
 

 

 
"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 XXXIII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 14 Tháng 11 Năm 2021 

Bản tin số 541 

 

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 

"Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ 
cứu được mạng sống ấy ." (Lc 9, 23-26) 

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


 

 

 

Lễ Các Thánh Nam Nữ và Các Đẳng Linh Hồn: 
(trong hai tuần qua) 

$   3,282.00 

Các lễ cuối tuần:  $   4,950.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   2,282.00  

Bảo trì đóng góp:  $      105.00  

   

Tổng cộng:  $   7,292.00 

 

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 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 

Ngày 15/11: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Mcb 1:10-15,41-43,54-57,62-63; Tv 119:53,61,134,150,155,158; Lc 

18:35-43 

Ngày 16/11: Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   2 Mcb 6:18-31; Tv 3:2-3,4-5,6-8; Lc 19:1-10 

Ngày 17/11: Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ 

   2 Mcb 7:1,20-31; Tv 17:1,5-6,8,15; Lc 19:11-28 

Ngày 18/11: Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Mcb 2:15-29; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Lc 19:41-44 

Ngày 19/11: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Mcb 4:36-37,52-59; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Lc 19:45-48 

Ngày 20/11: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Mcb 6:1-13; Tv 9:2-3,4,6,16,19; Lc 20:27-40 

Ngày 21/11: Lễ Chúa Kitô Vua 

   Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37  

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 
hdmv_loduc11_2@googlegroups.com  

  

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: Từ 9am - 2pm 

• Thứ 5: Làm việc theo hẹn 

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 

 

 

 

 Bắt đầu lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Trọng và 

Buộc, ngày 8/12/2021, Đức Tổng Giám Mục Se-

attle ra quyết định rút lại đặc ân miễn không phải 

tham dự lễ Chúa Nhật trong mùa dịch. Vậy, từ 

ngày này trở đi, những ai có sức khỏe bình 

thường và có đủ điều kiện để đến nhà thờ buộc 

phải tham dự lễ Chúa Nhật và các lễ Trọng và 

Buộc khác, như trước đây. 

 Vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 sẽ có nhân 

viên y tế giúp chích ngừa Covid miễn phí mũi 

thứ ba cho những ai 18 tuổi trở lên, mũi thứ nhất 

và thứ nhì cho những ai 12 tuổi trở lên và mũi 

thứ nhất cho những ai 5 tuổi trở lên. Vì thuốc có 

giới hạn, vui lòng ghi danh sau các thánh lễ ở 

cuối nhà thờ. 

 Xin các gia đình vui lòng điền vào đơn cập nhật 

danh sách giáo xứ và gửi lại trong thùng ở cuối 

nhà thờ. 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

  Cựu Ước / Sáng Thế Ký - Chương 20 - 25 

 

Ông Áp-ra-ham tại Gơ-ra 
 

 

1 Ông Áp-ra-ham rời chỗ đó, đến miền Ne-ghép. Ông ở giữa Can-đê và Sua, rồi ông trú ngụ tại Gơ-ra. 2 Ông Áp-ra-

ham nói về bà Xa-ra, vợ ông: "Nàng là em tôi", và A-vi-me-léc, vua Gơ-ra, đã sai người đến bắt bà Xa-ra. 3 Nhưng 

ban đêm Thiên Chúa đến báo mộng cho vua A-vi-me-léc rằng: "Này ngươi sắp phải chết vì người đàn bà mà ngươi 

đã bắt, bởi người ấy có chồng." 4 Vua A-vi-me-léc đã không gần gũi bà ấy, vua thưa: "Lạy Chúa, một dân công 

chính mà Ngài cũng giết sao? 5 Ông ấy đã chẳng bảo tôi rằng: "Nàng là em tôi" đó sao? Và ngay cả bà ấy cũng đã 

nói rằng: "Ông ấy là anh tôi. Tôi đã làm điều đó với tấm lòng thuần khiết và bàn tay vô tội." 6 Thiên Chúa báo mộng 

cho vua rằng: "Ta cũng biết là ngươi đã làm điều đó với tấm lòng thuần khiết, và cũng chính Ta đã ngăn cản ngươi 

khỏi mắc tội đối với Ta. Vì thế, Ta đã không để cho ngươi động đến người ấy. 7 Bây giờ hãy trả vợ của người ấy về, 

vì người ấy là một ngôn sứ: người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. Còn nếu ngươi không trả về, 

thì hãy biết rằng chắc chắn ngươi phải chết, ngươi cũng như mọi kẻ thuộc về ngươi." 

 

8 Sáng hôm sau, vua A-vi-me-léc dậy sớm, gọi tất cả các đầy tớ đến và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều ấy; 

những người này sợ lắm! 9 Vua A-vi-me-léc cho gọi ông Áp-ra-ham đến và nói với ông: "Ông đã làm gì chúng tôi 

thế? Tôi mắc tội gì đối với ông, mà ông lại làm cho tôi và nước tôi phải vương vào một tội lớn như thế? Ông đã làm 

cho tôi những điều không nên làm! " 10 Vua A-vi-me-léc nói với ông Áp-ra-ham: "Ông nhắm mục đích gì khi làm 

điều ấy? " 11 Ông Áp-ra-ham trả lời: "Tôi nghĩ bụng: "Ở nơi này người ta chẳng kính sợ gì Thiên Chúa, và vì vợ tôi 

họ sẽ giết tôi." 12 Vả lại, nàng đúng là em gái tôi, con cùng cha khác mẹ, và nàng đã trở thành vợ tôi. 13 Khi Thiên 

Chúa bắt tôi đi lang thang xa nhà cha tôi, thì tôi đã bảo nàng: "Xin bà làm cho tôi ơn này là bất cứ nơi nào chúng ta 

đến, bà cứ nói: "Ông ấy là anh tôi." 

 

14 Vua A-vi-me-léc lấy chiên bò, tôi trai tớ gái tặng ông Áp-ra-ham và trả lại cho ông bà Xa-ra, vợ ông. 15 Vua A-

vi-me-léc nói với ông Áp-ra-ham: "Này đất của tôi ở trước mặt ông; ông muốn ở đâu tuỳ thích." 16 Rồi vua nói với 

bà Xa-ra: "Ðây tôi cho anh bà một ngàn đồng tiền bạc. Ðối với bà, đó sẽ là bức màn che mắt mọi người ở với bà, và 

bà sẽ được hoàn toàn minh oan." 17 Ông Áp-ra-ham cầu nguyện với Thiên Chúa và Thiên Chúa chữa lành vua A-vi-

me-léc, vợ vua và các nữ tỳ của vua, cho họ có thể sinh con, 18 bởi trước đấy Ðức Chúa đã làm cho mọi phụ nữ 

trong gia đình vua A-vi-me-léc không sinh đẻ được, vì chuyện bà Xa-ra, vợ ông Áp-ra-ham. 

KINH THÁNH 

100 TUẦN 

Tuần Thứ 5 

 
ÔB VIỆT TRẦN    $100.00 #1581 

AC THÂN LÂM.    $1,000.00 

GĐ ĐÔNG LỆ.    $1,000.00 

CĐ PHÊRO    $200.00 

GĐ MỸ LAN.    $500.00 

GĐ HOA NGUYỄN   $500.00 # 1380 

ẨN DANH.     $1,000.00 

GĐ MINH MAI    $1,000.00 

BÀ CUNG.     $400.00 

AC CHẤN NGA    $5,000.00 

 

ẨN DANH.    $10,000.00 

GĐ ĐINH HÀ.    $1,000.00 

GĐ THUỲ LINH TRẦN  $1,000.00 

CĐ PHÊRO.    $100.00 

GĐ LIÊM DUYÊN   $2,000.00 

HẢI PHƯỢNG    $200.00 

CĐ PHÊRO.    $200.00 

ẨN DANH    $100.00 

JOE NGUYEN (Bà Nẻo)  $500.00 

NHÓM SAN JOSE   $2,000.00 

DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP GIÚP GIÁO XỨ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Kính trọng thể 
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO 
 

Bài đọc 1 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29  

Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 
Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 

1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn 
thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. 

20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải 
chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng 
tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người 
phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con : 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong 
lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể 
cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc 
muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con 
trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.” 

27b Bà nói với người con út : “Con ơi, con hãy thương mẹ : chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi 
nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết 
rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ 
này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả 
con và các anh con cho mẹ.” 

 
Đáp ca  Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.5) 

Đ. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. 
 

Bài đọc 2 Rm 8,31b-39  

Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, 
Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên 
Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên 
Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã 
sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ? 

35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm 
nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để 
sát sinh. 

37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. 
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay 

tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách 
được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 
 

Tung hô Tin Mừng Mt 5,10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 9,23-26  

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 
hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì 
sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào 
có lợi gì ? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong 
vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.” 



 

 

Thirty-third Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  Dn 12:1-3  

In those days, I Daniel, heard this word of the Lord:  

"At that time there shall arise Michael, the great prince, guardian of your people; it shall be a time unsurpassed in 
distress since nations began until that time. At that time your people shall escape, everyone who is found written 
in the book.  

“Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake; some shall live forever, others shall be an everlast-

ing horror and disgrace.  

“But the wise shall shine brightly like the splendor of the firmament, and those who lead the many to justice shall 
be like the stars forever."  

 

Responsorial Psalm  Ps 16:5, 8, 9-10, 11  

R. (1) You are my inheritance, O Lord!  

 

Reading II  Heb 10:11-14, 18  

Brothers and sisters: Every priest stands daily at his ministry, offering frequently those same sacrifices that can 

never take away sins. But this one offered one sacrifice for sins, and took his seat forever at the right hand of God; 
now he waits until his enemies are made his footstool. For by one offering he has made perfect forever those who 
are being consecrated.  

Where there is forgiveness of these, there is no longer offering for sin.  

 

Alleluia  Lk 21:36  

R. Alleluia, alleluia.  

Be vigilant at all times and pray that you have the strength to stand before the Son of Man.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mk 13:24-32  

Jesus said to his disciples: "In those days after that tribulation the sun will be darkened, and the moon will not give 

its light, and the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. " 

And then they will see 'the Son of Man coming in the clouds' with great power and glory, and then he will send 
out the angels and gather his elect from the four winds, from the end of the earth to the end of the sky.  

"Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is 
near. In the same way, when you see these things happening, know that he is near, at the gates. Amen, I say to 

you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, 
but my words will not pass away.  

"But of that day or hour, no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father."  


