 
 

Đáp ca  Tv 50,3-4.5-6a.12-13.14 và 17 (Đ. x. c.3a) 

Đ. Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài. 
 

Bài đọc 2 Rm 5,12-19  

Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết ; như thế, sự chết đã lan 
tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. 13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, 
thì tội không bị kể là tội. 14 Thế mà, từ thời A-đam đến thời Mô-sê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất 
tuân lệnh Thiên Chúa như A-đam đã phạm. A-đam là hình ảnh Đấng sẽ tới. 

15 Nhưng sự sa ngã của A-đam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất 
đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào 
hơn biết mấy cho muôn người. 16 Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một 
người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho 
trở nên công chính. 17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua 
một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào 
và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. 

18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã 
thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì 
một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời 
Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. 
 

Tung hô Tin Mừng Mt 4,4b 

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. 

 

Tin Mừng Mt 4,1-11 

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn 
mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì 
truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” 4 Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm 
bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” 

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên 
Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay 
nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 

7 Đức Giê-su đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các 

nước ấy, 9 và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói : “Xa-tan kia, 
xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người 
mà thôi.” 

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người. 



 

 

First Sunday of Lent  
 

Reading 1  Gn 2:7-9; 3:1-7  

The LORD God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a liv-
ing being. Then the LORD God planted a garden in Eden, in the east, and placed there the man whom he had formed. Out of the 
ground the LORD God made various trees grow that were delightful to look at and good for food, with the tree of life in the mid-
dle of the garden and the tree of the knowledge of good and evil.  

Now the serpent was the most cunning of all the animals that the LORD God had made. The serpent asked the woman, "Did God 
really tell you not to eat from any of the trees in the garden?" The woman answered the serpent: "We may eat of the fruit of the 
trees in the garden; it is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, 'You shall not eat it or even 
touch it, lest you die.'" But the serpent said to the woman: "You certainly will not die! No, God knows well that the moment you 
eat of it your eyes will be opened and you will be like gods who know what is good and what is evil." The woman saw that the 
tree was good for food, pleasing to the eyes, and desirable for gaining wisdom. So she took some of its fruit and ate it; and she 
also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized 
that they were naked; so they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves.  

 

Responsorial Psalm  Ps 51:3-4, 5-6, 12-13, 14 and 17  

R. (cf. 3a) Be merciful, O Lord, for we have sinned.  

 

Reading 2  Rom 5:12-19  

Brothers and sisters: Through one man sin entered the world, and through sin, death, and thus death came to all men, inasmuch as 
all sinned— for up to the time of the law, sin was in the world, though sin is not accounted when there is no law. But death 
reigned from Adam to Moses, even over those who did not sin after the pattern of the trespass of Adam, who is the type of the 
one who was to come.  

But the gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one, the many died, how much more did the grace of 
God and the gracious gift of the one man Jesus Christ overflow for the many. And the gift is not like the result of the one who 
sinned. For after one sin there was the judgment that brought condemnation; but the gift, after many transgressions, brought ac-
quittal. For if, by the transgression of the one, death came to reign through that one, how much more will those who receive the 
abundance of grace and of the gift of justification come to reign in life through the one Jesus Christ. I 

n conclusion, just as through one transgression condemnation came upon all, so, through one righteous act, acquittal and life 
came to all. For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so, through the obedience of the 
one, the many will be made righteous.  

 

Verse Before the Gospel  Mt 4:4b  

One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God.  

 

Gospel   Mt 4:1-11  

At that time Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. He fasted for forty days and forty nights, and 
afterwards he was hungry. The tempter approached and said to him, "If you are the Son of God, command that these stones be-
come loaves of bread." He said in reply, "It is written: One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from 
the mouth of God."  

Then the devil took him to the holy city, and made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of 
God, throw yourself down. For it is written: He will command his angels concerning you and with their hands they will support 
you, lest you dash your foot against a stone." Jesus answered him, "Again it is written, You shall not put the Lord, your God, to 
the test."  

Then the devil took him up to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world in their magnificence, and he 
said to him, "All these I shall give to you, if you will prostrate yourself and worship me." At this, Jesus said to him, "Get away, 
Satan! It is written: The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve." Then the devil left him and, behold, 
angels came and ministered to him.  


