
 

 

 
"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 p.m Thánh Lễ 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt trong nhà  thờ 
  

 

Chúa Nhật:  

8:30 am:  Lễ tiếng Anh trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt trong nhà thờ(trực 

tuyến trên Facebook và Youtube của GX) 

12:30: Lễ tiếng Việt trong nhà thờ (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
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 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoàng     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô & Sara Hoàng bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Bảo Trì Cơ Sở:  206-355-9378        

Tăng Nguyễn (nhân viên thiện nguyện) 

Email: tangnguyen16@gmail.com 

 

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 

Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 07 Tháng 11 Năm 2021 

Bản tin số 540 

 

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 

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân 
cận." (Mc 12, 28b-34) 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 

Lễ Các Thánh Nam Nữ và Các Đẳng Linh Hồn: 
$   3,125.00 

Các lễ cuối tuần:  $   5,524.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,077.00  

Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   6,661.00 

 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn lễ. 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước để sắp 

xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của ngày thứ 

Bảy tuần thứ Tư mỗi tháng. Xin nộp đơn cho VP giáo xứ 

trước 3 tuần. 

Ngày 07/11: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41

-44 

Ngày 08/11: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   Kn 1:1-7; Tv 139:1-3,4-6,7-8,9-10; Lc 17:1-6 

Ngày 09/11: Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô 

   Kn 2:23-3; Tv 34:2-3,16-17,18-19; Lc 17:7-10 

Ngày 10/11: Thánh Lêo Cả, Ghts 

   Kn 6:2-11; Tv 82:3-4,6-7; Lc 17:11-19 

Ngày 11/11: Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ 

   Kn 7:22; Kn 8:1; Tv 119:89,90,91,130,135,175; Lc 17:20-25 

Ngày 12/11: Thánh Josaphat, Gmtđ 

   Kn 13:1-9; Tv 19:2-3,4-5; Lc 17:26-37 

Ngày 13/11: Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt 

   Kn 18:14-16; Tv 105:2-3,36-37,42-43; Lc 18:1-8 

Ngày 14/11: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32  

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho hai 

hội đồng qua emails dưới đây: 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án 

Hôn Phối của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle sẽ đến 

giúp cho Giáo Xứ Chúng ta: 

nguyenloansp@gmail.com | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc:  

Thứ 4 & Thứ 5: Từ 9am - 2pm 

Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong 

Giáo Xứ muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội 

mình trên bản tin Hồng Ân, xin gửi email đến 

địa chỉ dưới đây trước 8 giờ tối ngày thứ Tư để 

đăng trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

thành kính phân ưu cùng 

tang quyến:  Chị Maria Lê 

Mỹ Lệ đã được Chúa gọi về 

ngày 03 tháng 11 năm 2021.  

Hưởng Dương 57 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ 

sớm đưa linh hồn Maria về 

hưởng nhan thánh Chúa. 

mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

  Cựu Ước / Sáng Thế Ký - Chương 12 - 19 
 

II.- Sự Tích Ông Áp-Ra-Ham 

 

Thiên Chúa gọi ông Áp-ram 

 

1 Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ 

chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi 

ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 

3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; 

Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. 

Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc." 

4 Ông Áp-ram ra đi, như Ðức Chúa đã phán với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông 

rời Kha-ran. 5 Ông Áp-ram đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy 

dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và đã tới đất đó. 

6 Ông Áp-ram đi qua đất ấy, đến nơi gọi là Si-khem, đến cây Sồi Mô-re. Thời bấy giờ, người Ca-na

-an đang ở trong đất ấy. 7 Ðức Chúa hiện ra với ông Áp-ram và phán: "Ta sẽ ban đất này cho dòng 

dõi ngươi." Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Ðức Chúa, Ðấng đã hiện ra với ông. 8 Từ chỗ ấy, 

ông sang miền núi, ở phía đông Bết Ên. Ông cắm lều giữa Bết Ên ở phía tây và Ai ở phía đông. Tại 

đây ông dựng một bàn thờ để kính Ðức Chúa và ông kêu cầu danh Ðức Chúa. 9 Rồi ông đi từ chặng 

nọ qua chặng kia đến miền Ne-ghép. 

  

Ông Áp-ram ở bên Ai-cập 

 

10 Một nạn đói xảy ra trong xứ ấy, và ông Áp-ram 

xuống trú ngụ ở Ai-cập, vì nạn đói hoành hành trong xứ. 

11 Vậy khi gần vào Ai-cập, ông nói với vợ là bà Xa-rai: 

"Bà coi, tôi biết bà là một người phụ nữ có nhan sắc. 12 

Khi người Ai-cập thấy bà, họ sẽ nói: "Vợ hắn đấy!", họ 

sẽ giết tôi và để cho bà sống. 13 Vậy xin bà cứ nói bà là 

em tôi, để vì bà, người ta xử tốt với tôi, và nhờ bà, tôi 

được sống." 14 Khi ông Áp-ram đến Ai-cập, người Ai-

cập thấy vợ ông rất xinh đẹp. 15 Quan lại của Pha-ra-ô 

thấy bà thì ca tụng bà trước mặt Pha-ra-ô, và bà bị đưa 

vào đền Pha-ra-ô. 16 Vì bà, người ta xử tốt với ông Áp-ram; ông được chiên, dê, bò, lừa, tôi trai tớ 

gái, lừa cái, lạc đà. 17 Tại vì bà Xa-rai, vợ ông Áp-ram, Ðức Chúa giáng những tai ương lớn xuống 

Pha-ra-ô và gia đình vua. 18 Pha-ra-ô bèn cho gọi ông Áp-ram đến và nói: "Ngươi làm gì ta thế? 

Tại sao ngươi đã không khai với ta rằng: nàng là vợ ngươi? 19 Tại sao ngươi lại nói với ta: "Nàng 

là em tôi", khiến ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ, vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy và đi đi!" 20 Pha-ra-ô 

ra lệnh cho người của vua tống ông Áp-ram đi, cùng với vợ ông và tất cả những gì ông có. 

KINH THÁNH 

100 TUẦN 

Tuần Thứ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH 

†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 Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

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 lý thuyết (free) và 

thực hành 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 

Sanhdrivertraining@gmail.com 
 

SANH NGUYEN  

mailto:Sanhdrivertraining@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 1 V 17,10-16 

Bà goá lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho ông Ê-li-a. 

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 

10 Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. 
Ông gọi bà ấy và nói : “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà 
và nói : “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa !” 12 Bà trả lời : “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi 
thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về 
nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” 13 Ông Ê-li-a nói với bà : “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà 
vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó 
bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này : 

‘Hũ bột sẽ không vơi 

vò dầu sẽ chẳng cạn 

cho đến ngày Đức Chúa 

đổ mưa xuống trên mặt đất’.” 
15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói ; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã 

không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán. 
 

Đáp ca  Tv 145,6b-7a.7b-8.9-10 (Đ. c.1b)  

Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! 

 

Bài đọc 2 Hr 9,24-28 

Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 
24 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình 

bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu 
cho chúng ta. 25 Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải 
đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. 26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới 
được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc 
hiến tế chính mình. 27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. 28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự 
hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá 
bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người. 
 

Tung hô Tin Mừng Mt 5,3 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Mc 12,38-44  

Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 
38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những 

ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ 
ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại 
còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” 

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó 
ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá 
một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này 
đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà 
này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” 



 

 

Thirty-second Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  1 Kgs 17:10-16  

In those days, Elijah the prophet went to Zarephath. As he arrived at the entrance of the city, a widow was 
gathering sticks there; he called out to her, "Please bring me a small cupful of water to drink." She left to get 

it, and he called out after her, "Please bring along a bit of bread." She answered, "As the LORD, your God, 

lives, I have nothing baked; there is only a handful of flour in my jar and a little oil in my jug. Just now I 

was collecting a couple of sticks, to go in and prepare something for myself and my son; when we have eat-
en it, we shall die." Elijah said to her, "Do not be afraid. Go and do as you propose. But first make me a lit-

tle cake and bring it to me. Then you can prepare something for yourself and your son. For the LORD, the 

God of Israel, says, 'The jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the 

LORD sends rain upon the earth.'"  

She left and did as Elijah had said. She was able to eat for a year, and he and her son as well; the jar of flour 

did not go empty, nor the jug of oil run dry, as the LORD had foretold through Elijah.  

 

Responsorial Psalm  Ps 146:7, 8-9, 9-10  

R. (1b) Praise the Lord, my soul! 

 

Reading II  Heb 9:24-28  

Christ did not enter into a sanctuary made by hands, a copy of the true one, but heaven itself, that he might 
now appear before God on our behalf. Not that he might offer himself repeatedly, as the high priest enters 

each year into the sanctuary with blood that is not his own; if that were so, he would have had to suffer re-

peatedly from the foundation of the world. But now once for all he has appeared at the end of the ages to 

take away sin by his sacrifice.  

Just as it is appointed that human beings die once, and after this the judgment, so also Christ, offered once 

to take away the sins of many, will appear a second time, not to take away sin but to bring salvation to those 

who eagerly await him.  

 

Alleluia  Mt 5:3  

R. Alleluia, alleluia.  

Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.  

R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel  Mk 12:38-44 

In the course of his teaching Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes, who like to go around in long 

robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at ban-

quets. They devour the houses of widows and, as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very 

severe condemnation."  

He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich peo-

ple put in large sums. A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents. Calling his 

disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other 

contributors to the treasury. For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her pov-
erty, has contributed all she had, her whole livelihood."  


