
 

 

 
"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 II - Mùa Vọng  

Ngày 05 Tháng 12 Năm 2021 

Bản tin số 544 

 

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) 

Lc 3, 1-6 

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


 

 

 Các lễ cuối tuần:  $   4,011.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,340.00  

Bảo trì đóng góp:  $        90.00  

   

Tổng cộng:  $   5,441.00 

 

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 05/12: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng 

   Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8 

Ngày 06/12: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26 

Ngày 07/12: Thánh Ambrose, Gmtsht 

   Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14 

Ngày 08/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

   Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30 

Ngày 09/12: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15 

Ngày 10/12: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19 

Ngày 11/12: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

   Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13 

Ngày 12/12: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 

   Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28  

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

Phối của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle đang giúp cho 

Giáo Xứ Chúng ta: 

nguyenloansp@gmail.c0m | 206-735-7598 x7 
 

Giờ làm việc:  

• Thứ Ba và Thứ Tư 

10:00am - 2:00pm 

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 

 

 

   

Bí Tích Hoà Giải 

➢ Thứ Ba 7/12/21 - Lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội  

 6:00pm 
 

 Hãy Đến Với Bí Tích Hoà Giải (ngay 

sau thánh lễ 6:00PM) 

 

➢ Thứ Tư 8/12/21- Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội. (kết thúc Năm Thánh Giuse) 

 10:30am - Song ngữ 

 7:00pm - Tiếng Việt 

 

Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng  

Chủ Đề: 

“PHÁ RÀO NHƯNG LẠI GÕ CỬA”  

• Ba ngày tĩnh tâm 14,15 và 16 tháng 12 (ngay 

sau thánh lễ lúc 6:00PM ) 

 Linh Mục Tôma Phó Quốc Luân, OP 

(Dòng Đa Minh) giảng thuyết  

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 

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


 

 

 

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 2021 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

Từ hai năm qua, bóng đen Covid-19 đè nặng cuộc sống nhân loại. Đến nay bóng tối chưa qua hẳn, đã có lúc đại dịch 

phủ bóng sợ hãi lo buồn, nhưng “chúng ta đã giữ vững niềm hy vọng”. Cuộc sống đang dần dần ổn định. 
 

Hãy giữ vững niềm hy vọng để đừng sao nhãng việc cầu nguyện. Anh chị em hãy trở lại nhà thờ để gặp gỡ Thiên 

Chúa qua các bí tích trong cộng đoàn Hội Thánh. Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne đã ra quyết định từ ngày 

8/12/2021 trở đi, chúng ta buộc trở lại đi tham dự Thánh Lễ bình thường nếu không bị bệnh. Thánh lễ trực tuyến 

không thể thay thế việc tham dự trực tiếp. Trong thời gian giãn cách xã hội, chúng ta đã có kinh nghiệm về sự đói 

khát thiêng liêng. Nay được tới nhà thờ, anh chị em hãy tham dự phụng vụ cách ý thức và sốt sắng hơn. 
 

Cứ vào dịp Mùa Vọng, ai ai trong chúng ta đều thuộc nằm lòng câu Kinh Thánh: “hãy tỉnh thức và cầu nguyện 

luôn” (Lc 21, 36). Và câu này nhắc nhở chúng ta nhớ tới tinh thần của Mùa Vọng, mùa hồng ân ‘sửa lại đời sống’, 

‘sửa lại cách sống’, ‘canh tân đức tin’, là mùa trông mùa đợi, dọn lòng sẵn sàng chờ đón ngày Chúa quang lâm. 
 

Chúng ta nên ‘thức tỉnh’ với mọi tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, hành động gây tổn thương, ảnh hưởng đến đức bác ái, 

khiến đức cậy nhạt nhoà, và làm đức tin phai mờ, lạnh tanh. Chúng ta nên ‘thức tỉnh’ thoát khỏi biết bao cơn mê dài 

đăng đẳng trong bóng đêm tội lỗi, trong giận hờn, ghét ghen, lề thói xấu xa. Cùng với tinh thần ‘tỉnh thức’ ấy, chúng 

ta không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện thật sự giúp chúng ta luôn ‘tỉnh thức’ trước mọi việc, mọi điều khiến 

chúng ta xa rời Chúa.  
 

Người Kitô hữu cầu nguyện không phải để khoán trắng cho Thiên Chúa, nhưng để Ngài ban tình yêu, sự khôn 

ngoan và sức mạnh giúp con người có khả năng biến đổi lịch sử. Thiên Chúa đã không làm phép lạ để đại dịch biến 

mất trong chốc lát, nhưng Ngài ban ơn trợ giúp để nhân loại tìm ra thuốc phòng ngừa, chữa trị các bệnh nhân, và 

chung tay liên đới giúp đỡ người nghèo khổ trong đại dịch. 
 

Mùa Vọng tỉnh thức và cầu nguyện chuẩn bị tâm hồn qua việc đi Xưng Tội để Giao Hoà với Chúa vì chúng ta 

không biết giờ nào, ngày nào Chúa đến với ta. Do đó Ngày Thứ Ba 7/12 sau Thánh Lễ 6:00pm, tôi đã mời nhiều cha 

khách đến giúp Giải Tội, vậy xin quý Ông Bà Anh Chị Em hãy đến với Bí Tích Giao Hoà. Đồng thời Giáo Xứ Đức 

Mẹ Lộ Đức sẽ có 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng, vào ngày 14-15 và 16 tháng 12 ngay sau Thánh Lễ 6:00pm với chủ 

đề: “PHÁ RÀO NHƯNG LẠI GÕ CỬA” sẽ do Lm. Tôma Phó Quốc Luân, OP (Dòng Đa Minh) giảng thuyết. 
 

Năm nay chúng ta sẽ có Đêm Thánh Ca Cầu Nguyện vào lúc 7:00pm ngày Thứ Bảy 18/12 với Chủ đề: “BÌNH AN 

& HY VỌNG”. Ngày Chúa Nhật sẽ có Chương Trình Tài Năng Âm Nhạc vào lúc 6:00pm do các em thiếu nhi trình 

diễn. Xin kính mời cộng đoàn dân Chúa đến tham dự. 
 

Anh chị em thân mến, 

Kết thúc Thư Mục vụ này, chúng ta hướng nhìn lên Thánh Giuse, Đấng gìn giữ Hội Thánh. Ngài luôn âm thầm 

nhưng hành động hiệu quả. Ngay cả trong Năm đặc biệt về Thánh Giuse, Ngài vẫn chỉ là vị thánh âm thầm lặng lẽ, 

không một dấu ấn bên ngoài. Năm kính Thánh Giuse sẽ kết thúc ngày 8 tháng 12, nhưng Ngài vẫn “hiệp hành” cùng 

Hội Thánh với “Trái tim của người cha”. Xin Ngài dẫn dắt chúng ta trên đường kiến tạo một Hội Thánh hiệp hành. 
 

Nhân dịp Giáng sinh, tôi và cha Khôi Anh kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn bình an, đầy tràn ân sủng và 

niềm vui hy vọng của Chúa Giêsu Cứu Thế. Xin Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta và cùng bước đi với chúng ta trong 

hành trình gian nan đau khổ vì đại dịch. Kính chúc Năm Mới 2022 an khang thịnh vượng, bình an hạnh phúc, vui vẻ 

khỏe mạnh và tràn đầy ơn Chúa. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 

Chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 
PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 II - Mùa Vọng 
 

Bài đọc 1 Br 5,1-9 

Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi. 

Bài trích sách Ba-rúc. 
1Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho 

ngươi ; 2hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa ; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng 

Vĩnh Hằng ban tặng. 3Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. 4Mãi mãi Người sẽ 

gọi ngươi là “Bình an xây dựng trên công chính”, và “Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa”. 5Vùng lên, 

Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông : Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp 

về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy. Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui. 6Xưa chúng bị quân thù 

áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi 

vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng. 7Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, 

phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. 
8Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en, 9vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-

en đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người. 

 
 

Đáp ca  Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3) 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 

 

Bài đọc 2 Pl 1,4-6.8-11 

Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê. 
4 Thưa anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em 

đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc 

tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 8 Có Thiên 

Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn 

khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu 

nhiên, 10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong 

khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính 

nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. 

 

Tung hô Tin Mừng Lc 3,4.6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người 
phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 3,1-6 

Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-

đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a 

làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con 

ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. 3 Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ 

lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang 

địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi 

núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi 

người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. 



 

 

Second Sunday of Advent  

 

Reading I  Bar 5:1-9  

Jerusalem, take off your robe of mourning and misery; put on the splendor of glory from God forever: 

wrapped in the cloak of justice from God, bear on your head the mitre that displays the glory of the eter-

nal name. For God will show all the earth your splendor: you will be named by God forever the peace of 

justice, the glory of God’s worship.  

Up, Jerusalem! stand upon the heights; look to the east and see your children gathered from the east and 

the west at the word of the Holy One, rejoicing that they are remembered by God. Led away on foot by 

their enemies they left you: but God will bring them back to you borne aloft in glory as on royal 
thrones. For God has commanded that every lofty mountain be made low, and that the age-old depths 

and gorges be filled to level ground, that Israel may advance secure in the glory of God. The forests and 

every fragrant kind of tree have overshadowed Israel at God’s command; for God is leading Israel in joy 

by the light of his glory, with his mercy and justice for company.  

 

Responsorial Psalm  Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6.  

R. (3) The Lord has done great things for us; we are filled with joy.  

 

Reading II  Phil 1:4-6, 8-11  

Brothers and sisters: I pray always with joy in my every prayer for all of you, because of your partner-

ship for the gospel from the first day until now. I am confident of this, that the one who began a good 
work in you will continue to complete it until the day of Christ Jesus. God is my witness, how I long for 

all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer: that your love may increase ever 

more and more in knowledge and every kind of perception, to discern what is of value, so that you may 

be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Je-
sus Christ for the glory and praise of God.  

 

Alleluia  Lk 3:4, 6  

R. Alleluia, alleluia.  

Prepare the way of the Lord, make straight his paths: all flesh shall see the salvation of God.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 3:1-6  

In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and 

Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, 

and Lysanias was tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of 

God came to John the son of Zechariah in the desert. John went throughout the whole region of the Jor-
dan, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the 

words of the prophet Isaiah: A voice of one crying out in the desert: “Prepare the way of the Lord, make 

straight his paths. Every valley shall be filled and every mountain and hill shall be made low. The wind-

ing roads shall be made straight, and the rough ways made smooth, and all flesh shall see the salvation 
of God.”  


