
 

 

 

"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 
 

 

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 

Quản Lý Cơ Sở & Môi Trường An Toàn: 

Tang Nguyen        Cell: (206) 355 - 9378 

Email:  tangnguyen16@gmail..com  

Thư Ký:           

Thu Thai  Duong   thu.duong@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 

“Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống 
đời đời .”      (Ga 4, 5-42) 

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay - Năm A 

Ngày 12 Tháng 03 Năm 2023 

Bản tin số 610 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     6,421.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,400.00  
Bảo trì đóng góp:  $        315.00  
   

Tổng cộng:  $  9,136.00 

 

Ngày 12/03: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay 

   Xh 17:3-7; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 5:1-2,5-8; Ga 4:5-42; 

Ga 4:5-15,19-26,39,40-42 

Ngày 13/03: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Chay 

   2 V 5:1-15; Tv 42:2-3; Lc 4:24-30 

Ngày 14/03: Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Chay 

   St 3:25,34-43; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 18:21-35 

Ngày 15/03: Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Chay 

   St 4:1,5-9; Tv 147:12-13,15-16,19-20; Mt 5:17-19 

Ngày 16/03: Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Chay 

   Gr 7:23-28; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Lc 11:14-23 

Ngày 17/03: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay 

   Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34  

Ngày 18/03: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Chay 

   Hs 6:1-6; Tv 51:3-4,18-19,20-21; Lc 18:9-14 

Ngày 19/03: Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay 

   1 Sm 16:1,6-7,10-13; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 5:8-14; Ga 

9:1-41; Ga 9:1,6-9,13-17,34-38 

Đại Hội Gia Đình  

thứ Bảy 18 tháng 3 từ 9 AM - 4 PM 

Kính mời mọi người đến tham dự 

Safe Environment                                      
Protecting God’s Children for Adults 

Xin các thiện nguyện viên phục vụ trong các sinh 
hoạt của Giáo xứ, các ban nghành, hội đoàn và đoàn 
thể tham gia buổi học “Safe Environment” theo yêu 
cầu của Tổng địa phận Seattle, nếu chưa tham gia. 

Thời gian: Chúa Nhật ngày 26 tháng 3, 2023.  Tại 
nhà trường của Giáo Xứ  (phòng học số 8) từ 
11:45AM – 2:45PM.  Ghi danh online tại trang 
mạng https://www.virtusonline.org/virtus hoặc liên 
lạc anh Tăng (206-355-9378)  hay cô Ngân          
(206 -579-2179) để ghi danh và biết thêm chi tiết. 

Thứ Sáu ngày 17 tháng 3  

Lễ Thánh Patricio - không buộc kiêng thịt. 

Lễ Trọng Thể Mừng Kính Thánh Giuse 

năm nay rơi vào ngày Chúa Nhật nên sẽ 

được dời vào thứ Hai 20 tháng 3.  Giáo xứ 

sẽ có lễ lúc 6 PM thứ Hai 20 tháng 3. 

Giáo Xứ ĐMLĐ, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Hội Đồng Mục Vụ, các Hội Đoàn 

và Ban Nghành, cùng Toàn Thể Gia Đình Giáo Xứ 

Thành Kính Phân Ưu 

 đến quý dòng Chúa Quan Phòng, cùng đại gia đình và tang 

quyến, về sự ra đi của  

Sr. Anna Nguyễn Loan, SP. 

Sơ đã được Chúa gọi về vào ngày 6 tháng 3 năm 2023, tại Seattle, 

hưởng thọ 75 tuổi.  Nguyện xin Chúa nhân từ qua lời cầu bầu của 

Thánh Anna, sớm đón nhận linh hồn Sơ Anna vào Thiên Quốc 

hưởng Nhan Thánh Chúa và an ủi tang quyến trong lúc đau buồn 

này.  Thánh lễ an táng:  thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 lúc 

1:00 pm  tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 

Tuần tới chúng ta sẽ có xin tiền đợt 2 cho các dịch vụ 

cứu trợ của Catholic Relief Services.  Mong quý ông 

bà anh chị em rộng lượng hỗ trợ. 

https://www.virtusonline.org/virtus


 

 

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu (Sưu tầm của Linh Xuân Thôn) 

Cuộc sống con người có nhiều mối tương quan liên đới với nhau, và có nhiều 
cuộc gặp gỡ khác nhau. Có những cuộc gặp gỡ như gió thoảng, như mây trôi… 
gặp đó rồi tan biến đi không để lại một dấu tích nào trong cuộc đời. Nhưng cũng 
có những cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cả một đời người. Đó là cuộc gặp gỡ kỳ 
diệu của tôi, người con gái dân làng Samaria, với Đức Giêsu bên bờ giếng. 

Hơn hai ngàn năm trước, giữa trưa hè oi bức, trong lúc mọi người đang nghỉ trưa, 
nhìn trước nhìn sau không thấy bóng người, tôi một mình lén lút mang bình ra 
giếng để múc nước với hy vọng không phải gặp mặt những người thân quen. Tôi 
muốn chạy trốn vì gốc gác thấp hèn không trong sạch của mình, nên những người 
hàng xóm láng giềng luôn xa lánh tôi. Tôi muốn trốn chạy vì trót mang thân phận 
hồng nhan đa truân, tình duyên lỡ làng với 5 đời chồng, nên những người họ hàng 

bà con luôn nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ. Tôi muốn chạy trốn vì xã hội này đã quay lưng với tôi, đã không có chỗ dành 
cho tôi, đã âm thầm kết án tôi là phường đàng điếm tội lỗi … 

Một mình tôi bước đi trong cuộc đời, và hôm nay, một mình tôi bước ra bờ giếng với hy vọng không phải gặp mặt người 
nào cả. Nhưng kìa, một người đàn ông Do Thái đang ngồi nghỉ trưa bên giếng. Ông ngước mắt nhìn tôi, tôi không còn 
cách nào chạy trốn nên đành phải cúi đầu bước đi trong thinh lặng. Tôi bước đi nhưng lòng tôi lại có ý nghĩ khinh miệt 
người đàn ông này. 

Hắn chỉ là một gã Do Thái đói rách bẩn thỉu, nhưng có lẽ hắn cũng tham lam và coi trọng lề luật như bao gã Do Thái khác. 
Nhìn quần áo của hắn thì biết rõ hắn là một gã Do Thái nghèo. Cuối cùng bước chân nặng nề cũng mang tôi đến bên bờ 
giếng. Tôi mong muốn múc nước đổ đầy bình cho thật nhanh để ra về ngay, tránh cái nhìn soi mói của gã đàn ông Do Thái 
này. Hơn nữa, theo luật Do Thái, Samari và Do Thái là hai thế giới riêng biệt, không bao giờ được phép chung đụng, vì 
người Samari bị coi là phường ngoại đạo. 

Bỗng dưng người đàn ông lên tiếng gợi chuyện với tôi: “Chị cho tôi xin chút nước uống” (Ga.4:8). Tôi bâng khuâng ngỡ 
ngàng về giọng nói trầm ấm đó. Tôi ngạc nhiên về lời xin nước để uống. Tôi ngước mắt nhìn ông, nhìn vào vầng trán cao 
với khuôn mặt nhân hậu … nhìn vào cặp mắt sáng ngời với nụ cười hiền hoà tươi vui … Tôi nhủ thầm trong lòng: “Chắc 
hẳn ông này không phải là người tầm thường”. Tôi lên tiếng nói với ông ” Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ 
Samari, cho ông uống nước sao?” (Ga.4:9). Nghe tôi nói, ông nở nụ cười thật tươi, thật hiền hòa như trả lời với tôi rằng 
ông chẳng nặng lề luật, nhưng trọng tình người. 

Trong cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, tôi mới hiểu ra rằng ông chỉ giả vờ xin nước để gợi chuyện với tôi mà thôi. Ông không 
khát nước, nhưng từng bước rồi từng bước, ông tế nhị chỉ bảo cho tôi biết chính tôi mới là người khát, khát Nước Hằng 
Sống. Ông hé mở cho tôi biết ông là ai, và ông sẽ làm gì để tôi hết khát: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước 
tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời 
đời.” (Ga.4:13-14). Sự xa lạ và nghi ngờ đối với ông trước đây đã dần dần tan biến trong tôi, nhường chỗ cho sự yêu 
thương kính trọng. 

Trong cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, ông nhìn thấu suốt con người của tôi: những cuộc tình vụng trộm chóng qua, những thù 
hận và trốn chạy trong cuộc đời, những vết thương lòng nhói đau … tất cả ông đều biết rõ, cái biết của ông không nhằm 
soi mói, nhưng để cảm thông. Tôi giật mình sấu hổ khi thấy ông biết rõ những bí ẩn của đời tôi: “Chị nói: tôi không có 
chồng là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị ” (Ga.4:18). Nghe lời 
nói của ông, trong tôi từ chỗ yêu thương kính trọng trước đây, bây giờ tôi cúi đầu tôn kính ông là ngôn sứ của đời mình. 

Trong cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, ông chỉ vẽ cho tôi biết về Thiên Chúa:” Thiên Chúa là thần khí, và những ai thờ phượng 
Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” (Ga.4:24). Và cũng trong cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, khi nghe tôi nhắc 
đến Đấng Mêsia, còn gọi là Đức Kitô. Ông đã lên tiếng: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây” (Ga.4:26). 

Tôi đứng dậy, để lại vò nước bên bờ giếng, chạy như bay về nhà, thông báo với bà con họ hàng, với hàng xóm láng giềng, 
với mọi người tôi gặp gỡ… những người mà chỉ vài giờ trước đây tôi còn chạy trốn không muốn gặp mặt, nay tôi mạnh 
dạn lớn tiếng nói với họ: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng 
Kitô sao?” (Ga.4:29). 

Giêsu ơi! Cuộc gặp gỡ kỳ diệu bên bờ giếng đã biến đổi đời con, giúp con trở thành con người mới, với trái tim mới, trái 
tim của yêu thương và hy sinh phục vụ… Xin cho con được gặp gỡ Ngài mỗi ngày trong suốt cuộc đời của con. 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 III - Mùa Chay 
 

Bài đọc 1 Xh 17,3-7 

Cho chúng tôi nước uống đi. 
Bài trích sách Xuất hành. 

3 Trong sa mạc, dân khát nước nên đã kêu trách ông Mô-sê rằng : “Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì ? Có phải là để cho chúng 
tôi, con cái chúng tôi, và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không ?” 4 Ông Mô-sê kêu lên cùng Đức Chúa : “Con phải làm gì cho dân này 
bây giờ ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con !” 5 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Ít-
ra-en ; cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin, và đi đi. 6 Còn Ta, Ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi 
Khô-rếp. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống.” Ông Mô-sê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Ít-ra-
en. 7 Ông đặt tên cho nơi ấy là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Ít-ra-en đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng : 
“Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không ?” 
 

Đáp ca  Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (Đ. c.7b.8a) 

Đ. Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng.” 
 

Bài đọc 2 Rm 5,1-2.5-8 

Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng ta, nhờ Thánh Thần Người ban cho ta. 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

1 Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 
ta. 2 Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại 
còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. 5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã 
đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. 6 Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì 
còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. 7 Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám 
chết vì một người lương thiện chăng. 8 Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng 
Thiên Chúa yêu thương chúng ta. 
 

Tung hô Tin Mừng x. Ga 4,42.15 

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian, xin ban cho con nước hằng sống, để con không bao giờ khát nữa. 

 

Tin Mừng Ga 4,5-42  

Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

5 Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. 6 Ở đấy, có giếng của 
ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 

7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống !” 8 Lúc đó, các môn đệ của 
Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói : “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước 
uống sao ?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. 10 Đức Giê-su trả lời : “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, 
và ai là người nói với chị : ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.” 11 Chị ấy nói : “Thưa ông, 
ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? 12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho 
chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.” 13 Đức Giê-su trả lời : “Ai uống 
nước này, sẽ lại khát. 14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, 
đem lại sự sống đời đời.” 

15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su : “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” 16 Người bảo 
chị ấy : “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây.” 17 Người phụ nữ đáp : “Tôi không có chồng.” Đức Giê-su bảo : “Chị nói : ‘Tôi không có chồng’ 
là phải, 18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” 19 Người phụ nữ nói với 
Người : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ ... 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : Giê-
ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” 21 Đức Giê-su phán : “Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa 
Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn 
cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha 
trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người 
phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.” 25 Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ 
loan báo cho chúng tôi mọi sự.” 26 Đức Giê-su nói : “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” 

27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi : “Thầy cần gì 
vậy ?” Hoặc “Thầy nói gì với chị ấy ?” 28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta : 29 “Đến mà xem : có một người đã nói 
với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao ?” 30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. 

31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : “Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa.” 32 Người nói với các ông : “Thầy phải dùng một thứ 
lương thực mà anh em không biết.” 33 Các môn đệ mới hỏi nhau : “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng ?” 34 Đức Giê-su nói với các 
ông : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. 35 Nào anh em chẳng nói : Còn bốn 
tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái ! 36 Ai gặt thì 
lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. 37 Thật vậy, câu tục ngữ “kẻ 
này gieo, người kia gặt” quả là đúng ! 38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng 
vất vả ; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.” 

39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng : ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã 
làm. 40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. 41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn 
đông hơn nữa. 42 Họ bảo người phụ nữ : “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người 
thật là Đấng cứu độ trần gian.” 



 

 

Third Sunday of Lent  

 

Reading I  Ex 17:3-7  

In those days, in their thirst for water, the people grumbled against Moses, saying, “Why did you ever make us leave Egypt? Was it just to 
have us die here of thirst with our children and our livestock?” So Moses cried out to the LORD, “What shall I do with this people? a little 

more and they will stone me!” The LORD answered Moses, “Go over there in front of the people, along with some of the elders of Israel, 
holding in your hand, as you go, the staff with which you struck the river. I will be standing there in front of you on the rock in Horeb. Strike 

the rock, and the water will flow from it for the people to drink.” This Moses did, in the presence of the elders of Israel. The place was called 
Massah and Meribah, because the Israelites quarreled there and tested the LORD, saying, “Is the LORD in our midst or not?”  

 

Responsorial Psalm  95:1-2, 6-7, 8-9  

R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts.  

 

Reading II  Rom 5:1-2, 5-8  

Brothers and sisters: Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have 

gained access by faith to this grace in which we stand, and we boast in hope of the glory of God. And hope does not disappoint, because the 
love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For Christ, while we were still helpless, 

died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty does one die for a just person, though perhaps for a good person one 
might even find courage to die. But God proves his love for us in that while we were still sinners Christ died for us.  

 

Verse Before the Gospel   Cf. Jn 4:42, 15  

Lord, you are truly the Savior of the world; give me living water, that I may never thirst again.  

 

Gospel   Jn 4:5-42  

Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph. Jacob’s well was there. Jesus, 
tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, “Give me a 

drink.” His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, “How can you, a Jew, ask me, a Samaritan wom-
an, for a drink?” —For Jews use nothing in common with Samaritans.— Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God and 
who is saying to you, ‘Give me a drink, ‘ you would have asked him and he would have given you living water.” The woman said to him, 

“Sir, you do not even have a bucket and the cistern is deep; where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, 
who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks?” Jesus answered and said to her, “Everyone who drinks 

this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of 
water welling up to eternal life.”  

The woman said to him, “Sir, give me this water, so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water.” Jesus said to her, 

“Go call your husband and come back.” The woman answered and said to him, “I do not have a husband.” Jesus answered her, “You are right 
in saying, ‘I do not have a husband.’ For you have had five husbands, and the one you have now is not your husband. What you have said is 

true.” The woman said to him, “Sir, I can see that you are a prophet. Our ancestors worshiped on this mountain; but you people say that the 
place to worship is in Jerusalem.” Jesus said to her, “Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this 
mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand; we worship what we understand, because salvation is from the 

Jews. But the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth; and indeed the Father seeks 
such people to worship him. God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth.” The woman said to him, “I know that 

the Messiah is coming, the one called the Christ; when he comes, he will tell us everything.” Jesus said to her, “I am he, the one speaking with 
you.”  

At that moment his disciples returned, and were amazed that he was talking with a woman, but still no one said, “What are you looking for?” 

or “Why are you talking with her?” The woman left her water jar and went into the town and said to the people, “Come see a man who told 
me everything I have done. Could he possibly be the Christ?” They went out of the town and came to him. Meanwhile, the disciples urged 

him, “Rabbi, eat.” But he said to them, “I have food to eat of which you do not know.” So the disciples said to one another, “Could someone 
have brought him something to eat?” Jesus said to them, “My food is to do the will of the one who sent me and to finish his work. Do you not 
say, ‘In four months the harvest will be here’? I tell you, look up and see the fields ripe for the harvest. The reaper is already receiving pay-

ment and gathering crops for eternal life, so that the sower and reaper can rejoice together. For here the saying is verified that ‘One sows and 
another reaps.’ I sent you to reap what you have not worked for; others have done the work, and you are sharing the fruits of their work.”  

Many of the Samaritans of that town began to believe in him because of the word of the woman who testified, “He told me everything I have 

done.” When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them; and he stayed there two days. Many more began to believe in 
him because of his word, and they said to the woman, “We no longer believe because of your word; for we have heard for ourselves, and we 

know that this is truly the savior of the world.”  


