
 

 

 

"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 XXIV - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 11 Tháng 09 Năm 2022 

Bản tin số 584 

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 

“Người Cha” (Lc 15, 1-32) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,524.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,402.00  
Bảo trì đóng góp:  $            5.00  

   

Tổng cộng:  $   5,931.00 

 

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 11/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm 

   Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; Lc 

15:1-10 

Ngày 12/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10 

Ngày 13/09: Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht 

   1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17 

Ngày 14/09: Tôn Vinh Thánh Giá 

   1 Cr 12:31; 1 Cr 13:13; Tv 33:2-3,4-5,12,22; Lc 7:31-35 

Ngày 15/09: Đức Mẹ Sầu Bi 

   1 Cr 15:1-11; Tv 118:1-2,16-17,28; Lc 7:36-50 

Ngày 16/09: Thánh Cornelius, Ghtđ và Cyprian, Gmtđ 

   1 Cr 15:12-20; Tv 17:1,6-7,8,15; Lc 8:1-3  

Ngày 17/09: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 15:35-37,42-49; Tv 56:10-12,13-14; Lc 8:4-15 

Ngày 18/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Am 8:4-7; Tv 113:1-2,4-6,7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16:1-13; Lc 16:10-13  

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $37,552.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

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 

Các chương trình Giáo Lý, 

Việt  Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể và 

Giáo Lý Dự Tòng vẫn tiếp tục nhận 

đơn ghi danh. Các học sinh lớp 2 trở 

lên được ghi danh lớp Xưng Tội 

Rước Lễ Lần Đầu và các học sinh 

lớp 9 trở lên được ghi danh Lớp 

Thêm Sức. Để việc ghi danh được 

mau chóng, xin điền đơn trước ở nhà. 

Các đơn ghi danh được đăng trên 

website của giáo xứ  

ducmeloducseattle.org   

Các lớp Giáo Lý, Việt Ngữ và TNTT 

sẽ khai giảng vào tuần sau. 

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


 

 

SỰ THA THỨ CỦA THIÊN CHÚA 

(Trích dẫn Suy Niệm từ Giáo Phận Cần Thơ) 

Chủ đề của đoạn Tin Mừng hôm nay đó là tình thương tha thứ của Thiên Chúa, nhất là qua hình ảnh người cha nhân hậu. 

Thực vậy, đây là hình ảnh của một tình yêu không biên giới và vô điều kiện của Thiên Chúa. Ngài là Cha và chúng ta là con. 
Làm con thì có quyền hưởng gia tài của cha. Thiên Chúa luôn tôn trọng quyền tự do của chúng ta nhưng đồng thời mỗi người 
chúng ta lại phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước mặt Ngài. Vì tôn trọng quyền tự do của con, người cha đã 
chia gia tài cho cậu út và để cho cậu ra đi. Nhưng tình yêu của người cha luôn đi theo cậu không ngơi, luôn mong chờ cậu trở 
về. Ngày ngày ông những nóng cùng trông. Cho tới một ngày kia, ông nhìn thấy bóng dáng cậu từ xa thất thểu lê lết từng bước 
chân. Thế là ông vội chạy về phía cậu, quên đi tuổi già sức yếu của mình, ông lại gạt bỏ khỏi lòng mình mọi đau buồn về lầm 
lỗi thất hiếu của cậu. Ông ráng chạy, chạy thật nhanh mà ôm lấy người con yêu dấu, đã chết mà nay lại sống. Rồi ông mở tiệc 
linh đình để ăn mừng. 

Thiên Chúa là thế. Vì là Cha, Ngài luôn trông chờ, sẵn sàng đón nhận chúng ta trở về. Chỉ cần chúng ta biết nhớ lại tình thương 
vô bờ bến của Cha, nhận ra sự dại dột của mình mà ăn năn sám hối. Chúa luôn tha thứ và muốn chúng ta được lãnh nhận ơn tha 
thứ, như một trong những ơn cao đẹp nhất của tình yêu Ngài ban cho con người. 

Chúng ta cũng nên dừng lại một chút với thái độ của người anh cả, nhờ đó mà hiểu được ý Chúa muốn dạy chúng ta qua dụ 
ngôn này. Người anh cả trong thời Chúa Giêsu, ám chỉ dân Do Thái. Họ tưởng rằng chỉ họ là trung thành với Thiên Chúa và 
đáng được Chúa thương, có quyền hưởng gia tài, họ khinh bỉ các dân tộc khác và những kẻ mà lề luật đạo cũ gọi là tội lỗi. 

Ngày nay, người công giáo chúng ta cũng nên thật trọng, kẻo lại có cách nhìn và thái độ của đạo cũ, tự coi mình là nắm hết 
chân lý, có sự trọn hảo đạo đức, rồi khinh chê, xa tránh và thậm chí thù ghét những người không cùng chia sẻ một niềm tin, một 
lối sống như chúng ta. 

Thiên Chúa rất khác chúng ta. Đối với Ngài, mỗi con người là như một khúc ruột của mình. Ngài thương mỗi người, để ý chăm 
sóc đến mỗi người như chỉ có một không hai trên đời. Nếu chúng ta lỡ lần đường lạc lối, Ngài tạo mọi điều kiện để chúng ta có 
thể trở về. Và điều kiện duy nhất Ngài đòi hỏi chúng ta, đó là tin vào tình thương tha thứ của Ngài, để mà dám trở về. Sự trở về 
của con chiên lạc đem lại niềm vui cho mục tử nhiều hơn niềm vui có chín mươi chín con ở lại trong đàn. Niềm vui tha thứ thật 
trong lòng là niềm vui của những người biết và dám sống nội dung của kinh Lạy Cha, lời kinh duy nhất của những công dân 
đích thực Nước Trời, đó là: Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXIV - Mùa Thường Niên 
 
Bài đọc 1 Xh 32,7-11.13-14 

Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe. 
Bài trích sách Xuất hành. 

7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-
cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói : ‘Hỡi Ít-ra
-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập’.” 9 Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê : “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân 
cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho 
ngươi thành một dân lớn.” 

11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi 
giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập ? 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-
ham, I-xa-ác và Ít-ra-en ; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng : Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên 
trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa ; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn 
đời.” 14 Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe. 

 
Đáp ca  Tv 50,3-4.12-13.17 và 19 (Đ. x. Lc 15,18) 

Đ. Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi. 
 
Bài đọc 2 1 Tm 1,12-17 

Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi. 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

12 Anh thân mến, tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục 
vụ Người. 13 Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách 
vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. 14 Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến của 
một kẻ được kết hợp với Người. 15 Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận : Đức Ki-tô Giê-su đã đến thế gian, để cứu những 
người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. 16 Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giê-su Ki-tô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi 
là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người, để được sống muôn đời. 17 Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa 
bất diệt, vô hình và duy nhất, kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men. 
 
Tung hô Tin Mừng 2 Cr 5,19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời 
hoà giải. Ha-lê-lui-a. 

 
Tin Mừng Lc 15,1-32  

Trên trời ai nấy sẽ vui mừng, vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu 
và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này : 

4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi 
tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và 
nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai 
nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. 

8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho 
kỳ được ? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh 
mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” 

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp : “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con 
được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống 
phóng đãng, phung phí tài sản của mình. 

14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,  15 nên 
phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho 
đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà 
ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn 
đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.  21 Bấy giờ người 
con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy 
tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để 
chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng. 

25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người 
đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh 
khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời 
con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.  30 Còn thằng 
con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’ 

31 “Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta 
phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.’” 



 

 

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time  

Reading 1 Ex 32:7-11, 13-14  

The LORD said to Moses, "Go down at once to your people, whom you brought out of the land of Egypt, for they have become depraved. 

They have soon turned aside from the way I pointed out to them, making for themselves a molten calf and worshiping it, sacrificing to it and 
crying out, 'This is your God, O Israel, who brought you out of the land of Egypt!' "I see how stiff-necked this people is, " continued the 
LORD to Moses. Let me alone, then, that my wrath may blaze up against them to consume them. Then I will make of you a great nation."  

But Moses implored the LORD, his God, saying, "Why, O LORD, should your wrath blaze up against your own people, whom you brought 
out of the land of Egypt with such great power and with so strong a hand? Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, and how you 
swore to them by your own self, saying, 'I will make your descendants as numerous as the stars in the sky; and all this land that I promised, I 

will give your descendants as their perpetual heritage.'" So the LORD relented in the punishment he had threatened to inflict on his people.  

Responsorial Psalm Ps 51:3-4, 12-13, 17, 19  

R. (Lk 15:18) I will rise and go to my father.  

Reading 2 1 Tm 1:12-17  

Beloved: I am grateful to him who has strengthened me, Christ Jesus our Lord, because he considered me trustworthy in appointing me to the 

ministry. I was once a blasphemer and a persecutor and arrogant, but I have been mercifully treated because I acted out of ignorance in my 
unbelief. Indeed, the grace of our Lord has been abundant, along with the faith and love that are in Christ Jesus. This saying is trustworthy and 

deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save sinners. Of these I am the foremost. But for that reason I was mercifully 
treated, so that in me, as the foremost, Christ Jesus might display all his patience as an example for those who would come to believe in him 

for everlasting life. To the king of ages, incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever. Amen.  

Alleluia 2 Cor 5:19  

R. Alleluia, alleluia. God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to us the message of reconciliation. R. Alleluia, alle-

luia.  

Gospel Lk 15:1-32  

Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, “This man wel-

comes sinners and eats with them.” So to them he addressed this parable.  

“What man among you having a hundred sheep and losing one of them would not leave the ninety-nine in the desert and go after the lost one 
until he finds it? And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy and, upon his arrival home, he calls together his friends 
and neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I have found my lost sheep.’ I tell you, in just the same way there will be more joy 

in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.  

“Or what woman having ten coins and losing one would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it? And 
when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, ‘Rejoice with me because I have found the coin that I 

lost.’ In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents.”  

Then he said, “A man had two sons, and the younger son said to his father, ‘Father give me the share of your estate that should come to me.’ 
So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country 

where he squandered his inheritance on a life of dissipation.  

When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of 
the local citizens who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave 

him any. Coming to his senses he thought, ‘How many of my father’s hired workers have more than enough food to eat, but here am I, dying 
from hunger. I shall get up and go to my father and I shall say to him, “Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer de-

serve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers.”’  

So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him, and was filled with compassion. He 
ran to his son, embraced him and kissed him. His son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against you; I no longer deserve 

to be called your son.’ But his father ordered his servants, ‘Quickly bring the finest robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals 
on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead, and has come to life 

again; he was lost, and has been found.’ Then the celebration began.  

Now the older son had been out in the field and, on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called 
one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, ‘Your brother has returned and your father has slaughtered the 

fattened calf because he has him back safe and sound.’ He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and 
pleaded with him. He said to his father in reply, ‘Look, all these years I served you and not once did I disobey your orders; yet you never gave 
me even a young goat to feast on with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you 

slaughter the fattened calf.’  

He said to him, ‘My son, you are here with me always; everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your broth-
er was dead and has come to life again; he was lost and has been found.’”  


