
 

 

 

"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 
 

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 
 

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 XVII - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 24 Tháng 07 Năm 2022 

Bản tin số 577 

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 

“Anh em cứ xin thì sẽ được.” (Lc 11,1-13) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:  
 $   3,893.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,870.00  
Bảo trì đóng góp:  $        40.00  

   

Tổng cộng:  $   5,803.00 

 

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. 

Ngày 24/07: Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   St 18:20-32; Tv 138:1-2,2-3,6-7,7-8; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13 

Ngày 25/07: Thánh Giacôbê, Tông Đồ 

   Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35 

Ngày 26/07: Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ 

   Gr 14:17-22; Tv 79:8,9,11,13; Mt 13:35-43 

Ngày 27/07: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46 

Ngày 28/07: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53 

Ngày 29/07: Thánh Mátta 

   Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58  

Ngày 30/07: Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12 

Ngày 31/07: Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm 

   Gv 1:2,2; Tv 90:3-4,5-6,12-14,17; Cl 3:1-5,9-11; Lc 12:13-21 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $32,802.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

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 

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 

PHÂN ƯU 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức Thành Kính phân ưu cùng 
toàn gia quyến về sự ra đi của  bà Maria Trần Thị 

Nguyệt, hưởng thọ 85 tuổi.  Thánh lễ an táng: thứ 

Năm 28/7 lúc 10 am tại Nhà Thờ Đức Mẹ Lộ Đức. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  

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 

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


 

 

 
Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng) 
 

Suy niệm: Sau khi dạy các môn đệ cầu 
nguyện theo Kinh Lạy Cha, Ðức Giêsu còn 
dạy các môn đệ phải cầu nguyện thế nào để 
được Cha nhậm lời. Khi cầu nguyện phải ở 
trong tương quan Cha Con, nghĩa là phải: 
chân thành, khiêm tốn, đơn sơ và kiên nhẫn. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy 
chúng con biết cách thức cũng như giá trị của 
việc cầu nguyện. Thế nhưng trong cuộc sống, 
chúng con lại rất dễ chán nản khi cầu nguyện. 
Bởi vì với cách nhìn thiển cận, chúng con chỉ 
biết xin những điều chúng con tưởng là tốt 
hoặc chỉ vì tư lợi. Và khi không được như ý 
muốn, chúng con bất mãn, bỏ cầu nguyện. 
 

Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để 
Ngài dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện 
thế nào cho phải. Vì tự sức mình, chúng con 
không thể làm đẹp lòng Chúa được. Amen. 
 

Ghi nhớ: “Các ngươi hãy xin thì sẽ được”. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng con thật vui 

mừng khi nhận được tin vui: Cha Chánh Xứ 

Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng vừa được bầu chọn 

làm Cha Phụ Trách Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ 

Nhà Chúa Miền Hải Ngoại. Giáo xứ hân hoan 

chúc mừng Cha trong chức vụ mới. Nguyện xin 

Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn đồng hành 

cùng Cha, ban cho Cha được dồi dào sức khỏe, 

thêm nhân đức khôn ngoan, giúp Cha chu toàn 

sứ vụ mới mà Thiên Chúa và nhà Dòng trao phó.  

     
  Xin  

    Hân Hoan  

      Chúc Mừng  

       Cha Bề Trên  

 

Giáo xứ sẽ có lớp  

Safe Environment  
vào Thứ Năm ngày 28 tháng 7  

từ 3:00PM - 6:00PM  
tại văn phòng giáo xứ.  

Ai muốn tham dự  
vui lòng liên lạc với cô Ngân  

qua số điện thoại  (206) 579-2179.  

Cha Chánh Xứ  

Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XVII - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 St 18,20-32 

Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp. 

Bài trích sách Sáng thế. 

20 Khi ấy, Đức Chúa phán : “Tiếng kêu trách Xơ-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn ! Tội lỗi của chúng quá nặng nề ! 21 Ta phải xuống xem 
thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến Ta không. Có hay không, Ta sẽ biết.” 

22 Hai người kia bỏ nơi đó mà đi về phía Xơ-đôm, nhưng Đức Chúa còn đứng lại với ông Áp-ra-ham. 23 Ông lại gần và thưa : “Chẳng lẽ 
Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao ? 24 Giả như trong thành có năm mươi người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao ? 
Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì năm mươi người lành trong đó sao ? 25 Ngài làm như vậy, chắc không được đâu ! Giết chết 
người lành một trật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu ! Đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh 
sao ?” 26 Đức Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được trong thành Xơ-đôm năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó.” 

27 Ông Áp-ra-ham lại nói : “Mặc dầu con chỉ là thân tro bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa : 28 Giả như trong số năm mươi 
người lành lại thiếu mất năm, vì năm người đó, Ngài sẽ phá huỷ cả thành sao ?” Chúa đáp : “Không ! Ta sẽ không phá huỷ, nếu Ta tìm được 
bốn mươi lăm người.” 29 Ông lại thưa một lần nữa : “Giả như trong thành tìm được bốn mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì bốn mươi 
người đó, Ta sẽ không làm.” 

30 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp : Giả như ở đó có ba mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Nếu Ta tìm được ba mươi 
người, Ta sẽ không làm.” 31 Ông nói : “Con xin mạn phép thưa với Chúa : Giả như tìm được hai mươi người thì sao ?” Chúa đáp : “Vì hai 
mươi người đó, Ta sẽ không phá huỷ.” 32 Ông nói : “Xin Chúa đừng giận, cho con nói một lần này nữa thôi : Giả như tìm được mười người 
thì sao ?” Chúa đáp : “Vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm.” 

 

Đáp ca  Tv 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 (Đ. c.3a) 

Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại. 

 

Bài đọc 2 Cl 2,12-14 

Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô : Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 

12 Thưa anh em, anh em đã cùng được mai táng với Đức Ki-tô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Người, vì tin vào quyền 
năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. 13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác 
anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô : Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm 
của chúng ta. 

14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng 
đinh nó vào thập giá. 

 

Tung hô Tin Mừng x. Rm 8,15bc 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng : “Áp-ba ! Cha 
ơi !”. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 11,1-13 

Anh em cứ xin thì sẽ được. 

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

1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa 
Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy 
nói : 

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 3xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy ; 
4xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 

5 Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái 
bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng 
quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : 
dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 

9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm 
thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin 
trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại 
không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?” 



 

 

Seventeenth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading 1  Gn 18:20-32  

In those days, the LORD said: "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grave, that I must go 
down and see whether or not their actions fully correspond to the cry against them that comes to me. I mean to find out."  

While Abraham's visitors walked on farther toward Sodom, the LORD remained standing before Abraham. Then Abraham 
drew nearer and said: "Will you sweep away the innocent with the guilty? Suppose there were fifty innocent people in the 
city; would you wipe out the place, rather than spare it for the sake of the fifty innocent people within it? Far be it from you 
to do such a thing, to make the innocent die with the guilty so that the innocent and the guilty would be treated alike! 
Should not the judge of all the world act with justice?" The LORD replied, "If I find fifty innocent people in the city of 
Sodom, I will spare the whole place for their sake."  

Abraham spoke up again: "See how I am presuming to speak to my Lord, though I am but dust and ashes! What if there are 
five less than fifty innocent people? Will you destroy the whole city because of those five?" He answered, "I will not de-
stroy it, if I find forty-five there." But Abraham persisted, saying "What if only forty are found there?" He replied, "I will 
forbear doing it for the sake of the forty."  

Then Abraham said, "Let not my Lord grow impatient if I go on. What if only thirty are found there?" He replied, "I will 
forbear doing it if I can find but thirty there." Still Abraham went on, "Since I have thus dared to speak to my Lord, what if 
there are no more than twenty?" The LORD answered, "I will not destroy it, for the sake of the twenty." But he still persist-
ed: "Please, let not my Lord grow angry if I speak up this last time. What if there are at least ten there?" He replied, "For 
the sake of those ten, I will not destroy it."  

 

Responsorial Psalm   Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8  

R.(3a) Lord, on the day I called for help, you answered me.  

 

Reading 2  Col 2:12-14  

Brothers and sisters: You were buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the 
power of God, who raised him from the dead. And even when you were dead in transgressions and the uncircumcision of 
your flesh, he brought you to life along with him, having forgiven us all our transgressions; obliterating the bond against us, 
with its legal claims, which was opposed to us, he also removed it from our midst, nailing it to the cross.  

 

Alleluia  Rom 8:15bc  

R. Alleluia, alleluia. You have received a Spirit of adoption, through which we cry, Abba, Father. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 11:1-13  

Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just 
as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say: Father, hallowed be your name, your kingdom come. 
Give us each day our daily bread and forgive us our sins for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject 
us to the final test."  

And he said to them, "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me three loaves 
of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey and I have nothing to offer him,' and he says in reply 
from within, 'Do not bother me; the door has already been locked and my children and I are already in bed. I cannot get up 
to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves because of their friendship, he will get up 
to give him whatever he needs because of his persistence.  

"And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone 
who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened. What father among 
you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who 
are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to 
those who ask him?"  


