
 

 

 

"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:           

Thu Thai Duong   thu.duong@ollpsea.org 
 

Quản Trị / Nhập Dữ Liệu: 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 XXXII - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 06 Tháng 11 Năm 2022 

Bản tin số 592  

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 

“Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của 
kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.”  

(Lc 20, 27-38) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     3,905.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,147.00  
Bảo trì đóng góp:  $          60.00  

   

Tổng cộng:  $   5,112.00 

 

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 06/11: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38 

Ngày 07/11: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6 

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

   St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10 

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

   St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19 

Ngày 10/11: Thánh Lêo Cả, Ghts 

   Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25 

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

   2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37  

Ngày 12/11: Thánh Josaphat, Gmtđ 

   3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8 

Ngày 13/11: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   St 3:19-20; Tv 98:5-6,7-8,923; Lc 21:5-19  

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $39,695.00 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Giáo Xứ đã chính thức đưa lịch trình sinh hoạt 
vào trang mạng của giáo xứ.  

                     ducmeloducseattle.org  

Ông bà anh chị em có thể bấm vào hàng chữ, 
"Xin bấm vào đây để xem lịch sinh hoạt của 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức."   Sau khi bấm vào, 
quý vị có thể biết ngày giờ và địa điểm của các 
buổi họp và sinh hoạt của giáo xứ đã được ghi 
danh.   

 

 

 

Đính kèm ở dưới lịch là đơn để các hội đoàn và 
các ban nghành ghi danh.  Mẫu đơn này cũng 
được in ra và để cuối nhà thờ.  Xin liên lạc với 
anh Facilities Coordinator Nguyễn Tăng để ghi 
danh cho hội đoàn mình. 

Kính mời quý hội viên Hội Thánh Giuse tới dự 
phiên họp vào Chúa Nhật ngày 13 tháng 11, 2022 
sau thánh lễ 10g30 sáng tại văn phòng giáo xứ, để 
chia sẻ, và giúp cho Hội sinh hoạt tốt đẹp hơn. 
Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị.   

 
BĐ HTGS Kính mời. 

Kính mời quý hội viên Hội Hiền Mẫu tới dự phiên 
họp hàng tháng vào ngày Chúa Nhật đầu tháng, 
ngày 06/ 11 ngay sau thánh lễ 10g30 như thường lệ 
tại văn phòng giáo xứ. Để chia sẻ những sinh hoạt 
của Hội được tốt đẹp.  Xin chân thành cảm ơn sự 
hiện diện của quý vị.   

BĐHHM Kính mời.     



 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 11 
 
Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 
Hàng năm, cứ đến những ngày đầu tháng 11, khi tiết trời vào thu, hàng cây thay lá, bầu trời như có chút u buồn, cái buồn của trời lập 
đông mau tối lồng thêm cái không khí se lạnh làm cho người ta cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về người cha, người 
mẹ đã không còn. Nghĩ về cuộc đời thật chóng qua như loài hoa sớm nở chiều tàn. Nghĩ về những người cha người mẹ mà công đức 
của họ quá cao vời khiến chúng ta ngậm ngùi tưởng nhớ và mong làm một chút việc gì đó có ích cho mẹ cha. 
 
Thật chạnh lòng khi nhớ về những người đã khuất. Thật nuối tiếc về tình yêu mẹ cha 
dành cho ta nay đã không còn, chỉ đọng lại trong ta một nỗi buồn miên man. 
 
“Xin đừng quên tôi!” là ý nghĩa theo tiếng Anh của một loài hoa: Forget-me-not. 
Tiếng Việt gọi là Lưu Ly Thảo. Hoa nhỏ và có màu tím buồn. Ý nghĩa của loài hoa 
này nói về sự chung thủy trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, nó vẫn mang những ý 
nghĩa khác. Với người Công giáo, Lưu Ly Thảo cũng đang nhắc nhở về lời kêu cứu 
khẩn khoản của các linh hồn nơi luyện hình: “Xin đừng quên tôi!”. 
 
Trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cũng từng viết: 
“Thanh minh trong tiết tháng 3.  Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”. 
 
Sè sè nấm đất bên đường, Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Rằng: “Sao trong tiết 
Thanh Minh, Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?” 
 
Đạm Tiên là một kỹ nữ hồng duyên bạc phận, khi còn sống nàng được bao nhiêu 
người tìm đến làm bạn. Thế mà nay chết đi thì bị quên lãng, không người đến tảo mộ hay thắp cho một nén hương. 
 
Tục ngữ Việt Nam có câu: Con người có cố có ông, như cây có cội như sông có nguồn. Hay: con ai chẳng là con cha, cháu ai là 
chẳng cháu bà cháu ông. Hai chữ cội nguồn đã mang lại toàn bộ ý nghĩa của đạo làm con đối với các bậc sinh thành mà bất cứ ai sinh 
ra trong cuộc đời đều có bổn phận phải ghi nhớ và gìn giữ. Theo tháng năm, từ đông sang tây, từ bắc chí nam, đâu đâu cũng vang lên 
giai điệu về chữ hiếu như là lời báo đáp và ghi ơn tổ tiên mình. 
 
Chính vì thế, hàng năm Giáo Hội công giáo đã dành trọn tháng 11 để tưởng nhớ những người quá cố, để sống lại đạo làm con. Người 
công giáo vẫn có thói quen tốt lành xin lễ cho ông bà tổ tiên, viếng nghĩa trang cùng với việc tảo mộ. Ngoài ra, trong ba ngày đầu 
năm, Giáo Hội Việt Nam đã dành ngày mồng hai tết để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Hòa lẫn với chủ đề kính nhớ tổ tiên, Giáo Hội 
cũng đã nhắn gửi tới từng người con phải biết yêu chuộng ý nghĩa thiêng liêng cao cả: “Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ nhớ 
mà ghi tâm.” 
 
Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là Augustino như sau: “Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới 
bàn tiệc thánh”. 
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát ra từ môi miệng của những người thân của 
chúng ta, trước khi từ giã cõi đời… Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin thống thiết ấy. 
Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn 
Đức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất 
lực của mình. 
 
Các linh hồn ngày đêm kêu than van vỉ: “Xin đừng quên tôi!”. Giáo hội Lữ hành hãy lắng nghe họ, xin cho họ hưởng nhờ những 
“giọt nước mát lạnh”. 
 
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót mà tha thứ hình phạt cho các linh hồn, cho họ được sớm mãn hạn tù tội, xin cho các linh hồn về 
hưởng phúc trường sinh bên Ngài muôn đời. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen. 
 
Trong Tháng 12, xin mời các Hội Đoàn, Ca Đoàn cùng tham dự tích cực làm Hang Đá hay trang trí cây thông ở khuôn viên Nhà Thờ 
cho đẹp và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Giáo Xứ chúng ta sẽ có Tĩnh Tâm Mùa Vọng từ ngày Thứ Ba 13 tháng 12 đến Thứ Năm 15 
tháng 12 do Linh Mục Phêrô Trần Mạnh Hùng, ngài là Cha Giáo có Bằng Tiến Sĩ về Luân Lý sẽ hướng dẫn từ 7:00pm - 9:00pm. Sẽ 
có Bí Tích Giao Hoà vào Thứ Năm 15/12 từ 7:00pm - 9:00pm. Vào ngày Thứ Bảy 17/12 vào lúc 7:00pm sẽ có Chương Trình Thánh 
Ca Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo Xứ xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em và Hội Đoàn cùng tham dự. 
 
Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào năng lượng tình yêu. Xin 
Mẹ Maria là “Đấng cứu các bệnh nhân, Đấng bầu chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo” nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, 
Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi. 
 
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) 

    

    

    

    

    

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 Cer-

tificate. 

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 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XXXII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 2 Mcb 7,1-2.9-14 

Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. 
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. 2 Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói : “Vua muốn tra hỏi chúng 
tôi cái gì ? Vua muốn biết điều gì ? Chúng tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi.” 

9 Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh nói : “Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện 
tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống 
đời đời.” 

10 Sau người này, đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu anh liền thè lưỡi, can đảm đưa tay ra, 11 và 
khẳng khái nói : “Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những 
thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được.” 12 Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của 
người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. 

13 Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. 14 Khi sắp tắt thở, anh nói như sau : 
“Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được Người cho sống lại. Còn vua, 
vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu.” 
 

Đáp ca  Tv 16,1.4b-6.8 và 15 (Đ. c.15b) 

Đ. Lạy Chúa, khi thức giấc, con được thoả tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. 
 

Bài đọc 2 2 Tx 2,16 - 3,5 

Xin Chúa cho anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành. 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 

2 16 Thưa anh em, xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu 
thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, 17 xin các Ngài 
an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành. 

3 1 Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được 
tôn vinh, như đã thấy nơi anh em. 2 Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi 
vì không phải ai cũng có đức tin. 3 Nhưng Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, và bảo 
vệ anh em khỏi ác thần. 4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em : anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng 
tôi truyền. 5 Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-
tô. 
 

Tung hô Tin Mừng  Kh 1,5a.6b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su Ki-tô là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy ; kính dâng 
Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 20,27-38  

Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống 
lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của 
người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em 
mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi 
người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, 
người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm 
vợ ?” 

34 Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và 
sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng 
với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông 
Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, 
Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ 
chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” 



 

 

Thirty-second Sunday in Ordinary Time  
 

Reading 1  2 Mc 7:1-2, 9-14  

It happened that seven brothers with their mother were arrested and tortured with whips and scourges by the king, to 
force them to eat pork in violation of God's law. One of the brothers, speaking for the others, said: "What do you ex-

pect to achieve by questioning us? We are ready to die rather than transgress the laws of our ancestors."  

At the point of death he said: "You accursed fiend, you are depriving us of this present life, but the King of the world 
will raise us up to live again forever. It is for his laws that we are dying." After him the third suffered their cruel sport. 
He put out his tongue at once when told to do so, and bravely held out his hands, as he spoke these noble words: "It 

was from Heaven that I received these; for the sake of his laws I disdain them; from him I hope to receive them 
again." Even the king and his attendants marveled at the young man's courage, because he regarded his sufferings as 
nothing.  

After he had died, they tortured and maltreated the fourth brother in the same way. When he was near death, he said, 

"It is my choice to die at the hands of men with the hope God gives of being raised up by him; but for you, there will 
be no resurrection to life."  

 

Responsorial Psalm  Ps 17:1, 5-6, 8, 15  

R. (15b) Lord, when your glory appears, my joy will be full.  

 

Reading 2  2 Thes 2:16-3:5  

Brothers and sisters: May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who has loved us and given us everlast-

ing encouragement and good hope through his grace, encourage your hearts and strengthen them in every good deed 
and word.  

Finally, brothers and sisters, pray for us, so that the word of the Lord may speed forward and be glorified, as it did 
among you, and that we may be delivered from perverse and wicked people, for not all have faith. But the Lord is 

faithful; he will strengthen you and guard you from the evil one. We are confident of you in the Lord that what we in-
struct you, you are doing and will continue to do. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the endur-
ance of Christ.  

 

Alleluia  Rv 1:5a, 6b  

R. Alleluia, alleluia. Jesus Christ is the firstborn of the dead; to him be glory and power, forever and ever. R. Allelu-

ia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 20:27-38  

Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, 

"Teacher, Moses wrote for us, If someone's brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and 
raise up descendants for his brother. Now there were seven brothers; the first married a woman but died childless. 
Then the second and the third married her, and likewise all the seven died childless. Finally the woman also died. Now 

at the resurrection whose wife will that woman be? For all seven had been married to her."  

Jesus said to them, "The children of this age marry and remarry; but those who are deemed worthy to attain to the 
coming age and to the resurrection of the dead neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for 
they are like angels; and they are the children of God because they are the ones who will rise. That the dead will rise 

even Moses made known in the passage about the bush, when he called out 'Lord, ' the God of Abraham, the God of 
Isaac, and the God of Jacob; and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive."  


