
 

 

 

"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 V Mùa Thường Niên Năm C 

Ngày 06 Tháng 02 Năm 2022 

Bản tin số 553 

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/


 

 

 

Đóng Góp cho Quỹ Địa Phận Tuần Qua: 
 

$2,304.00 

 

Ủng Hộ BCBT Tuần Qua: 
 

Chị Tuyền     $200 

AC Tuấn Nhung   $250 

Các lễ cuối tuần:   $   6,981.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,330.00  

Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   8,371.00 

 

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: 

 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 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 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 

Ngày 07/02: Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56 

Ngày 08/02: Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13 

Ngày 09/02: Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23 

Ngày 10/02: Thánh Scholastica, Đt 

   1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30 

Ngày 11/02: Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37  

Ngày 12/02: Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10 

Ngày 13/02: Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26 

 

   

 

 

THIẾU NHI THÁNH THỂ, GIÁO LÝ VÀ 

VIỆT NGỮ LỘ ĐỨC TRỞ LẠI SINH HOẠT 
 

 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. 

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


 

 

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Is 6,1-2a.3-8 

Dạ, con đây, xin sai con đi. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2a Phía bên 
trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. 3 Các vị ấy đối đáp tung hô : “Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa các đạo 
binh là Đấng Thánh ! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !” 4 Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; khắp Đền 
Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên : “Khốn thân tôi, tôi chết mất ! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân 
môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh !”  

6 Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn 
thờ. 7 Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói : “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” 
8 Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán : “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.” 

 
Đáp ca  Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (Đ. c.1c) 

Đ. Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa. 
 

Bài đọc 2 1 Cr 15,1-11  

Chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

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

1 Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. 2 Nhờ 
Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. 

3 Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là : Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng 
như lời Kinh Thánh, 4 rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. 5 Người đã hiện ra với 
ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. 6 Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện 
nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. 7 Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. 8 Sau hết, 
Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. 

9 Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh 
của Thiên Chúa. 10 Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm 
việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. 

11 Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. 

 

Tung hô Tin Mừng Mt 4,19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ha-
lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 5,1-11 

Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su. 

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

1 Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên 
Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-
su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, 
và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng 
tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất 
nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và 
họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội 
lỗi !” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người 
con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-
môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 



 

 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 2 NĂM 2022 
 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

 

Mùa Xuân là mùa khởi đầu của một năm mới. Sau một mùa Đông giá rét, mùa Xuân mang lại cho vạn vật sức sống 

mới : khí trời ấm áp, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, chim hót véo von, nhiều thi sĩ đã sánh ví mùa xuân đến để đánh thức 

thiên nhiên sau một giấc ngủ dài hay nói một cách khác là đuợc hồi sinh từ cõi chết. Nhưng mùa Xuân cũng là dấu 

chỉ cho chúng ta biết rằng : dù muốn hay không, năm cũ đã qua đi và trước mắt chúng ra mở ra một năm mới để rồi 

chúng ta đặt ra nhiều hy vọng, bên cạnh những hy vọng cũng là sự lo lắng bộn bề, những câu hỏi được đặt ra cho 

bản thân, cho gia đình. Tất cả như là một ẩn số về tương lai : Ngày mai sẽ ra sao đây ? Cuộc sống có khá hơn năm 

trước không ? Chuyện gì sẽ xảy đến ? Đó là chưa nói đến tình hình chính trị, an ninh, kinh tế của thế giới, đại dịch 

COVID v.v… 

Mọi người đều mơ ước một cuộc sống an bình, vui tươi hạnh phúc. Nhưng với những gì đã và đang xảy ra, tương lai 

sẽ như thế nào ? Những câu hỏi mà không ai trong chúng ta có thể trả lời được. Chúng ta chỉ biết hy vọng và đợi 

chờ. 

            Vì thế, trong những ngày Xuân, chúng ta thường chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất : Chúc cho nhau 

nhiều Phúc để mọi sự được được tốt đẹp cho gia đình và cho chính mình, chúc cho nhau đầy Lộc để công việc làm 

ăn được thành tựu và kế sinh nhai được bảo đảm, chúc cho nhau sống Thọ để có một sức khỏe dồi dào, không bị 

bệnh tật hoành hành thân xác và tâm hồn. Bên cạnh với những lời chúc tốt đẹp đó là những điều mơ ước, mơ ước 

sao cho tất cả những điều đó trở thành hiện thực để cuộc sống của chúng ta luôn mãi là mùa Xuân, và mùa Xuân ấy 

có niềm vui, bình an và tình yêu của Chúa ngự trị, người người biết yêu thương nhau, nhà nhà đầy ắp tiếng cười, 

chiến tranh, bạo loạn, dịch bệnh Covid được dập tắt, hận thù hòa giải và thay vào đó là tình bác ái, yêu thương. 

           Tuần này các em học sinh Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, sẽ 

quay trở lại sinh hoạt bình thường theo như những qui định an toàn của Tổng Giáo Phận Seattle. Do đó, tôi tha thiết 

mời quý vị phụ huynh hãy đưa con em trở lại sinh hoạt vì Giáo Xứ có những hình thức để bảo vệ sức khỏe của các 

em còn tốt hơn yêu cầu của Tổng Giáo Phận và những trường học ở ngoài. 

Kèm theo Lá Thư Mục Vụ này là Bản Báo Cáo Tài Chánh của Giáo Xứ trong suốt năm qua. Tạ ơn Chúa là chúng ta 

không có thiếu nợ do có tiền trợ cấp trả lương của Chính phủ trong đại dịch, và lòng quảng đại đóng góp của quý vị. 

Ngày 11 tháng 2 năm 2022 là Ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức là Bổn Mạng của Giáo Xứ. Chúng ta sẽ Mừng Kính Trọng 

Thể và Ngày Chúa Nhật 13 tháng 2 năm 2022. Xin tất cả cùng cầu nguyện cho Giáo Xứ được luôn sống đẹp lòng 

Chúa, yêu thương chan hoà và làm cho Giáo Xứ ngày càng thăng tiến hơn. 

            Trong suốt năm Nhâm Dần ước gì mỗi người chúng ta sống tin yêu phó thác, sống tốt đạo đẹp đời, không 

màng phú quí giàu sang, đầy tình bác ái chia sẻ và nâng đỡ. Đã mang kiếp người thì không thể nào không gặp 

những thử thách và khó khăn của cuộc đời. Nhưng trong mọi biến cố, chúng ta hãy vững niềm Tin vì Thiên Chúa 

luôn đồng hành với chúng ta và giúp đỡ chúng ta, miễn sao chúng ta sống thành tâm thiện chí thì lúc đó những gì ta 

chúc nhau dịp Xuân về Tết đến sẽ thành hiện thực. Xuân Hy vọng, Xuân An Bình. 
  

  « Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. »(Tv 37,5). 
 

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 Lộ Đức 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 


