
 

 

 

"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 Chay Năm C 

Ngày 13 Tháng 03 Năm 2022 

Bản tin số 558 

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 

“Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, 
dung mạo Người bỗng đổi khác.” 

(Lc 9,28b-36) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   4,033.81 

Ủng hộ trên mạng:  $   3,010.00  
Bảo trì đóng góp:  $        10.00  

   

Tổng cộng:  $   7,148.81 

 

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. 

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 

Ngày 13/03: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay 

   St 15:5-12,17-18; Tv 27:1,7-8,8-9,13-14; Pl 3:174; Pl 3:204; 

Lc 9:28-36 

Ngày 14/03: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38 

Ngày 15/03: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12 

Ngày 16/03: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28 

Ngày 17/03: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31 

Ngày 18/03: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-

43,45-46  

Ngày 19/03: Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria 

   St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32 

Ngày 20/03: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay 

   Xh 3:1-8,13-15; Tv 103:1-2,3-4,6-7,8-11; 1 Cr 10:1-6,10-12; 

Lc 13:1-9  

Quỹ Truyền Giáo: 

$3,370.00  

Quyên góo cho Ucaraina: 

$7,674.00  

Ủng hộ hoa: 

AC Tuấn Hằng   $40.00 

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 

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LAVANG KỲ VII, 2022 

Sổ Vàng (Tuần 2 & 3) 
 

 

➢ Anh Chị Việt Thu   $1,000 

➢ Nguyen Do    $50 

➢ Hải Phượng    $500 

➢ Bà Nguyễn Thị Cung   $620 

➢ AC Phượng Tường   $200 

➢ Cô Thu Nguyễn   $200 

THƯ MỜI 

Kính gởi quý hội viên HGT cùng các phu nhân! 

Để đón mừng ngày lễ quan thầy Thánh Cả Giuse của 

Hội Gia Trưởng giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, ban điều 

hành HGT kính mời tất cả các hội viên cùng phu 

nhân tham dự buổi tĩnh tâm vào ngày thứ bảy 19 

tháng 03 năm 2022: 
 

➢Thời gian: từ 08 giờ sáng đến 10 giờ 15. 
 

Sau đó chuẩn bị dự thánh lễ mừng kính Thánh Giuse. 

Tất cả quý vị nào không phải trong HGT cũng xin 

được chào đón tham dự buổi tĩnh tâm về Đời Sống 

Gia Đình do cha phó Đoàn Hoàng Khôi Anh hướng 

dẫn. 

Trân trọng kính mời 
 

T.M. Ban Điều Hành HGT 

Hội Trưởng - Hòa Ngô 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com


 

 

BÍ TÍCH GIAO HÒA 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ có nhiều Cha khách đến giúp giải tội: 

• Thứ 6 ngày 1 tháng 4 - Lúc 7 giờ tối 

và sẽ có Cha ngồi tòa giải tội 30 phút trước các thánh lễ từ thứ Ba đến thứ 7 

CUỐN ĐẶC SAN ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LAVANG KỲ VII, 2022 
 

Kính Gửi Quý Ban Ngành, Đoàn Thể Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

Như quý vị đã được thông tin, Giáo xứ Lộ Đức chúng ta sẽ mở lại Đại Hội Lavang từ ngày 29 -31 tháng 7 năm nay. 

Sau 2 năm dịch bệnh không được tổ chức đại hội, đây quả là một tin thật vui, thật phấn khởi! Trong suốt thời gian 

dịch bệnh giáo xứ chúng ta đã ngày đêm khẩn cầu cùng Thiên Chúa cứu giúp. Và qua lời cầu bầu của Mẹ Lộ Đức, 

nay nạn dịch đã qua khỏi thời kỳ nguy kịch. Chúng ta hãy dùng cơ hội quý báu này để tạ ơn Thiên Chúa và chúc 

tụng Mẹ của chúng ta. 

Nhận thấy trong 2 năm qua giáo dân trong giáo xứ chúng ta đã sống đức tin một cách rất kiên trung, mặc dù thách đố 

chồng chất. Nhân cơ hội này, Cha Chánh Xứ Giuse Vũ Hải Đăng muốn ghi chép và lưu giữ lại những thách đố và 

chứng cớ sống đức tin của quý vị trong 2 năm qua trong một cuốn Đặc San Đại Hội Lavang 2022.  

Được sự ủy thác từ cha Chánh Xứ và Ban Tổ Chức Đại Hội Lavang, tôi được hân hạnh phụ trách công việc biên tập 

cho cuốn Đặc San này. Để cho cuốn Đặc San được phong phú và đem lại giá trị tinh thần, Ban Biên Tập chúng tôi 

tha thiết kêu mời sự hợp tác của tất cả các Ban ngành, Đoàn thể trong giáo xứ. Xin mỗi Ban Ngành, Đoàn thể kêu gọi 

các thành viên chia sẻ những kinh nghiệm sống đức tin trong 2 năm dịch vừa qua sao cho vừa 2 trang giấy khổ A4 

(xin chỉ tập trung vào đời sống tâm linh của tập thể hay của cá nhân trong thời gian dịch bệnh). Ngoài ra chúng tôi 

xin mỗi Ban Ngành, Đoàn thể 2-4 tấm hình sinh hoạt của Ban ngành, Đoàn thể mình. Xin quý vị cố gắng nộp bài viết 

và hình ảnh không trễ hơn ngày 10 tháng 4 về địa chỉ email FrPeter.Doan@ollpsea.org. Nếu quý vị có thắc mắc vui 

lòng liên lạc với chúng tôi qua email trên hoặc qua số điện thoại 206-735-7598 ext. 2. 

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Lộ Đức, chúc lành cho toàn thể quý vị và gia quyến.  

Thân ái trong Chúa Kitô, 

Lm Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Tiệm nail ở North Seattle 

exit 170 cần thợ full time 

and part time. Tiệm mở 

cửa từ 10:30-7:00. Cuối 

tuần 10:30-5:30. Lương từ 

$130-$170. 
 

Xin liên lạc số phone 

(206)818-9134 Cô phượng  

(206)747-7438 Cô Dao 

   

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 Chay 
 

Bài đọc 1 St 15,5-12.17-18 

Thiên Chúa lập giao ước với ông Áp-ram vì ông tin Chúa. 

Bài trích sách Sáng thế. 

5 Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Áp-ram ra ngoài và phán : “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi 
không.” Người lại phán : “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” 6 Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. 

7 Người phán với ông : “Ta là Đức Chúa, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này 
làm sở hữu.” 8 Ông thưa : “Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu ?” 9 Người phán với ông : “Đi 
kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non.” 10 Ông 
kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia ; còn chim thì ông không xẻ. 11 Mãnh cầm 
sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi. 

12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập 
xuống trên ông. 

17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con 
vật đã bị xẻ đôi. 18 Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Áp-ram như sau : 

“Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, 

từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát.” 

 

Đáp ca  Tv 26,1.7-8a.8b-9abc.13-14 (Đ. c.1a) 

Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào ? 

 

Bài đọc 2 Pl 3,17 - 4,1  

Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê. 

3 17 Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh 
em. 18 Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá 
Đức Ki-tô : 19 chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ 
là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 20 Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi 
Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. 21 Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi 
thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. 

4 1 Bởi vậy, hỡi anh em thân mến lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh 
em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. 

 

Tung hô Tin Mừng 

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người. 

 

Tin Mừng Lc 9,28b-36 

Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác. 

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

28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, 
dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là 
ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-
lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai 
nhân vật đứng bên Người.  

33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! 
Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói 
gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và 
từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa 
dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai 
biết gì cả về những điều mình đã thấy. 



 

 

Second Sunday of Lent  

 

Reading I  Gn 15:5-12, 17-18  

The Lord God took Abram outside and said, “Look up at the sky and count the stars, if you can. Just so,” he added, 
“shall your descendants be.” Abram put his faith in the LORD, who credited it to him as an act of righteousness.  

He then said to him, “I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as a posses-
sion.” “O Lord GOD,” he asked, “how am I to know that I shall possess it?” He answered him, “Bring me a three-year

-old heifer, a three-year-old she-goat, a three-year-old ram, a turtledove, and a young pigeon.” Abram brought him all 
these, split them in two, and placed each half opposite the other; but the birds he did not cut up. Birds of prey swooped 
down on the carcasses, but Abram stayed with them. As the sun was about to set, a trance fell upon Abram, and a 

deep, terrifying darkness enveloped him.  

When the sun had set and it was dark, there appeared a smoking fire pot and a flaming torch, which passed between 
those pieces. It was on that occasion that the LORD made a covenant with Abram, saying: “To your descendants I 
give this land, from the Wadi of Egypt to the Great River, the Euphrates.”  

 

Responsorial Psalm  Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-14.  

R. (1a) The Lord is my light and my salvation.  

 

Reading II  Phil 3:17—4:1  

Join with others in being imitators of me, brothers and sisters, and observe those who thus conduct themselves accord-
ing to the model you have in us. For many, as I have often told you and now tell you even in tears, conduct themselves 
as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction. Their God is their stomach; their glory is in their “shame.” 

Their minds are occupied with earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we also await a savior, the 
Lord Jesus Christ. He will change our lowly body to conform with his glorified body by the power that enables him 
also to bring all things into subjection to himself.  

Therefore, my brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord.  

 

Verse Before the Gospel  Cf. Mt 17:5  

From the shining cloud the Father’s voice is heard: This is my beloved Son, hear him.  

 

Gospel  Lk 9:28b-36  

Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. While he was praying his face changed in appear-
ance and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who 
appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions 

had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him.  

As they were about to part from him, Peter said to Jesus, “Master, it is good that we are here; let us make three tents, 
one for you, one for Moses, and one for Elijah.” But he did not know what he was saying. While he was still speaking, 
a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the 

cloud came a voice that said, “This is my chosen Son; listen to him.” After the voice had spoken, Jesus was found 
alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen.  

 


