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Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1 giờ chiều
tại nhà thờ Westside
• Chúa Nhật, ngày 2 tháng 3
• Chúa Nhật, ngày 16 tháng 3
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Thứ Bảy ngày 1 tháng 3, lúc 6 giờ 30 tối tại
nhà thờ West Side – Cha Hoàng Phượng giảng
phòng.
Chúc Mừng 2 Đôi Tân Hôn

♥
♥

Quỳnh Chi và Anh Tú 12/29/07
Đức Hạnh và Kim Chi 1/20/08

Có 22 Thánh Lễ VN
4 em nhỏ lảnh nhận bí tích rửa tội
4 đôi bạn trẻ lảnh nhận bí tích hôn phối
Tổ chức 3 lần tĩnh tâm: cha Hải Đăng, cha
Nguyễn Bình An và Cha Linh Hướng Trần Đức
Phương
Tổ chức mừng Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn, Lễ các
Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tổ chức cung nghinh Kiệu Đức Mẹ, in sách đi Kiệu
Đức Mẹ
Trong mùa hè, mỗi chiều thứ Sáu có đi Đàng
Thánh Giá – in sách đi Đàng Thánh Giá.
Phát hành tờ báo Đồng Hành hàng tháng
Phổ biến thánh thư và phúc âm bằng tiếng Việt
hàng tuần trong các Thánh Lễ Mỹ
Cập nhật website của cộng đoàn www.cdmartin.org
Gây quỹ bằng cách giúp bán lakefair được $1000.
Quyên tiền giúp nạn nhân bão lụt miền trung VN
Biếu tiền giúp đở giáo xứ bên VN
Đóng góp vào Faith Raising của St Michael $4,320
Trưng cầu ý kiến cho tờ Đồng Hành
Tham dự Lễ Bổn Mạng, tĩnh tâm với cộng đoàn bạn.
Tham dự các cuộc họp với Cộng Đồng Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ St Michael.

Mua một bộ cờ tang, cờ cộng đoàn, cờ đi kiệu
4 đầu rồng để bàn kiệu
Mua bộ lân, chiêng trống và quần áo
Âm thanh, chân microphone
Áo Lễ, Kinh Thánh, sách hát cho ca đoàn

BĐH rất cảm kích trước những cộng tác của quý ông
bà và anh chi em trong năm qua. Nhờ sự nhiệt tình
và trợ giúp của nhiều người mà Cộng Đoàn đã đạt
được những thành quả tốt đẹp nêu trên. Xin chân
thành cám ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quí vị.

Ngày Lễ Tết, người Kitô hữu quan niệm Tết là Một Hồng ân!
Một Hồng Ân vì đó là cơ hội cho con người sống tâm tình tri ân,
cảm tạ. Ngày đầu năm mới, con người hướng về Thiên Chúa,
Đấng là cội nguồn của vũ trụ, cùng đích của muôn loài, hướng
về để tạ ơn, ngợi khen và chúc tụng. Tạ ơn vì một năm đi qua
trong ân sủng, tình yêu và bình an.
Một Hồng Ân vì đó là cơ hội để con người có thể dừng lại - dù
chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thật hữu ích trên
hành trình cuộc sống đầy những biến động, những bận tâm,
những tính toán để mưu sinh. Dừng để nhìn lại một năm đã
qua, cái gì tôi đã làm được cho bản thân, cho cộng đồng, cho
xã hội, cái gì tôi cần phải khắc phục, biến đổi, cái gì cần phải
phát triển, nhân lên.
Một Hồng Ân vì đó là một cơ hội để con người trở về nguồn.
Mỗi người đều có nguồn cội, tổ tiên, mỗi người đều có một
truyền thống vốn được kết dệt từ cha ông tổ tiên. Nhưng suốt
một năm dài, vì những lo toan khác do cuộc sống đưa đến,
người ta ít có cơ hội để nhớ về cội nguồn và truyền thống đó.
Ngày đầu năm mới, mọi người đều sắp xếp để trở về, gia đình
sum họp để thắp nén hương cho tổ tiên. Con cháu chúc tuổi
ông bà, cha mẹ… Gia đình quây quần bên mâm cơm, cùng ôn
lại truyền thống, cùng chia sẻ cho nhau những tình cảm,
những suy nghĩ, thật ấm cúng, thật thân thương.
Một Hồng Ân vì đó là cơ hội để con người cật vấn mình. Tết
chính là cái “cột mốc” làm cho người ta nhận ra cuộc đời đang
trôi đi, thời gian đang qua mau. Cứ mỗi khi thêm một cái Tết,
người ta thấy mình già hơn, và thời gian phía trước như rút
ngắn lại. Có người nói: “Tổng số quá khứ và tương lai của một
đời người là một hằng số”, thêm vào quá khứ thì giảm bớt
tương lai. Có lẽ vì vậy mà khi sống tâm tình những ngày Tết,
người ta cũng giật mình về quãng đới đã qua, và nảy sinh nơi
người ta cái thao thức về ý nghĩa cuộc đời, cật vấn về bản thân
mình, về thái độ sống của mình.
Người Việt nam Công Giáo gìn giữ những nét đẹp văn hoá của
ngày Tết cổ truyền và làm cho những nét đẹp ấy thành những
trang Tin Mừng sống động. Khi sống tâm tình biết ơn trong
ngày Tết, là ta sống lòng tri ân sâu xa vì nhìn thấy ơn Chúa
ban qua mọi ân huệ nhận được. Khi cho đi trong ngày Tết là ta
cho đi với tâm tình yêu mến, kính trọng thực sự. Khi đón tiếp
khách thăm viếng là ta như đón tiếp chính Chúa viếng thăm.
Đón Tết và xem Tết như là Một Hồng Ân của Thiên Chúa, sống
đầy đủ cái ý nghĩa của những ngày Tết thì chính mỗi người sẽ
tràn trề hạnh phúc, tươi trẻ, vui vẻ tình xuân.
(vietcatholic.net)

Ban Điều Hành xin kính
chúc quý Cha, quý cộng
đoàn dân Chúa cùng tất
cả quý anh chị em một
mùa Xuân tràn đầy ơn
Thánh Chúa, Sức Khỏe,
Hạnh Phúc, Niềm Vui,
Bình An và Thịnh Vượng.

FANSIPAN

Piano concert
với nghệ sĩ dương cầm
quốc tế Đặng Thái Sơn
7 giờ tối, Thứ Bảy Ngày
12 Tháng 4 Năm 2008
Washington Center for the
Performing Arts
111 Washington Street SE
Olympia, WA 98501
Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ dương cầm gốc
tiên đoạt giải nhất và huy chương vàng
dương cầm quốc tế Chopin lần thứ 10
Warsaw, Ba Lan năm 1980. Từ đó ông đã
lưu diễn trên 40 quốc gia trên thế giới.

Á Châu đầu
tại cuộc thi
tổ chức tại
được mời đi

Tiền lời sẽ được ủng hộ vào quỹ trùng tu
cơ sở giáo xứ St. Michael

Thánh Lễ TẾT mừng Xuân Mậu Tý đã được thành
công tốt đep! Ban Điều Hành xin chân thành cảm
tạ quí ông bà và anh chị em đã nhiệt tình rộng tay
đóng góp tiền bạc, thức ăn, công sức và thời giờ.
Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho
toàn thể quí vị.

Đây là một nỗ lực để tỏ lòng biết ơn giáo xứ đã giúp đỡ
cho cộng đồng người Việt, từ việc bảo trợ người tị nạn
đến việc cho sử dụng cơ sở để trường Hùng Vương tồn
tại và phát triển trong 25 năm qua.

GIÁ VÉ : A $35, B $30, C $25
Xin gọi 360-753-8586
Hoặc website www.washingtoncenter.org

Quí vị có người thân già yếu, bệnh hoạn
muốn đem Mình Chúa đến tận nhà.
Xin liên lạc trực tiếp với:
Thy Mai (956-1903) hoặc
bà Bene Reece (754-4667 - ext 143)

Sau đây là danh sách những người đã học lớp
huấn luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể được
phép mang Mình Thánh Chúa đến tận nhà cho
người bệnh hoặc người già yếu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bà Nguyễn thị Liêm
Ông Nguyễn Thành Chiêu
Chị Dương thị Khánh Hòa
Anh Huỳnh Quốc Phúc
Chị Nguyễn thị Thanh Hương
Anh Nguyễn văn Tuyến
Chị Nguyễn thị Diệu
Anh Hồ Minh Hiếu
Anh Nguyễn văn Thay
Anh Phạm Xuân Nghiêm



Đoàn
•
•
•
•
•
•

tổ chức:
thánh lễ Noel, tiệc vui Noel
trại hè liên đoàn,
tỉnh tâm mùa chay,
tỉnh tâm với các đoàn thể bạn,
huấn luyện khóa đội trưởng, đội phó trong 3 tháng,
bán donut, chè, bánh chưng, bánh tét, rượu lễ để
gây quỹ cho đoàn.



Đoàn
•
•
•
•
•

tham gia:
Đại Hội Giới Trẻ,
khóa huấn luyện Kinh Thánh Chuyên Đề,
ngày Bổn Mạng Phong Trào tại Seattle,
trại huấn luyện đội trưởng, đội phó,
giúp lễ, múa dâng lễ trong các thánh lễ Việt-Mỹ,
đóng góp tích cực vào các buổi văn nghệ, hội chợ,
chiến dịch bó hoa thiêng liêng.
***************

Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha
tháng 2-2008
Ý chỉ chung: Cầu cho những người bị khiếm khuyết tâm trí
không bị gạt ra bên lề nhưng được tôn trọng và được yêu
thương trợ giúp, xứng hợp với điều kiện xã hội và thể lý của
họ.
Ý chỉ truyền giáo: Cầu cho các dòng tu đang tăng tiến tại
các nước truyền giáo biết tái khám phá chiều kích thừa sai và
trung thành với sự chọn lựa triệt để các lời khuyên phúc âm,
quảng đại trong việc làm chứng tá và công bố Đức Kitô đến
tận cùng trái đất.

Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Chay 2/17/08

Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng:
“Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay.”
(Mt 17,4)
Suy niệm: Để có được những chậu kiểng, bonsai độc
đáo đẹp mắt như chúng ta thưởng ngoạn trong dịp
Tết Nguyên Đán vừa qua, các cây đó phải đau đớn,
nứt nẻ thân mình vì sự uốn nắn của nhà vườn, phải
chấp nhận bỏ lại dưới đất những cành lá xanh tốt do
sự cắt tỉa của nghệ nhân. Trên núi cao, Chúa Giêsu
đã cho ba môn đệ “hưởng nếm một chút” niềm vui
sướng hoan lạc của Nước Chúa Hằng Sống, khiến cho
Phêrô cảm thấy ngây ngất muốn cắm lều ở lại mãi
trên đó. Tuy nhiên, muốn được hưởng niềm hoan lạc
sung sướng của Nước Chúa, các môn đệ phải can
đảm hy sinh chấp nhận mọi đớn đau để trở nên
“đồng hình, đồng dạng” với Chúa Giêsu, phải trải qua
cuộc thương khó, và chịu chết với Ngài để sống lại
vinh quang.
Sống Lời Chúa: Muốn đổi mới chỉ có cách duy nhất
là : “Hãy nghe lời Người”.
Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con biến đổi tâm hồn
bằng thái độ đến với Chúa, bằng tâm tình thống hối
ăn năn, và nhất là gia tăng đời sống kết hợp với
Chúa trong tình con thảo. Xin Chúa biến đổi thân xác
và tâm hồn con nên đồng hình, đồng dạng với Chúa.
Amen.

Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay 2/24/08

“Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ
phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật.”
(Ga 4,23)
Suy niệm: Tưởng tượng rằng Đức Giêsu lại đến làm
người hôm nay trong thế giới chúng ta, Cha Joseph
Girzone ở tuổi bát tuần đã viết một loạt tiểu thuyết
được hàng triệu người hâm mộ, trong đó nhân vật
Giêsu hiện đại có một cách nghĩ vừa rất khớp với
Giêsu trong Tin Mừng vừa rất khác với lối nghĩ của
nhiều người trong chúng ta, kể cả nhiều vị lãnh đạo
trong Giáo Hội. Chẳng hạn, khi được hỏi “Nghe nói
anh đi nhiều nhà thờ thuộc các giáo hội khác nhau.
Anh không phải là người Công Giáo sao?” – chàng
Giêsu hiện đại trả lời: “Tôi xem mọi giáo hội như một
gia đình. Tôi biết Thiên Chúa không thiên vị. Các nhà
lãnh đạo của mỗi nhà thờ nghĩ rằng đạo của họ là
chính. Thiên Chúa không coi đạo là một tổ chức.
Ngài yêu mến dân chúng, và nơi nào dân chúng chân
thành phụng sự Ngài và yêu mến nhau, thì Ngài có ở
đấy.”
Sống Lời Chúa: Sống đạo cả trong đời sống chứ
không chỉ trong nhà thờ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con sống đạo
đích thực bằng cách chân thành mến Chúa yêu
người. Amen.

Những biến cố lớn liên quan đến sinh hoạt của
Giáo Hội Công Giáo trong năm 2008.
Tin Roma (Apic 3/01/2008) - Hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic) phổ biến
những biến cố quan trọng liên quan đến sinh họat của Giáo Hội Công
Giáo trong suốt năm 2008.
* Biến cố thứ nhất vào thứ Hai mùng 7 tháng Giêng năm 2008, Tổng
Công Nghị Dòng Tên, lần thứ 35, được khai mở tại Trụ Sở Chính của
Dòng Tên ở Roma. Hai mục tiêu chính là chọn Vị Bề Trên Tổng Quyền
mới, thay thế cho Cha Tổng Quyền hiện nay là Cha Peter-Hans
Kolvenbach, thi hành chức vụ từ năm 1983 đến 2007 (tức 24 năm) và
nay đã 80 tuổi, và vừa được ÐTC chấp thuận cho từ chức Bề Trên Tổng
Quyền. Ðây là vị Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên đầu tiên được Ðức Giáo
Hoàng chấp nhận cho từ chức, bởi vì theo truyền thống của dòng, Vị Bề
Trên Tổng Quyền thi hành trách vụ mãn đời. Mục tiêu thứ hai là xác định
những đường hướng lớn cho tương lai. Ðược biết thành phần tham dự
tổng công hội gồm có những thành viên theo luật định là những bề trên
giám tỉnh đương nhiệm, chiếm 1 phần 3 tổng số tham dự viên, và 2
phần 3 tham dự viên còn lại là những thành phần được bầu chọn tham
dự. Tổng cộng tất cả là 225 vị. Nhưng chỉ có 217 vị có quyền bỏ phiếu
chọn vị Tân Bề Trên Tổng Quyền, còn 8 vị còn lại, do bởi chức vụ đang
thi hành, thì không được tham dự vào cuộc bỏ phiếu. Tổng công nghị kéo
dài vô hạn định, tùy theo công việc. Tổng công nghị, trong đó cha Tổng
Bề Trên Peter-Hans Kolvenbach được chọn, đã kéo dài 54 ngày.
* Biến cố thứ hai là lễ Kỷ Niệm 350 năm thành lập Hội Thừa sai Hải
Ngoại Paris (MEP). Cuộc lễ kỷ niệm bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh,
mùng 6 tháng Giêng năm 2008, và sẽ kéo dài trong vòng một năm, đến
lễ Hiển Linh năm 2009, với nhiều sinh họat như triển lãm, thuyết trình,
thánh lễ kỷ niệm những biến cố quan trọng trong lịch sử 350 năm của
Hội Thừa sai hải Ngoại Paris. Hai vị Giám Mục đầu tiên của Giáo Hội Việt
Nam - lúc đó được gọi là Giám Quản Tông Tòa - Ðức Cha Francois Pallu
và Ðức Cha Lambert de la Motte, là hai vị sáng lập Hội Thừa sai hải
ngoại Paris.
* Biến cố thứ ba trong tháng Giêng năm 2008 là kỷ niệm 100 năm thiết
lập Tuần Lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô. Hiện tại, tuần lễ Cầu
Nguyện cho sự Hiệp Nhất Kitô được cử hành hằng năm từ ngày 18 đến
ngày 25 tháng Giêng. Ngày 22 tháng Giêng năm năm 2008, là ngày kỷ
niệm một năm Abbé Pierre qua đời (22 Jan 2007 - 22 Jan 2008).
* Biến cố thứ tư tháng Hai năm 2008 - là lễ Kỷ Niệm 150 năm Ðức Mẹ
Hiện Ra tại Lộ Ðức, lần đầu tiên (ngày 11 tháng 2). Hội Ðồng Giám Mục
Pháp sẽ họp phiên họp khoán đại từ ngày 1 đến 4 tháng 4, tại Lộ Ðức.
Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ đến Lộ Ðức, nhưng ngày giờ chưa được
công bố.
* Biến cố thứ năm từ ngày 15 đến 20 tháng 4 năm 2008, Ðức Thánh
Cha Bênêđitô XVI sẽ đi thăm Hoa Kỳ, và sẽ đọc Diễn văn tại Trụ Sở Liên
Hiệp Quốc ở New-York vào ngày 17 tháng 4 năm 2008.
* Biến cố thứ sáu là từ ngày 15 đến 22 tháng 6 năm 2008, sẽ diễn ra
tại Québec, Canada, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49.
*Biến cố thứ bảy là Năm Thánh kính Thánh Phaolô, do Ðức Thánh Cha
Bênêđitô XVI thiết lập, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2008, áp lễ hai
thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và kéo dài một năm, cho đến 29 tháng
sáu năm 2009, để mừng kỷ niệm 2,000 năm thánh Phaolô sinh ra.
* Biến cố thứ tám là Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu, từ
ngày 15 đến 20 tháng 7 năm 2008.
* Biến cố thứ chín, ngày 6 tháng 8, sẽ là ngày kỷ niệm 30 năm Ðức
Phaolô VI qua đời. Và cuối tháng 8, tức ngày 26 tháng 8 năm 2008, ngày
kỷ niệm 30 năm Ðức Gioan Phaolô I được bầu lên kế vị thánh Phêrô tại
ngai tòa Roma. Triều giáo hoàng của ngài - vị giáo hoàng của Nụ Cười chỉ kéo dài có 33 ngày. Ngài qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1978.
* Biến cố quan trọng cuối năm 2008, là Khóa Họp Thông Thường, lần
thứ 12, của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, về chủ đề Lời Chúa.
Tài liệu đại cương (lineamenta) giải thích chủ đề của Khóa Họp đã được
phổ biến trong giáo hội. Và hiện chúng ta đang chờ Tài Liệu Làm Việc
(Instrumentum Laboris), để được hiểu thêm và hiệp thông trong dòng
suy tư của Giáo Hội về đề tài này. (vietcatholic.net)

Chúa Nhật 1 Mùa Chay (10/2/08)
Từng cơn cám dỗ trong ta,
Bởi nhu cầu mới xảy ra hằng ngày.
Từng giờ từng phút từng giây,
Túi tham vô đáy muốn đầy chẳng vơi.
Muốn tìm hạnh phúc ở đời,
“Tri túc tiện túc hà thời túc” thôi.

Chúa Nhật 2 Mùa Chay (17/2/08)
Chúa xưa trên núi biến hình,
Đổi từ thân thể lung linh sáng ngời.
Chúa Giêsu xác là người,
Bản năng là Đức Chúa Trời quyền uy.
Chúa, ta máu thịt khác gì.
Nhưng bản năng khác từ khi chào đời.
Giúp con biến dạng Chúa ơí!
Bản năng hoán đổi thói đời đam mê.

Chúa Nhật 3 Mùa Chay (24/2/08)
Chúa xin thiếu phụ Sa-Ma,
Chị ơi ta khát cho ta uống cùng.
Nguyện cầu đừng chỉ đóng khung,
Nhà thờ, nhà nguyện…...quy vùng định nơi.
Kìa trên miệng giếng khơi khơi,
Nước hằng sống với nước đời đổi trao.
Trương-Hoàng

Thánh Phaolô Lê Văn Lộc
Linh Mục (1830- 1854)
Phaolô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn,
Gia Định, trong một gia đình đạo đức. Mồ côi từ năm
10 tuổi, Lộc được cha sở nhận nuôi và cho vào học ở
Tiểu Chủng viện Cái Nhum. Rồi học thần học ở
Penang. Ngày 7-2-1857, thầy Lộc thụ phong linh mục
và được 759 bổ nhiệm làm Giám đốc Tiểu Chủng Viện
Thị Nghè.
Năm 1858, Pháp đánh phá Gia Định. Trong tình thế
khó khăn, tiểu chủng viện phải giải tán. Cha Phaolô
trốn quanh vùng Sài Gòn, tìm cách tiếp tục huấn luyện
các mầm non của giáo hội. Ngày 13-12-1858, cha Lộc
đang lo tiếp giúp các chủng sinh bị lưu lạc, thì có người
mật báo. và quan quân kéo đến lục xét, bắt cha đem
đi. Ngày 13-2-1859, cha Lộc bị hành quyết tại Trường
Thi, Sài Gòn. Phải chờ đến nửa đêm, giáo dân lén đưa
thi hài về mai táng ở Chợ Quán. Hiện nay, hài cốt
thánh nhân được lưu trử tại Vương Cung Thánh Đường.
Cuộc đời 29 năm của cha Phaolô thật ngắn ngủi nhưng
thiết tha đậm đà tình yêu và trách nhiệm, được thánh
hiến bằng chính máu đào của mình.
Đức Giáo Hoàng Piô X suy tôn Chân Phước cha Phaolô
Lê Văn Lộc ngày 2-5-1909. Hằng năm, lễ nhớ vào ngày
13 tháng 2.

Ngày Xuân sum họp gia đình,
Đây là thời điểm cho tình nở hoa.
Tình yêu giữa mẹ và cha,
Với cùng con cái chan hoà ấm êm.
Khiến cho bầu khí ngày đêm,
Vui tươi đầm ấm, tăng thêm phúc lành.
Mọi người luôn sống thiện chân,
Giúp cho gia thất trở thành đẹp tươi.
Để rồi sống trọn kiếp người,
Đúng theo tiêu chuẩn Chúa Trời đề ra.
Cuộc đời đầy ắp tiếng ca,
Bài ca Đức mến vang xa mọi miền.
Tình yêu nối kết gắn liền,
Mẹ cha con cái vững bền muôn năm.

Xuân về cầu chúc quý cha,
Chúa ban hồng phúc chan hòa thánh ân.
Đầu xuân cháu chúc ông bà,
Bách niên trường thọ vui hòa an khang.
Năm mới mừng tuổi mẹ ba,
An bình hạnh phúc toàn gia vui vầy.
Xuân đến kính chúc cô thầy,
Trọn năm vui khỏe tràn đầy lộc may.
Chúc mọi người khắp gần xa,
Tân xuân vạn phúc nhà nhà yên vui.
Mỹ Dung

Hạnh phúc khi biết hợp quần
Hạnh phúc khi biết hợp quần, khi biết cộng tác với nhau,
khi biết giúp đỡ nhau.
Cái gì ta mang không nổi, ta hãy nhờ một vài người khác
mang giùm ta, mang với ta.
Ta sống riêng lẻ thì yếu và làm được ít việc. Ta hiệp với
nhiều người khác thì mạnh và làm được nhiều việc.
Vô phước cho những ai sống riêng lẽ!
Hạnh phúc cho những kẻ biết sống hợp quần!

Ai sống trong gia đình bình an,
kẻ đó mới thật là người hạnh phúc.
Dù là vua cao sang trong lâu đài hay là dân cày
nghèo nàn trong nhà tranh, kẻ nào tìm được sự
bằng an trong gia đình của mình, kẻ đó mới thật
sự là người hạnh phúc.
Gặp Chúa trước đã!
Chúa phải là ưu tiên số một của chúng ta. Bốn câu sau
đây được ghi trên một chiếc đồng hồ dạy chúng ta điều
nầy:
Dù con vội vã, dù con đi đâu,
Gặp Chúa trước đã, tất cả tính sau.
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