
 

 

 

"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 

“Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ 
đến tôi!” (Lc 23, 35-43) 

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA  

Ngày 20 Tháng 11 Năm 2022 

Bản tin số 594  

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,253.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,462.00  
Bảo trì đóng góp:  $            5.00  

   

Tổng cộng:  $   5,720.00 

 

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 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 

Ngày 21/11: Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh 

   Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4 

Ngày 22/11: Thánh Cêcilia, Đttđ 

   Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11 

Ngày 23/11: Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm 

   Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19 

Ngày 24/11: Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam 

   Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28 

Ngày 25/11: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm 

   Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33  

Ngày 26/11: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm 

   Kh 22:1-7; Tv 95:1-2,3-5,6-7; Lc 21:34-36 

Ngày 27/11: Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng 

   Gr 33:14-16; Tv 25:4-5,8-9,10-1413; Lc 21:25-28,34-36 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Congratulations & Best Wishes to Xavier Can 
Eucharistic Youth Group on your feast day!  
May the Holy Spirit accompany each member 
of the group throughout their whole life of 
devotion to God. 

Giáo xứ chúc mừng và mong những điều tốt 
đẹp nhất đến với đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
Xaviê Cần nhân dịp bổn mạng của đoàn!  Xin 
Chúa Thánh Thần đồng hành với mỗi một 
thành viên của đoàn trong suốt cuộc sống 
TNTT gắn bó với Chúa. 

Giáo xứ sẽ có: 

Lễ Trọng Thể Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam                    
vào tối thứ Tư ngày 23 tháng 11 lúc 6 giờ. 

Lễ Tạ Ơn                                                                           
vào thứ Năm ngày 24 tháng 11 lúc 10:30 sáng. 

Mừng bổn mạng thứ 18 TNTT Xaviê Cần! 

Chị Hương Trần $50 Anh Chị Hiếu Mến $30 

Chị Phụng $50 Anh Chị Minh TTV $100 

Chị Biên Phạm $100 Bà Đồng (Sao) $30 

Giáo xứ cám ơn các ân nhân đã ủng hộ tiền mua hoa. 

 

 

 

Để chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh, giáo xứ cần dọn dẹp 
sạch sẽ chung quanh thánh đường.  Xin quý anh, quý ông 
đến giúp vào các thứ Bảy ngày 26/11 và 3/12 lúc 9 giờ sáng. 



 

 

Vị vua không ngai vàng 
ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên 

 
Mặc dù có nhiều ý kiến phê phán cách dùng danh xưng “vua” để chỉ 
Chúa Giêsu, viện lẽ rằng danh xưng này gắn liền với xã hội phong kiến 
lỗi thời, Giáo Hội vẫn tiếp tục dùng tước hiệu này và tôn vinh long trọng 
trong ngày Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ. Chúng ta tuyên xưng 
Đức Giêsu là vua. Nhưng Ngưởi là một vị vua không có ngai vàng. Nói 
đúng hơn, Người không dùng ngai vàng để biểu dương quyền lực trần 
thế. Ngai vua của Người là một dụng cụ tử hình, là cây thập giá đã được 
dựng nên trên đồi Canvê. Như thế, mặc dù dùng danh xưng vua để chỉ 
Chúa Giêsu, thì khái niệm vua nơi Người vẫn hoàn toàn khác với một vị 
vua trần thế. 
Không phải vô tình mà thánh sử Luca nhấn mạnh đến tấm biển gắn phía 
trên của thập giá. Tấm biển này mang dòng chữ "Người Này Là Vua Dân 
Do Thái”, được viết bằng ba thứ tiếng: Hy lạp, Latinh và Do Thái. Thánh 
Gioan còn thêm một chi tiết: nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh gần cổng 
thành, nơi có đông người qua lại nên rất nhiều người đọc được dòng chữ 
này (x. Ga 19,20). Tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của nền văn hóa đương 
thời; tiếng Latinh là ngôn ngữ của chính trị; tiếng Do Thái là ngôn ngữ 
của tôn giáo. Tước hiệu vương đế của Đức Giêsu được giới thiệu và 
tuyên xưng trong mọi lãnh vực, cho cả thế giới, mọi nền văn hóa và ý 
thức hệ chính trị. Thực tế hôm nay cho thấy điều “tiên tri” này đã được 
thực hiện: danh Đức Giêsu được kêu cầu bằng mọi ngôn ngữ trên thế 
giới. Tin Mừng của Người đã đến với mọi nền văn hóa, thấm nhập và 
làm cho thăng hoa phát triển. 
Phụng vụ giới thiệu với chúng ta một vị vua nổi tiếng là đạo hạnh của 
Cựu ước (Bài đọc I). Đó là vua Đavít. Ông là vị vua thứ hai sau Sa-un, 
kể từ khi Ít-ra-en thiết lập nền quân chủ. Việc Đavít được xức dầu phong 
vương được coi như một việc làm theo ý của Thiên Chúa. Đavít là hình 
ảnh của Vị Vua Vũ Trụ là Đức Giêsu là chúng ta tôn vinh hôm nay. Tuy 

vậy, vương quốc của Đức Giêsu không thu hẹp trong ranh giới của Ít-ra-en như Đavít, nhưng lan rộng khắp thế giới, vì “Thiên 
Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra 
trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất”. (Bài đọc II). 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca làm chúng ta ngỡ ngàng. Đức Giêsu thi hành quyền vương đế của Người không bằng 
phong độ của một vị vua trần thế, nhưng lại quyền uy gấp bội phần. Một người bị kết án treo trên thập giá, bị chế diễu nhục 
nhã, đang quằn quại đau đớn và sắp trút hơi thở cuối cùng mà lại tuyên bố sẽ cho người trộm có lòng sám hối được vào vương 
quốc của mình. Vương quốc ấy được chính Đức Giêsu gọi là thiên đàng, là nơi mọi người đang ước ao và cố gắng đạt được sau 
khi đã kết thúc cuộc sống ở trần gian. Quả thật đây là một vị vua không giống những vị vua trần thế. Ngai vàng của Người là 
thập giá. Thập giá là biểu tượng của hy sinh và tự hiến. Trên ngai vàng thập giá đó, Chúa Giêsu đã tỏ cho nhân loại biết tình 
yêu thương của Thiên Chúa đối với con người mênh mông rộng lớn tới mức nào. Và, đã hai mươi thế kỷ, vương quyền yêu 
thương của Người đã được một phần lớn nhân loại đón nhận. Đức Giêsu là vua của vương quốc yêu thương, công bình, vĩnh 
cửu (lời Tiền tụng thánh lễ). Ai sống yêu thương bác ái thì được thuộc về vương quốc của Chúa. 
Việc người trộm sám hối được đón nhận vào thiên đàng là bằng chứng của tình yêu và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Người 
tín hữu tìm thấy niềm hy vọng nơi nhân vật người trộm này. Mặc dù tội lỗi, anh đã tuyên xưng Đức Giêsu là vua. Anh muốn 
được vào vương quốc của Người và ước vọng của anh đã được chấp nhận. "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên 
thiên đàng với Ta". 
Nhận ra vương quyền của Đức Giêsu và cố gắng sống xứng đáng là công dân trong vương quốc của Người, đó là ơn gọi của 
người tín hữu. Có những lúc người công dân trong vương quốc của Chúa phải chấp nhận những thiệt thòi hy sinh mất mát để có 
thể trung thành với Chúa và được hạnh phúc Nước Trời. Nhiều khi chúng ta có khuynh hướng chọn lựa một Đức Giêsu vương 
hoàng theo kiểu trần gian. Lúc đó, chúng ta chỉ tôn thờ hình ảnh của Người mà chưa chắc được gặp Người. 
Việc tôn vinh Đức Giêsu là Vua vào Chúa nhật cuối cùng của năm Phụng vụ mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta được mời 
gọi hướng về ngày cánh chung, tức là ngày tận thế, ngày tận cùng của lịch sử nhân loại. Khi ấy, mọi quyền bính trần thế sẽ 
chấm dứt; mọi chia rẽ hận thù và chiến tranh tàn khốc sẽ không còn. Chỉ còn vương quốc yêu thương và an bình tồn tại. Vương 
quốc ấy là vương quốc của Chúa Giêsu. Vị Vua Giêsu vẫn đang hiện diện trong cuộc sống của Chúng ta. Một vị vua không 
thực thi quyền thống trị. Người đang tiếp tục đi qua các ngả đường và ngõ xóm, ngồi trên lưng một chú lừa con, như trên đường 
phố Giêrusalem xưa. Người đang gõ cửa tâm hồn chúng ta, dù chúng ta không đón tiếp Người. Trước mặt chúng ta, Người 
cũng trần trụi như khi đứng trước Philato và mời gọi chúng ta nhận ra mình thuộc về chân lý. Mỗi tín hữu chúng ta được mời 
gọi nhận ra Người và cùng với Người và anh chị em chung tay xây dựng vương quốc của Người ngay từ hôm nay, khởi đi từ 
những cố gắng rất đơn giản dung dị trong cuộc sống đời thường. 
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn nhận Chúa là vua của cõi lòng mỗi người chúng con. Xin Chúa thương chúc phúc và trợ lực để 

chúng con xứng đáng là công dân của Nước Trời. Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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


 

 

LỄ CHÚA KI-TÔ VUA 
 

 
Bài đọc 1 2 Sm 5,1-3 

Họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en. 
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 

1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa : “Chúng tôi đây là cốt 
nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc 
hành quân của Ít-ra-en. Đức Chúa đã phán với ngài : ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chính 
ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en’.” 3 Toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn. Vua Đa-vít lập 
giao ước với họ tại Khép-rôn, trước nhan Đức Chúa. Rồi họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua Ít-ra-en. 
 

Đáp ca Tv 121,1-2.4-5 (Đ. x. c.1) 

Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 
 

Bài đọc 2 Cl 1,12-20 

Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái. 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 

12 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung 
hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. 

13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí 
ái ; 14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. 

15Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, 16vì trong 
Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần 
thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dung nhờ Người và cho Người. 
17Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. 18Người cũng là đầu của thân thể, 
nghĩa là đầu của Hội Thánh ; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, 
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. 19Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở 
nơi Người, 20cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ 
ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. 
 

Tung hô Tin Mừng Mc 11,9.10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, 
triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 23,35-43 

Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi ! 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông 
lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là 
người được tuyển chọn !” 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người 
uống 37 và nói : “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết : 
“Đây là vua người Do-thái.” 

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-
tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40 Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung 
một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, 
vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông 
Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, 
hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” 



 

 

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe  

 

Reading 1  2 Sm 5:1-3  

In those days, all the tribes of Israel came to David in Hebron and said: "Here we are, your bone and 
your flesh. In days past, when Saul was our king, it was you who led the Israelites out and brought 

them back. And the LORD said to you, 'You shall shepherd my people Israel and shall be commander 
of Israel.'" When all the elders of Israel came to David in Hebron, King David made an agreement 
with them there before the LORD, and they anointed him king of Israel.  

 

Responsorial Psalm  Ps 122:1-2, 3-4, 4-5  

R. (cf. 1) Let us go rejoicing to the house of the Lord.  

 

Reading 2  Col 1:12-20  

Brothers and sisters: Let us give thanks to the Father, who has made you fit to share in the inheritance 
of the holy ones in light. He delivered us from the power of darkness and transferred us to the king-

dom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.  

He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were created all things in 

heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or 
powers; all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things 
hold together. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, 
that in all things he himself might be preeminent. For in him all the fullness was pleased to dwell, and 
through him to reconcile all things for him, making peace by the blood of his cross through him, 

whether those on earth or those in heaven.  

 

Alleluia  Mk 11:9, 10  

R. Alleluia, alleluia. Blessed is he who comes in the name of the Lord! Blessed is the kingdom of 

our father David that is to come! R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 23:35-43  

The rulers sneered at Jesus and said, "He saved others, let him save himself if he is the chosen one, 
the Christ of God." Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine they called 

out, "If you are King of the Jews, save yourself." Above him there was an inscription that read, "This 
is the King of the Jews."  

Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Christ? Save yourself 
and us." The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God, for you are sub-
ject to the same condemnation? And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we re-
ceived corresponds to our crimes, but this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, re-
member me when you come into your kingdom." He replied to him, "Amen, I say to you, today you 

will be with me in Paradise."  


