
 

 

 

"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 - Thánh 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 

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 

Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm C 

Ngày 16 Tháng 01 Năm 2022 

Bản tin số 550 

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/


 

 

Ủng Hộ Hoa: 

Hung & Nguyet Nguyen  $100 

 

Tiền Bán Hàng Tết Tuần 1: 

$6,055.00 

Các lễ cuối tuần: 25-26-2021  $   3,933.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   3,495.00  

Bảo trì đóng góp:  $      105.00  

   

Tổng cộng:  $   7,533.30 

 

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 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 

Ngày 17/01: Thánh Antôn, Ab 

   1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22 

Ngày 18/01: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28 

Ngày 19/01: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6 

Ngày 20/01: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12 

Ngày 21/01: Thánh Agnes, Đttđ 

   1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19  

Ngày 22/01: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21 

Ngày 23/01: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm 

   Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-

14,27; Lc 1:1-4  

 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

thành kính phân ưu cùng 

tang quyến:  Ông Cố Pha-

olô Đào Xuân Trinh là 

Ông Cố của Linh Mục Gi-

oakim Đào Xuân Thành 

chánh xứ Giáo Xứ Các 

Thánh Tử Đạo VietNam - 

Tổng Giáo Phận Seattle đã 

được Chúa gọi về ngày 09 

tháng 01 năm 2022.  

Hưởng Thọ 91 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn 

Phaolô về hưởng nhan thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

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


 

 

 

   

 

 Như đã thông báo trong Thư Mục Vụ và ở Nhà thờ. Tất cả quý vị trong hai ban TTVTT và TTVLC sẽ có buổi tĩnh 
tâm ở Nhà thờ ngay sau Thánh Lễ ngày Thứ Sáu 21/1. Trong buổi đó Cha Khôi Anh sẽ giúp mọi người ôn lại các 
nghi thức phụng vụ và cách đi lại cho đúng để không làm chia trí người khác. Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Thường Niên 
nhằm ngày 23/1, sẽ có nghi thức trao năng quyền cho các TTV với thời hạn 2 năm (2022 - 2024).  Nếu ai không 
tham dự thì đồng nghĩa là không muốn làm công việc đó nữa. 

 

 Quý mến trong Chúa Giêsu Kito  
 Lm. Vũ Hải Đăng 
 

  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 Bảy (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 đặt bánh, xin trực tiếp liên lạc chị Thủy (206) 313-1143 

hoặc cô Cúc (425)362-7268. 

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT - 2022 TUẦN 4 

Tuần 4 Tên  Hiện kim  Gao nếp  Đâu xanh  Tieu / thịt heo 
Lá 
chuối  Linh tinh 

 A/C Quang Tiên  $200       

 Bà  Nguyễn  Thi Thường  $200       

 A/C Vuong Thuý  $500       

 A/C  Hoán Loan $200       

 C Nguyệt  $50       

 A Kiet $40       

 2 cô Thuỷ & Như ý $200       

 A/C Quy Lien $100       

 Ẩn danh  $40       

 A/C Công Diễm $50       

 A/C Chấn Nga $500       

 Chi Mai  $50       

 A/C Hoa Duyên  $100       

 Ô /B Vy Huệ  $200       

 Ần danh  $500       

 Bà  goá số 8  $100       

 A/C   Hiền Tạ Lai Nguyễn  $200       

 Legio đội  Đức bà  Phù hộ  $120       

 Tàu  hủ Thanh Sơn   10 bao      

 A Joe Nguyễn   2 bao     

 Ẩn danh  1 bao     

 Cô chú  Vinh   1  Bao      

 A/C Hùng Linh  5 bao     

 C Thuý    2 thung    

 Cô Trương Liên    1 thung     

 A /C Hồng Cường     60 lbs thịt    

 Ca Đoàn  Phêrô     30 lbs thit   1 thung trứng + rau củ 

Tổng Cộng $3,350  19 bao 3 thùng 90 lbs thịt  
1 thung trứng + 
rau củ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Is 62,1-5 

Cô dâu là niềm vui cho chú rể. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
1Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày Đấng Công 

Chính xuất hiện tựa hừng đông, Vị Cứu Tinh của thành rực lên như ngọn đuốc.  
2Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang 

ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. 3Ngươi sẽ là ngọc miện huy 
hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay. 4Chẳng ai còn réo tên ngươi : 
“Đồ bị ruồng bỏ !” Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn.” Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng Ta 
hỡi !” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng.” Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn 
ước cùng xứ sở ngươi. 5Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là 
niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. 
 

 

Đáp ca  Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac (Đ. x. c.3) 

Đ. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. 

 

Bài đọc 2 1 Cr 12,4-11 

Chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tuỳ theo ý của Người. 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 
4 Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, 

nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi 
người.  

7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 8 Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan 
để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin ; kẻ 
thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 10 Người thì được ơn làm phép lạ, 
người thì được ơn nói tiên tri ; kẻ thì được ơn phân định thần khí ; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ ; kẻ khác 
nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia 
cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người. 
 

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tx 2,14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang 
của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Ga 2,1-11 

Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

1 Khi ấy, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn 
đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giê-
su đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân : 
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” 

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám 
mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giê-su bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới 
miệng. 8 Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. 9 Khi người 
quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới 
gọi tân lang lại 10 và nói : “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, 
anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ 
vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 



 

 

Second Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  Is 62:1-5  

For Zion’s sake I will not be silent, for Jerusalem’s sake I will not be quiet, until her vindication shines forth like the 
dawn and her victory like a burning torch.  

Nations shall behold your vindication, and all the kings your glory; you shall be called by a new name pronounced by 
the mouth of the LORD. You shall be a glorious crown in the hand of the LORD, a royal diadem held by your God. 

No more shall people call you “Forsaken, “ or your land “Desolate, “ but you shall be called “My Delight, “ and your 
land “Espoused.” For the LORD delights in you and makes your land his spouse. As a young man marries a virgin, 
your Builder shall marry you; and as a bridegroom rejoices in his bride so shall your God rejoice in you.  

 

Responsorial Psalm  Ps 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10  

R. (3) Proclaim his marvelous deeds to all the nations.  

 

Reading II  1 Cor 12:4-11  

Brothers and sisters: There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service 
but the same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone.  

To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit. To one is given through the Spirit the ex-
pression of wisdom; to another, the expression of knowledge according to the same Spirit; to another, faith by the 

same Spirit; to another, gifts of healing by the one Spirit; to another, mighty deeds; to another, prophecy; to another, 
discernment of spirits; to another, varieties of tongues; to another, interpretation of tongues. But one and the same 
Spirit produces all of these, distributing them individually to each person as he wishes.  

 

Alleluia  Cf. 2 Thes 2:14  

R. Alleluia, alleluia.  

God has called us through the Gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 2:1-11  

There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited 

to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, “They have no wine.” And Jesus said to 
her, “Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come.” His mother said to the servers, “Do 
whatever he tells you.”  

Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding twenty to thirty gallons. Je-

sus told them, “Fill the jars with water.” So they filled them to the brim. Then he told them, “Draw some out now and 
take it to the headwaiter.” So they took it. And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without 
knowing where it came from — although the servers who had drawn the water knew —, the headwaiter called the 

bridegroom and said to him, “Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior 
one; but you have kept the good wine until now.” Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee and so 
revealed his glory, and his disciples began to believe in him.  


