
 

 

 

"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:   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 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô  bấm số 4 

Email: faithformation@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 

Chúa Nhật XIX - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 07 Tháng 08 Năm 2022 

Bản tin số 579 

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 

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng.”  
   (Lc 12,32-48) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $   7,291.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,302.00  
Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   8,653.00 

 

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 07/08: Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   Kn 18:6-9; Tv 33:1-12,18-19,20-22; Dt 11:1-2,8-19; Dt 11:1-2,8-12; 

Lc 12:32-48; Lc 12:35-40 

Ngày 08/08: Thánh Đa Minh, Lm 

   Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27 

Ngày 09/08: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14 

Ngày 10/08: Thánh Lôrensô, Tstđ 

   Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20 

Ngày 11/08: Thánh Clare, Đt 

   Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19 

Ngày 12/08: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12  

Ngày 13/08: Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15 

Ngày 14/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53  

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $34,770.00 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

PHÂN ƯU 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức Thành Kính phân ưu cùng 
toàn gia quyến về sự ra đi của bà Têrêsa Trần Thị 

Chúc, được Chúa gọi về vào lúc 7:45 chiều ngày 

25/7/2022 tại Seattle, hưởng thọ 90 tuổi.  Linh Cữu sẽ 

được an táng tại quê nhà Việt Nam. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  

Những ai muốn xin xét lại tình trạng hôn phối (tiêu hôn), 

xin liên lạc với Sr. Anna Loan Nguyễn, SP. 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc:  

Thứ Ba và Thứ Tư                10:00am - 2:00pm 

Lớp Giáo Lý:  

Các phụ huynh và người đỡ đầu các trẻ em được rửa tội 

buộc phải qua lớp giáo lý được tổ chức vào: 

 Chủ Nhật 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12 

12:00 pm - 2:00 pm 

 

THƯ CÁM ƠN 

Ban Điều Hành Hội Hiền Mẫu xin chân thành cảm ơn 

quý Hội Viên Hội Hiền Mẫu vì lòng yêu mến Mẹ Maria, 

đã hy sinh, cầu nguyện, đóng góp tinh thần công sức 

hiện vật trong dịp lễ Đại Hội La Vang.Quý chị em đã 

giúp Hội có số vốn để mua thực phẩm ban trong gian 

hàng Deli: Chị Bạch Thuỷ $200, Bà Biên $100, Bà 

Tuyết $100, Bà Lai $100, Bà Giang $100, Bà Ổn $30, 

Bà Đỗ $50, Bà Liên $100, Chị Denise $50, Bà Lưu Đoàn 

$20, Bà Công $100, Chị Vân Anh $50, Chị Kim Dung 

$100, Chị Thuý Phượng $100, Bà Nữ $50, Chị Hương 

$50, Chị Thanh $70, Bà Nguyệt $40, Bà Ngượi 25lb nếp, 

Chị Ngân 300 ổ bánh mì, Bà Hiếu; bánh dày, bánh gai. 

Chị Giao; xôi Cẩm, Bà Kim Chi; xôi mặn, Bà Chỉnh; 

40lb bánh ướt, Chị Kiều Trâm; bánh da lợn, cơm rượu. 

Số tiền và thực phẩm trên đây cùng với công sức của các 

chị em đã thu về góp phần nhỏ bé trong giáo xứ là 

$6,609. Nguyện xin Mẹ La Vang cầu cùng Chúa ban 

muôn ơn lành rên quý chị em và gia đình quý vị. 
Thứ Hai: 15/8/2022  

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.  Lễ Trọng.   

Giáo xứ sẽ có Thánh Lễ vào lúc 6 giờ chiều. 



 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 8/2022 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em,  

Lời đầu tiên xin dâng lời Cảm Tạ Thiên Chúa, đã ban cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ 
Đức chúng ta tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII được tốt đẹp. Năm nay, 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta đã cùng với khách hành hương, họp nhau nơi 
đây để cùng học hỏi về Mẹ Maria: “SỐNG ĐỨC TIN VỚI MẸ”. Hy vọng là 
qua dịp Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII lần này, chúng ta có dịp học hỏi ở nơi 
Mẹ Maria và cùng sống đức tin với Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ bên cuộc đời chúng 
ta qua biết bao ơn lành hồn xác chúng ta lãnh nhận nhờ lời cầu bầu của Mẹ. Biết 
bao người vẫn được ơn này ơn kia qua lời cầu khẩn của Mẹ. Biết bao người vẫn 
đang bám vào Mẹ như sự ủi an duy nhất giữa chốn ba đào đầy khó nguy. Và có 
lẽ, Mẹ Maria vẫn đang chờ những con cái Mẹ biết chạy đến cùng Mẹ mỗi khi khó 
khăn, biết nương tựa vào Mẹ mỗi khi thất bại, biết cầm lấy tay Mẹ mỗi khi vấp 
ngã để Mẹ tiếp tục chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời chúng ta.  

Theo niên lịch phụng vụ, ngày 15/8 cùng toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ chúng ta 
mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đây là một trong bốn đặc ân mà Mẹ Maria 
đã được nhận lãnh sau khi kết thúc cuộc đời dương thế. Khi tuyên xưng tín điều 
này, chúng ta tin tưởng là hy vọng mỗi chúng ta cũng được ân thưởng như Mẹ, vì 
chúng ta là những người con của Mẹ luôn tin tưởng và bước theo Đức Giêsu 
Kitô.  

Vào ngày 27/8 chúng ta sẽ Mừng Lễ Thánh Monica, Bổn Mạng của Hội Hiền 
Mẫu và các Bà Mẹ Công Giáo. Nhắc đến Thánh Nữ Monica là nói về vị Thánh 
luôn luôn lo lắng cầu nguyện không ngừng cho chồng và cho con. Với lòng thành 
kính qua những năm tháng cầu nguyện thấm đậm nước mắt, Thánh Monica đã 
được Thiên Chúa nhậm lời, cảm hoá biến đổi người chồng và người con là Thánh 
Augustino. Do đó chúng ta hãy cầu nguyện cho các Bà Mẹ Công Giáo và Hội Hiền Mẫu luôn biết siêng năng cầu nguyện và 
noi theo những nhân đức của Thánh Nữ Monica, biết chu toàn bổn phận giáo dục, chăm lo cho con cái và xây dựng hạnh phúc 
gia đình.  

Qua Thư Mục Vụ này, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Tổng Giám Mục Seattle, Đức Cha Paul Etienne, Quý cha Giảng 
Thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Thiết Thắng, SDD., STL và Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Vinh, OP., STL. Quý Linh mục, Quý Tu 
Sĩ Nam Nữ. Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Tổ Chức, Ban Tài Chánh, Ban Kỹ Thuật & Trang Trí, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể & 
Phụng Vụ, Đoàn TNTT Xavie Cần, Liên Đoàn TNTT Inhaxio Vùng Tây Bắc, Ban Ẩm Thực, Ban An Ninh, Ban Vệ Sinh, Ban 
Tiếp Tân, Ban Âm Thanh Ánh Sáng, Ban Thông Tin, Ban Quay Phim, Ban Truyền Thông Media của Giáo Xứ, Ban Văn Nghệ, 
Các Ca sĩ, Ban Nhạc Vietstarz, đặc biệt sự góp mặt của Trung Tâm Asia, Ban Giúp Lễ, Đội Dâng Hoa, Đội Trống, Các Hiệp Sĩ 
Knight of Columbus và Lữ Đoàn 102 ở Portland, Ban Thánh Nhạc: Ca Đoàn Phêrô và Ca Đoàn Ave Maria, Quý Vị đại diện 
các Cộng Đoàn - Giáo Xứ lân cận, Quý vị Ân nhân, Quý vị bảo trợ, Quý vị Thiện Nguyện Viên đã góp công góp của cho Đại 
Hội Đức Mẹ La Vang năm nay được kết quả tốt đẹp.  

Ngày 4/8 vừa qua giáo hội kính thánh Gioan Maria Vianney, Bổn mạng của các linh mục. Thánh Gioan Maria Vianney cũng đã 
sống đời linh mục và thi hành tác vụ linh mục theo gương Chúa Giêsu. Thánh Vianney đã thường xuyên đi vào cô tịch của đêm 
khuya quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà thờ. Đây là cách tốt nhất để Ngài chuẩn bị cử hành Thánh Lễ, và cũng là để 
biến đời mình thành của lễ dâng tiến Thiên Chúa và cho con người. Thánh Vianney đã ưu tiên cho sứ vụ tại tòa giải tội. Trong 
thinh lặng lắng nghe hối nhân, ngài biến sứ vụ của mình thành lời cầu nguyện “Lạy cha, vì họ. con xin thánh hiến chính mình 
con” (Ga 17, 19). Xin quý Ông Bà Anh Chị Em thường xuyên cầu nguyện cho các linh mục luôn được biết noi theo gương đạo 
đức của Cha Thánh Gioan Maria Vianney, đặc biệt cho Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Nam, SDD., và cho tôi khi lãnh nhận 
trách nhiệm mới mà Chúa trao phó trở thành người phục vụ anh em Tu Đoàn Nhà Chúa ở Hải Ngoại. Xin cầu nguyện cho tôi 
được ơn khôn ngoan và những ơn cần thiết để phục vụ Giáo Hội.  

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em luôn tràn đầy ơn Chúa và bình an. Mừng Lễ Thánh Monica đến tất cả các Bà Mẹ Công 
Giáo, và đặc biệt Hội Hiền Mẫu.  

Trong Chúa Giêsu Kitô,  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Cần đăng quảng cáo hoặc 

muốn biết thêm chi tiết.  

Xin vui lòng liên lạc Hội 

Đồng Tài Chánh của Giáo 

Xứ qua điện thư: 

 

OLLHDTC@googlegroups.com 

 

Chân thành cám ơn. 

   

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 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 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  

(206)747-7438 Cô Dao 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XIX - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Kn 18,6-9 

Chúa dùng hình phạt giáng xuống đối phương, để làm cho chúng con được rạng rỡ. 

Bài trích sách Khôn ngoan. 

6Lạy Chúa, đêm vượt qua đã được báo trước cho cha ông chúng con, để khi biết chắc lời hứa mình tin là lời hứa nào, các ngài thêm can 
đảm. 7Dân Chúa đã trông đợi đêm ấy như đêm cứu thoát người chính trực và tiêu diệt kẻ địch thù. 8Quả vậy, Chúa dùng hình phạt giáng xuống 
đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài. 9Con lành cháu thánh của những người lương thiện âm 
thầm dâng lễ tế trong nhà. Họ đồng tâm nhất trí về luật sau đây của Thiên Chúa là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Và 
ngay từ bấy giờ, họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại. 

 

Đáp ca  Tv 32,1 và 12.18-19.20 và 22 (Đ. c.12b) 

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. 

 

Bài đọc 2 Hr 11,1-2.8-19  

Ông Áp-ra-ham trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 

1 Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.  2 Nhờ đức tin ấy, các tiền 
nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. 

8 Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà 
không biết mình đi đâu. 9 Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại Đất Hứa như tại một nơi đất khách, ông sống trong lều cũng như ông I-xa-ác và 
ông Gia-cóp là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa, 10 vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây 
dựng. 11 Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa 
là Đấng trung tín. 12 Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không 
tài nào đếm được. 13 Tất cả các ngài đã chết, lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa ; nhưng từ xa các ngài 
đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. 14 Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm 
một quê hương. 15 Và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. 16 Nhưng thực ra các ngài mong ước 
một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các 
ngài, vì Người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. 

17 Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác ; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. 18 Về người 
con này, Thiên Chúa đã phán bảo : Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. 19 Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa 
có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. 

 

Tung hô Tin Mừng Mt 24,42a.44 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 12,32-48  

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh 
em. 

33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ 
trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 

35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là 
mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào 
bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc 
cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.  40 Anh em cũng 
vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” 42 Chúa đáp : “Vậy thì ai là 
người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về 
mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của 
mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên 
đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 

47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà 
làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều 
hơn.”  



 

 

Nineteenth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading 1  Wis 18:6-9  

The night of the passover was known beforehand to our fathers, that, with sure knowledge of the oaths in which they put their 
faith, they might have courage. Your people awaited the salvation of the just and the destruction of their foes. For when you pun-
ished our adversaries, in this you glorified us whom you had summoned. For in secret the holy children of the good were offering 
sacrifice and putting into effect with one accord the divine institution.  

 

Responsorial Psalm  Ps 33:1, 12, 18-19, 20-22  

R. (12b) Blessed the people the Lord has chosen to be his own.  

 

Reading 2  Heb 11:1-2, 8-19  

Brothers and sisters: Faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Because of it the ancients were 
well attested.  

By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance; he went out, not 
knowing where he was to go. By faith he sojourned in the promised land as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and 
Jacob, heirs of the same promise; for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and maker is God. By 
faith he received power to generate, even though he was past the normal age —and Sarah herself was sterile— for he thought that 
the one who had made the promise was trustworthy. So it was that there came forth from one man, himself as good as dead, de-
scendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sands on the seashore. All these died in faith. They did not 
receive what had been promised but saw it and greeted it from afar and acknowledged themselves to be strangers and aliens on 
earth, for those who speak thus show that they are seeking a homeland. If they had been thinking of the land from which they had 
come, they would have had opportunity to return. But now they desire a better homeland, a heavenly one. Therefore, God is not 
ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them.  

By faith Abraham, when put to the test, offered up Isaac, and he who had received the promises was ready to offer his only son, 
of whom it was said, “Through Isaac descendants shall bear your name.” He reasoned that God was able to raise even from the 
dead, and he received Isaac back as a symbol.  

 

Alleluia  Mt 24;42a, 44  

R. Alleluia, alleluia. Stay awake and be ready! For you do not know on what day your Lord will come. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel   Lk 12:32-48  

Jesus said to his disciples: “Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Sell your 
belongings and give alms. Provide money bags for yourselves that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven that no 
thief can reach nor moth destroy. For where your treasure is, there also will your heart be.  

“Gird your loins and light your lamps and be like servants who await their master’s return from a wedding, ready to open imme-
diately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, 
he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch 
and find them prepared in this way, blessed are those servants. Be sure of this: if the master of the house had known the hour 
when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be prepared, for at an hour you do not 
expect, the Son of Man will come.”  

Then Peter said, “Lord, is this parable meant for us or for everyone?” And the Lord replied, “Who, then, is the faithful and pru-
dent steward whom the master will put in charge of his servants to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is 
that servant whom his master on arrival finds doing so. Truly, I say to you, the master will put the servant in charge of all his 
property. But if that servant says to himself, ‘My master is delayed in coming,’ and begins to beat the menservants and the maid-
servants, to eat and drink and get drunk, then that servant’s master will come on an unexpected day and at an unknown hour and 
will punish the servant severely and assign him a place with the unfaithful. That servant who knew his master’s will but did not 
make preparations nor act in accord with his will shall be beaten severely; and the servant who was ignorant of his master’s will 
but acted in a way deserving of a severe beating shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with 
much, and still more will be demanded of the person entrusted with more.”  


