
 

 

 

"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 

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) 

Chúa Nhật XXXIII - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 13 Tháng 11 Năm 2022 

Bản tin số 593  

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     5,551.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,372.00  
Bảo trì đóng góp:  $            5.00  

   

Tổng cộng:  $   7,928.00 

 

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 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 

Ngày 14/11: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43 

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

   Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10 

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

   Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28 

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

   Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44 

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

   Kh 10:8-11; Tv 19:45-48  

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

   Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40 

Ngày 20/11: Lễ Chúa Kitô Vua 

   2 Sm 5:1-3; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Cl 1:12-20; Lc 23:35-43 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Thân mời quý phụ huynh cùng tất cả các em 
trong Ban Lễ Sinh tham dự buổi họp mặt với cha 
Khôi Anh vào lúc 6:45PM – 8:00PM thứ Sáu, 
ngày 18 tháng 11, để lên chương trình chăm lo 
đời sống đức tin cho các em và tập lại cách thức 
giúp lễ trong các thánh lễ và giờ Chầu Thánh 
Thể. Rất mong quý phụ huynh và các em Lễ Sinh 
tham dự đông đủ.  

Để chuẩn bị cho các em nhận lãnh Bí Tích Thêm 
Sức và Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu một cách 
xứng hợp, thân mời quý phụ huynh của các em 
đang học năm thứ 2 của Lớp Thêm Sức và phụ 
huynh các em đang học lớp Xưng Tội Rước Lễ 
Lần Đầu đến tham dự buổi họp với cha Khôi Anh 
và cô Cathy vào ngày Chúa Nhật 20 tháng 11 lúc 
9 giờ sáng tại phòng học số 7.  



 

 

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, 
thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  

 

Suy niệm     
(TGM Giuse Nguyễn Năng) 

 

Sứ điệp: Thiên Chúa luôn 
luôn hiện diện trong cuộc 
đời các Kitô hữu. Đặc biệt 
trong những lúc gặp thử 
thách, người tín hữu luôn 
có Thánh Thần hỗ trợ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa 
Giêsu, lời tiên báo về 
những cuộc bắt bớ vẫn 
còn ứng nghiệm qua các 
thời đại. Sống ở bất cứ 

thời đại nào, người tín hữu luôn liên lụy với Thập giá của Chúa, cùng chung số 
phận với Chúa là Đấng treo trên thập giá. Ngày nay con cũng đang được Chúa 
mời gọi sống cuộc đời tử đạo. 

Lạy Chúa, muốn sống “tử đạo”, con cần can đảm chọn lựa: chọn lựa giữa một 
mất một còn, giữa trung thành và phản bội, giữa sự sống và sự chết, giữa Thiên 
Chúa và người đời. Con cần chọn lựa dứt khoát để làm chứng cho Chúa. Con 
cần làm chứng cho niềm tin và lòng mến bằng những sự hy sinh từ bỏ mình, 
bằng những khổ đau phải chịu, bằng đời sống gian nan vất vả… Con tin chắc 
con sẽ thực hiện được điều ấy, vì Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời con. Chúa 
sẽ soi sáng cho con phải nói điều gì. Chúa sẽ hướng dẫn con cần làm việc chi. 

Lạy Chúa, tên tuổi 117 thánh Tử Đạo Việt Nam đã được ghi vào lịch sử Giáo 
Hội. Nhưng còn một số đông vô kể, cả chính con, là những tín hữu không tên 
tuổi đang dấn thân trong cuộc sống chọn lựa. Xin Chúa ban thêm cho con sức 
mạnh và lòng can đảm cương quyết, để con dám sống bằng những cử chỉ anh 
hùng, dám tỏ thái độ dứt khoát khi chọn lựa đứng về phía Chúa. Vì khi con sống 
điều Chúa dạy, khi con dám thực hiện lề luật Chúa, tức là con đang tử đạo 
hằng ngày, và đang trở thành chứng nhân cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Xin 
Chúa giúp con. Amen. 

Ghi nhớ: “Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm 
chứng cho họ và cho dân ngoại biết”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXXIII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Ml 3,19-20a 

Mặt trời công chính sẽ mọc lên soi chiếu các ngươi. 
Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 

19 Đức Chúa các đạo binh phán : “Này Ngày của Đức Chúa đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo 
và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - Đức Chúa các đạo binh phán - 
không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào. 20a Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh 
Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.” 
 

Đáp ca Tv 97,5-6.7-8.9 (Đ. x. c.9) 

Đ. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình. 
 

Bài đọc 2 2 Tx 3,7-12 

Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 

7 Thưa anh em, chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, 
chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. 8 Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc 
vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. 9 Không phải là vì chúng tôi không có quyền 
hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. 

10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em : ai không chịu làm thì cũng đừng 
ăn ! 11 Thế mà chúng tôi nghe nói : trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc 
gì cũng xen vào. 12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở 
yên mà làm việc, để có của nuôi thân. 
 

Tung hô Tin Mừng  Lc 21,28 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Ha-lê
-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 21,5-19 

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ 
dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không 
còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi 
sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?” 

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói 
rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, 
loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi 
Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất 
lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời 
xuất hiện. 

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em 
cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội 
để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào 
chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em 
không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt 
nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù 
một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” 



 

 

Thirty-third Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Mal 3:19-20a  

Lo, the day is coming, blazing like an oven, when all the proud and all evildoers will be stubble, and the 
day that is coming will set them on fire, leaving them neither root nor branch, says the LORD of hosts. 
But for you who fear my name, there will arise the sun of justice with its healing rays.  

 

Responsorial Psalm  Ps 98:5-6, 7-8, 9  

R. (cf. 9) The Lord comes to rule the earth with justice.  

 

Reading 2  2 Thes 3:7-12  

Brothers and sisters: You know how one must imitate us. For we did not act in a disorderly way among 
you, nor did we eat food received free from anyone. On the contrary, in toil and drudgery, night and day 
we worked, so as not to burden any of you. Not that we do not have the right.  

Rather, we wanted to anyone present ourselves as a model for you, so that you might imitate us. In fact, 
when we were with you, we instructed you that if was unwilling to work, neither should that one eat. We 
hear that some are conducting themselves among you in a disorderly way, by not keeping busy but mind-
ing the business of others. Such people we instruct and urge in the Lord Jesus Christ to work quietly and 
to eat their own food.  

 

Alleluia  Lk 21:28  

R. Alleluia, alleluia. Stand erect and raise your heads because your redemption is at hand. R. Alleluia, 
alleluia.  

 

Gospel  Lk 21:5-19  

While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offer-
ings, Jesus said, "All that you see here-- the days will come when there will not be left a stone upon an-
other stone that will not be thrown down."  

Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things 
are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, say-
ing, 'I am he,' and 'The time has come.' Do not follow them! When you hear of wars and insurrections, do 
not be terrified; for such things must happen first, but it will not immediately be the end." Then he said to 
them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, 
famines, and plagues from place to place; and awesome sights and mighty signs will come from the sky.  

"Before all this happens, however, they will seize and persecute you, they will hand you over to the syna-
gogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will 
lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself 
shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You 
will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to 
death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By 
your perseverance you will secure your lives."  


