
 

 

 

"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 GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA   

Ngày 09 Tháng 01 Năm 2022 

Bản tin số 549 

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 

Lc 3, 15– 16.21-22 

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


 

 

 Các lễ cuối tuần: 25-26-2021  $   3,116.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,420.00  

Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   4,96.00 

 

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. 

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 

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 

Ngày 10/01: Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 1:1-8; Tv 116:12-13,14-17,18-19; Mc 1:14-20 

Ngày 11/01: Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28 

Ngày 12/01: Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39 

Ngày 13/01: Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45 

Ngày 14/01: Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12 

Ngày 15/01: Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17 

Ngày 16/01: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11  

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng tang quyến:  Cụ 

Bà Anna Nguyễn Thị Vinh đã được 

Chúa gọi về ngày 02 tháng 01 năm 

2022.  Hưởng Thọ 88 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa 

linh hồn Anna về hưởng nhan thánh 

Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng tang quyến:  Cụ 

Ông Phêrô Vũ Văn Mậu  đã được 

Chúa gọi về ngày 05 tháng 01 năm 

2021.  Hưởng Thọ 85 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa 

linh hồn Phêrô về hưởng nhan thánh 

Chúa. 

Các lễ cuối tuần: 01-02-2022  $   2,949.00 

Ủng hộ trên mạng:  $      995.00  

Bảo trì đóng góp:  $        35.00  

   

Tổng cộng:  $   3,979.00 

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


 

 

 

   
 

• Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin được kêu mời quý Ông Bà Anh Chị Em và các bạn Trẻ trong Giáo 

Xứ. Hãy bớt chút thời gian tới khuôn viên Nhà Xứ vào mỗi cuối tuần, bắt đầu từ sáng thứ Năm 

cho đến chiều thứ Bẩy (1/06—1/30/2022). Ban bánh chưng, bánh tét đang cần rất nhiều nhân lực 

từ khâu lau lá, cột bánh, vo gạo, vo đậu, bọc bánh,  canh và luộc bánh....xin mọi người cố gắng 

tham gia và phụ giúp cùng làm ra những chiếc bánh thơm ngon để mọi nhà cùng thưởng thức.  

Mọi thắc mắc và đặc bánh, xin trực tiếp liên lạc chị Thủy (206) 313-1143 hoặc cô Cúc (425)

362-7268. 

Tên  Hiện Kim Gạo nếp Tiêu / thịt heo 

        

A/C Tường Lan $100      

C/ Hương Lê $50      

Ẩn danh $100      

Anh Doãn Đỗ $100      

Ô /B Thụy Đỗ Đào Nguyen $300      

A/C Nguyen Thanh Liem $500      

A/C Việt Thu $1,000      

A/C Tuấn Hằng $150      

Chị Mỹ $50      

Ông Huỳnh $100      

Chị Ngọc $100      

A/C Lai Cúc (Deli) $200      

Chị Thọ $100      

Anh Kiệt $50      

A/C Nguyễn Thiên Tuyền $500      

A/C Bạch Xuyến $100    1 kí tiêu 

Nhà hàng cây me     170 lb thịt heo 

A/C Tiến Giới $200      

Cô châu Nguyễn $100      

Cô Sen Nguyễn   1 bao   

Tổng Cộng $3,800  1 bao 
1kg tiêu 170lb thịt 

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT - 2022 TUẦN 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ 
Đức xin chân thành 
cám ơn các ân nhân, 
cơ sỡ thương mại đã 

yêu thương và ủng hộ 
giáo xứ trong suốt 

năm 2021.  Kính chúc 
quý vị năm 2022 Tấn 
Tài, Tấn Lộc và Tấn 

Bình An 

   

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 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 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA 

 

Bài đọc 1 Is 40,1-5.9-11  

Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

1Thiên Chúa phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta : 2Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành : 

thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội 

phạm.” 3Có tiếng hô : “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ 

thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. 4Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ 

hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. 5Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người 

phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.”  

9Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên 

cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng : “Kìa Thiên Chúa các ngươi !” 10Kìa Đức 

Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người, này công lao lập được, trước mặt Người, đây 

sự nghiệp làm nên. 11Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, 

Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt. 

 

Đáp ca  Tv 103,1b-2a.2b-4.24-25.27-28.29-30 (Đ. x. c.1) 

Đ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! Chúa muôn trùng cao cả. 

 

Bài đọc 2 Tt 2,11-14 ; 3,4-7  

Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô. 

2 11 Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. 12 Ân sủng đó dạy 

chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian 

này. 13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên 

Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. 14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta 

cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân 

hăng say làm việc thiện. 

3 4 Khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người, 5 Người đã cứu chúng ta, 

không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa 

ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ 

Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta 

được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. 

 

Tung hô Tin Mừng x. Lc 3,16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ông Gio-an nói : Có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến ; chính Người sẽ làm phép rửa cho 

anh em trong Thánh Thần và lửa. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 3,15-16.21-22 

Đức Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra. 

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



 

 

The Baptism of the Lord  

 

Reading I  Is 40:1-5, 9-11  

Comfort, give comfort to my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that 

her service is at an end, her guilt is expiated; indeed, she has received from the hand of the LORD double for 

all her sins.  

A voice cries out: In the desert prepare the way of the LORD! Make straight in the wasteland a highway for 

our God! Every valley shall be filled in, every mountain and hill shall be made low; the rugged land shall be 

made a plain, the rough country, a broad valley. Then the glory of the LORD shall be revealed, and all peo-
ple shall see it together; for the mouth of the LORD has spoken.  

Go up on to a high mountain, Zion, herald of glad tidings; cry out at the top of your voice, Jerusalem, herald 

of good news! Fear not to cry out and say to the cities of Judah: Here is your God! Here comes with power 
the Lord GOD, who rules by a strong arm; here is his reward with him, his recompense before him. Like a 

shepherd he feeds his flock; in his arms he gathers the lambs, carrying them in his bosom, and leading the 

ewes with care.  

 

Responsorial Psalm  Ps 104:1b-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30  

R. (1) O bless the Lord, my soul.  

 

Reading II  Ti 2:11-14; 3:4-7  

Beloved: The grace of God has appeared, saving all and training us to reject godless ways and worldly de-
sires and to live temperately, justly, and devoutly in this age, as we await the blessed hope, the appearance of 

the glory of our great God and savior Jesus Christ, who gave himself for us to deliver us from all lawlessness 

and to cleanse for himself a people as his own, eager to do what is good.  

When the kindness and generous love of God our savior appeared, not because of any righteous deeds we 

had done but because of his mercy, He saved us through the bath of rebirth and renewal by the Holy Spirit, 

whom he richly poured out on us through Jesus Christ our savior, so that we might be justified by his grace 

and become heirs in hope of eternal life.  

 

Alleluia  Cf. Lk 3:16  

R. Alleluia, alleluia.  

John said: One mightier than I is coming; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 3:15-16, 21-22  

The people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the Christ. 

John answered them all, saying, “I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I am not 
worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.”  

After all the people had been baptized and Jesus also had been baptized and was praying, heaven was opened 

and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, “You 
are my beloved Son; with you I am well pleased.”  


