
 

 

 
"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 IV Mùa Thường Niên Năm C 

Ngày 30 Tháng 01 Năm 2022 

Bản tin số 552 

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/


 

 

Tiền Bán Hàng Tết Tuần 3: 

$16,197.00 

Các lễ cuối tuần: 25-26-2021  $   3,805.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,425.00  

Bảo trì đóng góp:  $        35.00  

   
Tổng cộng:  $   5,265.00 

 

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 30/01: Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-

13; Lc 4:21-30 

Ngày 31/01: Thánh Gioan Bosco, Lm 

   2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20 

Ngày 01/02: Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   2 Sm 18:9-10,14,24-25,30-19; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Mc 5:21-43 

Ngày 02/02: Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh 

   2 Sm 24:2,9-17; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 6:1-6 

Ngày 03/02: Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13 

Ngày 04/02: Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm 

   Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29  

Ngày 05/02: Thánh Agatha, Đttđ 

   1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34 

Ngày 06/02: Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; 

Lc 5:1-11  

 

   

 

TẠM NGƯNG SINH HOẶT 
 

• Nhằm giảm bớt sự lây lan của dịch bệnh và để cho 

các em đón Tết với gia đình, chương trình Giáo Lý, 

Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tiếp tục nghỉ 

vào Chúa Nhật ngày 23 & 30 tháng Giêng. Các em sẽ 

trở lại học và sinh hoạt bình thường vào Chúa Nhật 

ngày 6 tháng 2.  
 

QUYÊN TIỀN LẦN 2 CHO QUỸ TẠP CHÍ 

CÔNG GIÁO VÙNG TÂY BẮC 29 & 30/01 
 

• Truyền Giáo là ưu tiên hàng đầu của Giáo Hội, và tạp 

chí Công Giáo vùng Tây Bắc (Northwest Catholic) là 

một trong những công cụ hữu hiệu nhất mà chúng ta 

có để loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Vì lý 

do này, Northwest Catholic được gửi miễn phí đến 

tất cả các gia đình Công Giáo đã ghi danh ở vùng 

Tây Bắc, tiểu bang Washington - hơn 110.000 hộ - 

với thông điệp hy vọng mà tất cả mọi người đang rất 

cần. Điều này khả dĩ thực hiện được là bởi sự hỗ trợ 

hào phóng của quý vị. Sự đóng góp của quý vị là một 

cách tuyệt vời để chia sẻ món quà đức tin với những 

người khác. Cảm ơn quý vị đã và đang tiếp tục ủng 

hộ cho sự quyên góp hàng năm nàỵ. 

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


 

 

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT - 2022 TUẦN 6 

Tuần 6  Tên  Hiện kim  Gao nếp  Đâu xanh  Tieu / thịt heo 

 Gia đình họ Hứa  $400     

 Ẩn danh  $200     

 A/C Thảo  Đoàn  $105     

 A/C  Binh Thanh  $100     

 Nguyễn  Hue  $50     

 Chi Thủy  $50     

 Chi Dung   1 thùng   

 A /C Hung Linh   1 thung   

 A C Như  Phụng    18  lbs  

 An danh   3 bao    

Tổng số   $   905.00  3 bao  2 thùng 18 lbs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IV - Mùa Thường Niên 

 
Bài đọc 1 Gr 1,4-5.17-19 

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 

4 Dưới thời vua Giô-si-gia-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết 
ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 17Còn ngươi, ngươi hãy thắt 
lưng. Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ; nếu không, 
trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. 18Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột 
sắt tường đồng chống lại cả xứ : từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. 19Chúng sẽ giao chiến với 
ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì -sấm ngôn của Đức Chúa- có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.” 

 
Đáp ca  Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17 (Đ. x. c.15) 

Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. 

 
Bài đọc 2 1 Cr 12,31 - 13,13  

Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

12 31 Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ 
cho anh em con đường trổi vượt hơn cả. 

13 1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng 
chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí 
nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3 Giả 
như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng 
ích gì cho tôi.  

4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 5 không làm điều bất chính, không 
tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. 7 Đức mến 
tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư ? Cũng chỉ 
nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng chẳng còn. 9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn 
nói tiên tri cũng có hạn. 10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. 11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng 
như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con ; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ 
con. 12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, 
mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng 
hơn cả là đức mến. 

 
Tung hô Tin Mừng Lc 4,18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được 
tha. Ha-lê-lui-a. 

 
Tin Mừng Lc 4,21-30 

Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su không phải chỉ được sai đến với dân Do-thái mà thôi. 

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

21 Khi ấy, tại hội đường Na-da-rét, sau khi đọc sách ngôn sứ I-sai-a, Đức Giê-su bắt đầu nói : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời 
Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Họ bảo 
nhau : “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?” 23 Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : 
Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, 
tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ 
dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà 
goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng 
không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” 

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. 
Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. 



 

 

Fourth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading I  Jer 1:4-5, 17-19  

The word of the LORD came to me, saying: Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I 
dedicated you, a prophet to the nations I appointed you. But do you gird your loins; stand up and tell them all that I 

command you. Be not crushed on their account, as though I would leave you crushed before them; for it is I this day 
who have made you a fortified city, a pillar of iron, a wall of brass, against the whole land: against Judah’s kings and 
princes, against its priests and people. They will fight against you but not prevail over you, for I am with you to deliv-

er you, says the LORD.  

 

Responsorial Psalm  Ps 71:1-2, 3-4, 5-6, 15-17  

R. (cf. 15ab) I will sing of your salvation.  

 

Reading II  1 Cor 12:31—13:13  

Brothers and sisters: Strive eagerly for the greatest spiritual gifts. But I shall show you a still more excellent way. If I 
speak in human and angelic tongues, but do not have love, I am a resounding gong or a clashing cymbal. And if I 
have the gift of prophecy, and comprehend all mysteries and all knowledge; if I have all faith so as to move moun-

tains, but do not have love, I am nothing. If I give away everything I own, and if I hand my body over so that I may 
boast, but do not have love, I gain nothing.  

Love is patient, love is kind. It is not jealous, it is not pompous, It is not inflated, it is not rude, it does not seek its 
own interests, it is not quick-tempered, it does not brood over injury, it does not rejoice over wrongdoing but rejoices 

with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.  

Love never fails. If there are prophecies, they will be brought to nothing; if tongues, they will cease; if knowledge, it 
will be brought to nothing. For we know partially and we prophesy partially, but when the perfect comes, the partial 
will pass away. When I was a child, I used to talk as a child, think as a child, reason as a child; when I became a man, 

I put aside childish things. At present we see indistinctly, as in a mirror, but then face to face. At present I know par-
tially; then I shall know fully, as I am fully known. So faith, hope, love remain, these three; but the greatest of these is 
love.  

 

Alleluia  Lk 4:18  

R. Alleluia, alleluia. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor, to proclaim liberty to captives. R. Alleluia, 

alleluia.  

 

Gospel  Lk 4:21-30  

Jesus began speaking in the synagogue, saying: “Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.” And all 
spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. They also asked, “Isn’t this 

the son of Joseph?” He said to them, “Surely you will quote me this proverb, ‘Physician, cure yourself,’ and say, ‘Do 
here in your native place the things that we heard were done in Capernaum.’”  

And he said, “Amen, I say to you, no prophet is accepted in his own native place. Indeed, I tell you, there were many 
widows in Israel in the days of Elijah when the sky was closed for three and a half years and a severe famine spread 

over the entire land. It was to none of these that Elijah was sent, but only to a widow in Zarephath in the land of Si-
don. Again, there were many lepers in Israel during the time of Elisha the prophet; yet not one of them was cleansed, 
but only Naaman the Syrian.”  

When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of the town, 

and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong. But Jesus passed 
through the midst of them and went away.  


