
 

 

 

"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: 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  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 Lễ Lá - Năm C 

Ngày 10 Tháng 04 Năm 2022 

Bản tin số 562 

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 

“Em con đây đã chết mà nay lại sống.” 
(Lc 15,1-3.11-32) 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
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CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   4,886.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,600.00  
Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   6,491.00 

 

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. 

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 10/04: Chúa Nhật Lễ Lá 

   Lc 19:28-40; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6

-11; Lc 22:1423; Lc 23:1-49 
Ngày 11/04: Thứ Hai Tuần Thánh 

   Is 42:1-7; Tv 27:1,2,3,13-14; Ga 12:1-11 

Ngày 12/04: Thứ Ba Tuần Thánh 

   Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38 
Ngày 13/04: Thứ Tư Tuần Thánh 

   Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25 

Ngày 14/04: Thứ Năm Tuần Thánh 

   Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; 

Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; 

Ga 13:1-15 

Ngày 15/04: Thứ Sáu Tuần Thánh 

   Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 

18:1-19,42  

Ngày 16/04: Lễ Vọng Phục Sinh 

   Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12 

Ngày 17/04: Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 

   St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6-

8; Ga 20:1-9 

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 

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 

Cầu Nguyện: 
 

Lạy Chúa Giêsu, 

vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con, 

xin cho những người nghèo khổ được no đủ. 
 

Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Dầu, 

xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện 

với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. 
 

Vì Chúa bị kết án bất công, 

xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật. 
 

Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng, 

xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. 
 

Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề, 

xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng. 
 

Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh, 

xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực. 
 

Vì Chúa dang tay chết trên thập giá, 

xin cho đất nối lại với trời, 

con người nối lại mối dây liên đới với nhau. 
 

Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ, 

xin cho chúng con biết đón lấy đời thường 

với tâm hồn thanh thản bình an. Amen. 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

Tuần Cửu Nhật Kính  Lòng Chúa Thương Xót 

 Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ có tuần cửu nhật 

kính Lòng Chúa Thương Xót bắt đầu từ thứ Sáu Tuần 

Thánh cho dến Chúa Nhật thứ II Phục Sinh năm 2022.  

Kính mời cộng đoàn tham dự. 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com
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Hạn nộp bài cho Đặc San Đại Hội Lavang 2022 
 

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

Trước tiên cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. 

Kể từ ngày gửi email đến quý vị để xin quý vị viết bài cho cuốn Đặc San Đại Hội Lavang 2022 cho 

đến nay có được 4 hội đoàn gửi bài và nhiều em thiếu nhi hưởng ứng.  

Vì công việc soạn, chỉnh sửa và kỹ thuật in ấn tốt rất nhiều thời gian, tôi tha thiết mời gọi quý vị hãy 

tích cực hơn nữa bằng cách mau chóng gửi bài của đoàn thể hay cá nhân về càng sớm càng tốt. Dịp 

lễ Phục Sinh sắp tới là cơ hội tốt để các đoàn thể mặc đồng phục và chụp hình chung. Tôi rất mong 

nhận được bài viết của tất cả vào giữa tháng Tư này, ngay sau Lễ Phục Sinh. 

Nguyện chúc quý vị và các thành viên chuẩn bị tâm hồn thật sống sắng để đón mừng đại lễ Phục 

Sinh và một Tuần Thánh thật thánh đức. 

Trong Chúa Kitô khổ nạn, 

Lm Phêrô 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 

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. 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 

 

Tin Mừng - kiệu lá Lc 19,28-40 

Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
28 Khi ấy, Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem. 29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và 

làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo : 30 “Các anh đi vào làng trước 
mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó 
đi. 31 Nếu có ai hỏi : ‘Tại sao các anh cởi lừa người ta ra’, thì cứ nói : ‘Chúa có việc cần dùng !’ 32 Hai người 
được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. 33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các 
ông : “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra ?” 34 Hai ông đáp : “Chúa có việc cần dùng.” 

35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi 
lên. 36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. 37 Khi Người đến gần chỗ dốc 
xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã 
được thấy. 38 Họ hô lên : Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, vinh 
quang trên các tầng trời ! 

39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy trách 
môn đệ Thầy đi chứ !” 40 Người đáp : “Tôi bảo các ông : họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên !” 

 

Bài đọc 1 Is 50,4-7 

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

4Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã 
rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. 
5Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. 6Tôi đã đưa lưng 
cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. 7Có 
Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết 
mình sẽ không phải thẹn thùng. 

 

Đáp ca  Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24 (Đ. c.2a) 

Đ. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ? 

 

Bài đọc 2 Pl 2,6-11 

Đức Ki-tô đã tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê. 
6Đức Giê-su Ki-tô  vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 

7nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. 8Người 
lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 9Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn 
Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 10Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên 
trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ ; 11và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng 
tuyên xưng rằng : “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”. 

 

Tung hô Tin Mừng  Pl 2,8-9 

Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, 
Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 



 

 

Palm Sunday of the Lord’s Passion  

 

At the Procession with Palms - Gospel  Lk 19:28-40  

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew near to Bethphage and Bethany at the 
place called the Mount of Olives, he sent two of his disciples. He said, “Go into the village opposite 

you, and as you enter it you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring 
it here. And if anyone should ask you, ‘Why are you untying it?’ you will answer, ‘The Master has 
need of it.’” So those who had been sent went off and found everything just as he had told them. And 
as they were untying the colt, its owners said to them, “Why are you untying this colt?” They an-
swered, “The Master has need of it.”  

So they brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus to mount. As he rode 

along, the people were spreading their cloaks on the road; and now as he was approaching the slope 
of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to praise God aloud with joy for 
all the mighty deeds they had seen. They proclaimed: “Blessed is the king who comes in the name of 
the Lord. Peace in heaven and glory in the highest.” Some of the Pharisees in the crowd said to him, 
“Teacher, rebuke your disciples.” He said in reply, “I tell you, if they keep silent, the stones will cry 

out!”  

 

At the Mass – Reading I  Is 50:4-7  

The Lord GOD has given me a well-trained tongue, that I might know how to speak to the weary a 
word that will rouse them. Morning after morning he opens my ear that I may hear; and I have not 

rebelled, have not turned back. I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who 
plucked my beard; my face I did not shield from buffets and spitting. The Lord GOD is my help, 
therefore I am not disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put to shame.  

 

Responsorial Psalm  Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24 

R (2a) My God, my God, why have you abandoned me?  

 

Reading II  Phil 2:6-11  

Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be 
grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found 

human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a 
cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name which is above every 
name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under 
the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.  

 

Verse Before the Gospel  Phil 2:8-9  

Christ became obedient to the point of death, even death on a cross. because of this, God greatly ex-
alted him and bestowed on him the name which is above every name.  


