
 

 

 

"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 

Monica Schwarz |monica.schwarz@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 CHÚA HIỂN LINH    

Ngày 02 Tháng 01 Năm 2022 

Bản tin số 548 

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/


 

 

 

AC Sơn Tiến    $300 

AC Trung Bích   $100 

AC Hải Trang    $70 

OB Vương Nôm   $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 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 

Ngày 03/01: Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh 

   1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34 

Ngày 04/01: Thánh Elizabeth Ann Seton 

   1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42 

Ngày 05/01: Thánh Gioan Neumann, Gm 

   1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51 

Ngày 06/01: Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh 

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

Ngày 07/01: Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh 

   1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25 

Ngày 08/01: Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh 

   1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44 

Ngày 09/01: Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 

   Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11  

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 

 

   
 

 

 

 Cha Xứ & Cha Phó sẽ về Nhà Dòng Tu 

Đoàn Nhà Chúa ở New Orleans tham dự 

Tĩnh Tâm Đầu Năm từ ngày 3/1/2022 đến 

8/1/2022. Sẽ có Cha Trần Thăng Long đến 

giúp Giáo Xứ trong lúc hai cha đi vắng  

 

Thiếu Nhi Thánh Thể & Việt Ngữ 

Các em Thiếu Nhi, các lớp Giáo Lý và Việt 

Ngữ sẽ trở lại sinh hoạt vào Chúa Nhật ngày 9 

tháng Giêng. Xin quý phụ huynh đưa đón các 

em đúng giờ. 

ÂN NHÂN ỦNG HỘ BCBT - 2021 TII 

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


 

 

 

THƯ MỤC VỤ ĐẦU NĂM 2022 

 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Chúng ta đang được diễm phúc đón chào năm mới, hoà chung niềm vui với toàn thể thế 

giới, chúng ta đang sống trong Tuần Bát Nhật hân hoan đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, kỷ niệm mầu nhiệm Con 

Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại. Niềm vui tiếp nối niềm vui chúng ta bước vào năm mới Mừng Lễ Đức Mẹ là 

Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Hoà bình là mục tiêu cao cả và 

hơn nữa là khát vọng cần nỗ lực hướng tới trên bình diện quốc gia và quốc tế nhất là trong tình hình thế giới đang 

căng thẳng hiện nay về dịch bệnh COVID và chủ quyền lãnh thổ. 
 

Giáo Hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm Dương lịch,cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới 

như một nhắc nhớ việc chiêm ngưỡng Mẹ là một Tạo Vật mới tinh tuyền của Thiên Chúa, một Evà mới khởi đầu 

một thời đại mới, một tạo dựng mới. Kỷ nguyên cứu độ đã khởi sự qua việc Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng 

Đức Mẹ sau lời xin vâng. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế để bắt đầu kỷ nguyên cứu độ. Nếu Evà cũ đã 

bất tuân để vùi lấp con người trong khổ đau và sự chết, thì Đức Mẹ với tâm tình xin vâng đã đưa Chúa Giêsu đến 

với nhân loại mang lại sự sống và tình yêu. Từ đây nhân loại sẽ bước đi trong ánh sáng cứu độ. Chúa Giêsu vị Vua 

Thái Bình, Hoàng Tử Bình An đã đi vào lòng thế giới, để thiết lập vương quốc Nước Trời qua Mẹ Maria.  
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức được đặt dưới sự nâng đỡ của Mẹ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa. Mẹ có được đặc ân cao 

trọng không phải nhờ sức riêng hay công trạng của mình, nhưng nhờ Mẹ chú tâm lắng nghe và vâng theo thánh ý 

Thiên Chúa. Noi gương Mẹ mỗi người trong Giáo Xứ chúng ta hãy đọc, lắng nghe và thi hành Lời Chúa mỗi ngày 

bằng việc tham dự Thánh Lễ hay trong giờ kinh tối mỗi ngày trong gia đình. Đặc biệt vào Chúa Nhật Thứ III 

Thường Niên hàng năm đã được Đức Thánh Cha Phanxico ban hành Tông Sắc là “Ngày Chúa Nhật Lời Chúa”. 

Năm nay sẽ được kính vào ngày 23/1/2022. Ngài quả quyết “không có Kinh Thánh, thì những biến cố trong sứ 

mệnh của Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài trong thế giới không thể giải thích được.” (Aperuit Illis, 1). Ngày Chúa 

Nhật hôm đó cũng là dịp để các Thừa Tác Viên Lời Chúa và Thừa Tác Viên Thánh Thể tuyên tín lại vai trò và trách 

nhiệm của mỗi người trong 2 năm kế tiếp (2022 - 2024). 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chân thành cảm ơn quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho những Chương Trình của 

Giáo Xứ trong suốt năm qua. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những hy sinh đóng góp tinh thần cũng như vật 

chất của quý vị. 
 

Trong năm mới ước mong Chúa sẽ nâng đỡ anh chị em vượt qua được những vất vả khó khăn tinh thần và thể chất, 

nhất là trong cơn đại dịch COVID đang hoành hành hiện nay. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho những ai đang bị 

nhiễm bệnh được mau chóng bình phục. Và xin Chúa đón nhận những người đã ra đi trong cơn đại dịch được mau 

sớm về hưởng nhan thánh Chúa. 
 

Mừng Năm Mới, tôi và Cha Khôi Anh kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em: Một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng 

cười sẽ đến với mọi nhà. Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn 

đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 

Chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 
PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 CHÚA HIỂN LINH 
 

Bài đọc 1 Is 60,1-6 

Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. 

Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. 
2Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân ; 
còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. 
3Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. 
4Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi : 
con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. 
5Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, 
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. 
6Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha : tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, 
đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. 
 

 

Đáp ca  Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13 (Đ. x. c.11) 

Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. 

 

Bài đọc 2 Ep 3,2-3a.5-6 

Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 
2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan 

đến anh em. 3a Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho 
những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông 
Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là : trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng 
thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. 
 

Tung hô Tin Mừng Mt 2,2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái 
lạy Người. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Mt 2,1-12 

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông 

đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất 
hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-
lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô 
phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6 Phần ngươi, hỡi Bê-
lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta 
sẽ ra đời.” 

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua 
phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại 
cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, 
lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, 
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và 
mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về 
xứ mình. 



 

 

The Epiphany of the Lord  
 

Reading I  Is 60:1-6  

Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come, the glory of the Lord shines upon you. See, 
darkness covers the earth, and thick clouds cover the peoples; but upon you the LORD shines, and 

over you appears his glory. Nations shall walk by your light, and kings by your shining radiance. 
Raise your eyes and look about; they all gather and come to you: your sons come from afar, and your 
daughters in the arms of their nurses.  

Then you shall be radiant at what you see, your heart shall throb and overflow, for the riches of the 
sea shall be emptied out before you, the wealth of nations shall be brought to you. Caravans of cam-
els shall fill you, dromedaries from Midian and Ephah; all from Sheba shall come bearing gold and 
frankincense, and proclaiming the praises of the LORD.  

 

Responsorial Psalm  Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13.  

R. (cf. 11) Lord, every nation on earth will adore you.  
 

Reading II  Eph 3:2-3a, 5-6  

Brothers and sisters: You have heard of the stewardship of God’s grace that was given to me for your 
benefit, namely, that the mystery was made known to me by revelation. It was not made known to 

people in other generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spir-
it: that the Gentiles are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise in Christ 
Jesus through the gospel.  

 

Alleluia  Mt 2:2  

R. Alleluia, alleluia.  

We saw his star at its rising and have come to do him homage.  

R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel  Mt 2:1-12  

When Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of King Herod, behold, magi from the east 
arrived in Jerusalem, saying, “Where is the newborn king of the Jews? We saw his star at its rising 
and have come to do him homage.” When King Herod heard this, he was greatly troubled, and all Je-

rusalem with him. Assembling all the chief priests and the scribes of the people, He inquired of them 
where the Christ was to be born. They said to him, “In Bethlehem of Judea, for thus it has been writ-
ten through the prophet: And you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among the rulers 
of Judah; since from you shall come a ruler, who is to shepherd my people Israel.”  

Then Herod called the magi secretly and ascertained from them the time of the star’s appearance. He 
sent them to Bethlehem and said, “Go and search diligently for the child. When you have found him, 

bring me word, that I too may go and do him homage.” After their audience with the king they set 
out. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, until it came and stopped 
over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house 
they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they 
opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been 

warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.  


