
 

 

 
"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 p.m Thánh Lễ 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: 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: Lễ tiếng Việt (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30pm 

 

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 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoàng     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô & Sara Hoàng bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Bảo Trì Cơ Sở:  206-355-9378        

Tăng Nguyễn (nhân viên thiện nguyện) 

Email: tangnguyen16@gmail.com 

 

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 

LỄ THÁNH GIA THẤT   

Ngày 26 Tháng 12 Năm 2021 

Bản tin số 546 

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 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 

ỦNG HỘ HOA: 
 

AC Hương Lành   $50 

Chị Hiếu Mến    $30 

Bà Cung    $20 

AC Phạm Liễu Biên   $100 

Bà Đồng     $21 

Bà Hoàng Như Ý   $20 

ID# 1131    $100 

Chị Ngợi và Các Cháu  $100 

Các lễ cuối tuần:  $   2,715.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,400.00  

Bảo trì đóng góp:  $        40.00  

   

Tổng cộng:  $   4,155.00 

 

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 26/12: Lễ Thánh Gia 

   St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-

40; Lc 2:22,39-40 

Ngày 27/12: Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử 

   1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8 

Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài 

   1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18 

Ngày 29/12: Ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 

   1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35 

Ngày 30/12: Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 

   1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40 

Ngày 31/12: Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 

   1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18 

Ngày 01/01: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

   Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21 

Ngày 02/01: Lễ Hiển Linh 

   Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12  

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án 

Hôn Phối của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle đang 

giúp cho Giáo Xứ Chúng ta: 

nguyenloansp@gmail.c0m | 206-735-7598 x7 

 

Giờ làm việc:  

• Thứ Ba và Thứ Tư 

10:00am - 2:00pm 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho 

hai hội đồng qua emails dưới đây: 
 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

hdmv_loduc11_2@googlegroups.com  
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

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 

 

 

   
 

Tết Dương Lịch (Thứ Bảy 1/1/2022) 

➢ Giao Thừa (New Year Eve) 31/12/2021 

 7pm - Tiếng Việt 

➢ Tết Dương Lịch 01/01/2022 

 8:30am - Tiếng Anh 

 10:30am - Tiếng Việt 
 

• Sr. Anna Loan Nguyễn sẽ đi nghĩ lễ từ ngày 22 tháng 
12 năm 2021 cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2022 

mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org
mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

Merry Chris tmas 

Tên  Hiện kim  Gao nếp  Đâu xanh  Tiêu  Lá chuối  Linh tinh 

Ô B Sinh    2 bao      

Bà  Cung  2  Bao      

A/C Bang Xuan  2 bao      

AC Phúc  Hiền   2  Bao      

AC Ân Lanh   2 Bao      

A/C Phương  Linh   1  Bao      

Chị  Ngoc   5 bao      

Cô Nguoi   2 Bao      

A/C Đức Sen   2 Bao      

A/C Lợi Hằng   2 Bao      

A/C Từong  Phượng   2 Bao      

A/C Thịnh  Hường   2 Bao      

Bà Đồng Sao   2 Bao      

Bà Khang  2 Bao      

Bà Đỏ   1 Bao      

A/C Báo Hường   1 Bao      

Ẩn danh   5 Bao  1 thung    

A/C Mỹ Lan   4 Bao  1 thùng  2 ký. tieu 1 thung  lá  2 thung hành tay  

Ẩn danh      1 thùng mi gói  

Nguyệt  Anh & Thuận   5 thung    

Bà Nhẫn $50      

Chị  Trang $500      

Đặng Liễu $100      

Chi Nữ  $100      

A\C Hùng  Tâm  $100      

C Hà Nữ  $50      

A/C Lâm Thân  $50      

A/C Hoà Nguyệt  $100      

2 chi em Hạnh  $300      

Ẩn danh  $200      

Anh Quốc  $200      

.Cô Thu TTVTT $100      

A/C Huy pham & kandy  $2,000      

TỔNG CỘNG: $3,850 18 Bao 7 Thùng 2 Ký 1 Thùng  

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT - 2021 TUẦN I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH 

†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 lý thuyết (free) và 

thực hành 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 

Sanhdrivertraining@gmail.com 
 

SANH NGUYEN  

mailto:Sanhdrivertraining@gmail.com


 

 

LỄ THÁNH GIA THẤT 

 
Bài đọc 1 1 Sm 1,20-22.24-28 

Mọi ngày đời ông Sa-mu-en sống, ông sẽ được nhượng cho Đức Chúa. 

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 

20 Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin Đức Chúa, 
và Người ban nó cho tôi.” 21 Người chồng là En-ca-na lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để 
giữ trọn lời khấn hứa của mình. 22 Bà An-na không lên, vì bà nói với chồng : “Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã. Khi đó 
em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi.” 

24 Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da 
đầy rượu. Bà đưa con vào Nhà Đức Chúa tại Si-lô ; đứa trẻ còn nhỏ lắm. 25 Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-
li. 26 Bà nói : “Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề : tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài, tại đây, để 
cầu nguyện với Đức Chúa. 27 Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin 
Người. 28 Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, 
họ thờ lạy Đức Chúa. 

 
Đáp ca  Tv 83,2-3.5-6.9-10 (Đ. x. c.5a) 

Đ. Lạy Chúa, phúc thay người ở trong nhà Chúa. 

 

Bài đọc 2 1 Ga 3,1-2.21-24 

Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ. 

1Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào : Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là 
con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không 
biết Người. 2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được 
bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy 
Người như vậy. 21Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên 
Chúa. 22Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và 
làm những gì đẹp ý Người. 23Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và 
phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. 24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong 
Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, 
đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. 

 

Tung hô Tin Mừng x. Cv 16,14b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 2,41-52 

Cha mẹ Đức Giê-su tìm thấy con đang ngồi giữa các bậc thầy. 

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

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả 
gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại 
Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, 
mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. 

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu 
hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, 
và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải 
cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con 
sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. 

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi 
nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước 
mặt Thiên Chúa và người ta. 



 

 

Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph  

 

Reading I  1 Sm 1:20-22, 24-28  

In those days Hannah conceived, and at the end of her term bore a son whom she called Samuel, since she had asked 
the LORD for him. The next time her husband Elkanah was going up with the rest of his household to offer the cus-
tomary sacrifice to the LORD and to fulfill his vows, Hannah did not go, explaining to her husband, “Once the child 

is weaned, I will take him to appear before the LORD and to remain there forever; I will offer him as a perpetual nazi-
rite.”  

Once Samuel was weaned, Hannah brought him up with her, along with a three-year-old bull, an ephah of flour, and a 
skin of wine, and presented him at the temple of the LORD in Shiloh. After the boy’s father had sacrificed the young 

bull, Hannah, his mother, approached Eli and said: “Pardon, my lord! As you live, my lord, I am the woman who 
stood near you here, praying to the LORD. I prayed for this child, and the LORD granted my request. Now I, in turn, 
give him to the LORD; as long as he lives, he shall be dedicated to the LORD.” Hannah left Samuel there.  

 

Responsorial Psalm  Ps 84:2-3, 5-6, 9-10.  

R. (cf. 5a) Blessed are they who dwell in your house, O Lord.  

 

Reading II  1 Jn 3:1-2, 21-24  

Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. And so we are. The 
reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God’s children now; what we shall be 
has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is.  

Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from him whatever we ask, because 

we keep his commandments and do what pleases him. And his commandment is this: we should believe in the name 
of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. Those who keep his commandments remain 
in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is from the Spirit he gave us.  

 

Alleluia  Cf. Acts 16:14b  

R. Alleluia, alleluia.  

Open our hearts, O Lord, to listen to the words of your Son.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 2:41-52  

Each year Jesus’ parents went to Jerusalem for the feast of Passover, and when he was twelve years old, they went up 

according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained be-
hind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and 
looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding him, they returned to Jerusalem to look for 

him. After three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking 
them questions, and all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw 
him, they were astonished, and his mother said to him, “Son, why have you done this to us? Your father and I have 

been looking for you with great anxiety.” And he said to them, “Why were you looking for me? Did you not know 
that I must be in my Father’s house?” But they did not understand what he said to them. He went down with them and 
came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in 

wisdom and age and favor before God and man.  


