
 

 

 

"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 VIII Mùa Thường Niên Năm C 

Ngày 27 Tháng 02 Năm 2022 

Bản tin số 556 

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 

“Lòng có đầy, miệng mới nói ra.” 

(Lc 6,45) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   5,935.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,360.00  

Bảo trì đóng góp:  $        35.00  

   

Tổng cộng:  $   7,330.00 

 

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 27/02: Chúa Nhật thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   Hc 27:5-8; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 1 Cr 15:54-58; Lc 6:39-45 

Ngày 28/02: Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27 

Ngày 01/03: Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm 

   1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31 

Ngày 02/03: Thứ Tư Lễ Tro 

   Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-

6,16-18 

Ngày 03/03: Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro 

   Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25 

Ngày 04/03: Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro 

   Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15  

Ngày 05/03: Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro 

   Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32 

Ngày 06/03: Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay 

   Đnl 26:4-10; Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm 10:8-13; Lc 

4:1-13 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TƯ LỄ TRO   

(Ngày 2 Tháng 3, 2022) 

 

• Thánh Lễ: 10:30am - Song ngữ 

• Thánh Lễ: 7:00pm - Tiếng Việt 

Sổ Vàng 
ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LAVANG 2022 

 

➢ Bà Trần Thị Chúc   $2,000 

➢ Chị Vân Anh    $1,000 

➢ Ẩn Danh     $1,000 

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


 

 

 
   

Cựu Ước /  Xuất Hành - Chương 1 - 7 
 

I. Công Cuộc Giải Thoát Khỏi Ai-Cập 

1. Dân Ít-Ra-En Bên Ai-Cập 

 

 

Cảnh sống thịnh vượng của người Híp-ri ở Ai-cập 

 

1 Sau đây là tên những con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông Gia-cóp, mỗi người đem theo gia đình 

mình: 2 Rưu-vên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa, 3 Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun và Ben-gia-min, 4 Ðan và Náp-

ta-li, Gát và A-se. 5 Dòng giống ông Gia-cóp tính tất cả là bảy mươi người; ông Giu-se thì đang ở bên 

Ai-cập. 6Rồi ông Giu-se qua đời, cũng như anh em ông và tất cả thế hệ đó. 7 Con cái Ít-ra-en sinh sôi 

nảy nở, nên đông đúc và ngày càng hùng mạnh: họ lan tràn khắp xứ. 

 

Dân Híp-ri bị áp bức 

 

8 Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai-cập, vua này không biết ông Giu-se. 9 Vua nói với dân 

mình: "Này đám dân con cái Ít-ra-en đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta hãy dùng 

những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc, kẻo khi có chiến tranh, 

chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ." 11 Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ 

những viên đốc công, để hành hạ họ bằng những việc khổ sai; họ phải xây cho Pha-ra-ô các thành làm 

kho lương thực là Pi-thôm và Ram-xết. 12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên đông đúc 

và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Ít-ra-en. 13 Người Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao 

động cực nhọc. 14 Chúng làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ 

làm gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những việc lao động cực nhọc, chúng 

đều cưỡng bách họ làm. 

 

15 Vua Ai-cập nói với những bà đỡ đi giúp sản phụ Híp-ri, một bà tên là Síp-ra, một bà tên là Pu-a: 

16"Khi đỡ cho sản phụ Híp-ri, các người hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Nếu là trai thì giết đi, nếu là 

gái thì để cho sống." 17 Nhưng các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, nên không làm như vua Ai-cập 

đã truyền, và cứ để cho con trai sống. 18 Vua Ai-cập bèn gọi các bà đỡ đến và hỏi: "Tại sao các ngươi 

làm thế và cứ để cho con trai sống?" 19 Các bà đỡ thưa với Pha-ra-ô: "Ðàn bà Híp-ri không như đàn 

bà Ai-cập, họ khoẻ lắm: bà đỡ chưa kịp đến thì họ đã sinh rồi." 20 Thiên Chúa ban ơn lành cho các bà 

đỡ; còn dân thì trở nên đông đúc và rất hùng mạnh. 21 Vậy, vì các bà đỡ có lòng kính sợ Thiên Chúa, 

nên Người đã cho họ có con để nối dòng. 

 

22 Pha-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình: "Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; 

mọi con gái thì để cho sống." 

KINH THÁNH 

100 TUẦN 

Tuần Thứ 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Cần đăng quảng cáo 

hoặc muốn biết thêm chi 

tiết.  Xin vui lòng liên lạc 

Hội Đồng Tài Chánh của 

Giáo Xứ qua điện thư: 

 

OLLHDTC@googlegroups.com 
 

Chân thành cám ơn. 

   

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 VIII - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Hc 27,4-7 

Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng. 

Bài trích sách Huấn ca. 

4Sàng rồi, trấu ở lại sàng, 

nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. 
5Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, 

nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. 
6Xem quả thì biết vườn cây, 

nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. 
7Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng : 

muốn biết người, phải nghe miệng nói năng. 

 

Đáp ca  Tv 91,2-3.13-14.15-16 (Đ. x. c.2a) 

Đ. Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài. 
 

Bài đọc 2 1 Cr 15,54-58 

Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 
54 Thưa anh em, khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì 

bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng ! 55 Hỡi tử thần, đâu là 

chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng 

tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng 

ta. 
58 Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của 

Chúa, vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. 
 

Tung hô Tin Mừng  Pl 2,15d.16a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ lời 
ban sự sống. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 6,39-45 

Lòng có đầy, miệng mới nói ra. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa 

xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con 

mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với 

người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong 

con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con 

mắt người anh em ! 
43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả 

thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho 

tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” 



 

 

Eighth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading I  Sir 27:4-7  

When a sieve is shaken, the husks appear; so do one’s faults when one speaks. As the test of what the 

potter molds is in the furnace, so in tribulation is the test of the just. The fruit of a tree shows the care 

it has had; so too does one’s speech disclose the bent of one’s mind. Praise no one before he speaks, 

for it is then that people are tested.  

 

Responsorial Psalm   Ps 92:2-3, 13-14, 15-16  

R (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you. 

 

Reading II  1 Cor 15:54-58  

Brothers and sisters: When this which is corruptible clothes itself with incorruptibility and this which 

is mortal clothes itself with immortality, then the word that is written shall come about: Death is 

swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of 

death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through 

our Lord Jesus Christ.  

Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the 

Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.  

 

Alleluia  Phil 2:15d, 16a  

R. Alleluia, alleluia. Shine like lights in the world as you hold on to the word of life.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 6:39-45  

Jesus told his disciples a parable, “Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a 

pit? No disciple is superior to the teacher; but when fully trained, every disciple will be like his teach-

er. Why do you notice the splinter in your brother’s eye, but do not perceive the wooden beam in your 

own? How can you say to your brother, ‘Brother, let me remove that splinter in your eye,’ when you 

do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam 

from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your brother’s eye.  

“A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known 

by its own fruit. For people do not pick figs from thornbushes, nor do they gather grapes from bram-

bles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of 

a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the mouth speaks.”  


