
 

 

 

"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 XXII - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 28 Tháng 08 Năm 2022 

Bản tin số 582 

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 

“Chỗ Cuối ” (Lc 14, 1.7-14) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     3,598.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,542.00  
Bảo trì đóng góp:  $           25.00  

   

Tổng cộng:  $   5,165.00 

 

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 28/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7

-14 

Ngày 29/08: Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu 

   1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30 

Ngày 30/08: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37 

Ngày 31/08: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44 

Ngày 01/09: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11 

Ngày 02/09: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39  

Ngày 03/09: Thánh Grêgôriô Cả, Ghts 

   1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5 

Ngày 04/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   Kn 9:13-18; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14-17; Lc 14:25-33 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $35,645.00 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Những ai muốn xin xét lại tình trạng hôn phối (tiêu hôn), 

xin liên lạc với Sr. Anna Loan Nguyễn, SP. 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc:  

Thứ Ba và Thứ Tư                10:00am - 2:00pm 

Lớp Giáo Lý:  

Các phụ huynh và người đỡ đầu các trẻ em được rửa tội 

buộc phải qua lớp giáo lý được tổ chức vào: 

 Chủ Nhật 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12 

12:00 pm - 2:00 pm 

 

Bắt đầu từ cuối tuần này các chương 

trình Giáo Lý, Việt  Ngữ, Thiếu Nhi 

Thánh Thể và Giáo Lý Dự Tòng sẽ 

nhận đơn ghi danh. Các học sinh lớp 

2 trở lên được ghi danh lớp Xưng Tội 

Rước Lễ Lần Đầu và các học sinh lớp 

9 trở lên được ghi danh Lớp Thêm 

Sức. Để việc ghi danh được mau 

chóng, xin điền đơn trước ở nhà. Các 

đơn ghi danh được đăng trên website 

của giáo xứ.  

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 

mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

THÁNH THIỆN VÀ TỘI LỖI  
TGM Giuse Vũ Văn Thiên  
 

Thánh thiện và tội lỗi là hai phạm trù đối lập nhau. Thánh thiện 
thuộc về Thiên Chúa và tội lỗi là bản chất của con người. Hai 
nhân vật được nêu trong Lời Chúa hôm nay, một trong Bài Cựu 
ước và một trong Bài Tin Mừng, đã khẳng định sự tách biệt 
này. Khi được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa với 
lời tung hô ba lần “Thánh! Thánh ! Thánh”, ngôn sứ Isaia đã 
thốt lên: “Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, 
tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã 
trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Về phần 
ông Phêrô, khi chứng kiến mẻ lưới lạ, đã khiếp đảm thú nhận: 
“Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. 
Phản ứng của hai nhân vật trên đây cho thấy quan niệm của Do 
Thái giáo về sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, vì 
Thiên Chúa là Đấng Chí thánh và con người là kẻ phàm hèn tội 
lỗi. Sự khác biệt này đã tạo một khoảng cách giữa Thiên Chúa 
và con người. Khoảng cách ấy ngặt nghèo đến nỗi, nếu con 
người lỡ nhìn thấy Chúa, thì phải chết. 

Nếu con người lo sợ và mặc cảm về thân phận tội lỗi của mình, 
thì Thiên Chúa lại chủ động đến với họ. Thiên Chúa trong Cựu 
ước đã trấn an ông Isaia: “Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm 
đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi 
được thứ tha”. Đức Giêsu trong Tân ước thì lại nói với ông 
Phêrô: “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người 
ta”. Thật lạ lùng! Thiên Chúa không những bỏ qua thân phận 
tội lỗi của con người, mà còn chọn gọi họ như những cộng sự 
viên thân cận của Ngài. Ông Isaia và ông Phêrô không 
những không phải chết, mà còn được gọi và sai đi để loan 
truyền giáo huấn của Thiên Chúa, giúp cho nhiều người nhận 
biết Ngài. Quả thật, ông Isaia và ông Phêrô đã nhiệt thành đáp 
lại lời mời gọi của Chúa, trở nên ngôn sứ và tông đồ của Ngài. 

Thiên Chúa đã lấp đầy khoảng cách giữa Ngài với chúng ta. Không chỉ chủ động đến gần con người tội lỗi, Chúa Cha còn sai 
Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để sống thân phận con người. Người thánh thiện, mà chấp nhận hòa mình 
vào đám đông tội nhân đang xin ông Gioan Tẩy giả làm phép rửa. Người là Đấng vô tội mà bị kết án như một kẻ bất lương. 
Người là nguyên lý của sự sống mà đã phải mang lấy cái chết trên thập giá. Qua Đức Giêsu, nhờ Đức Giêsu và trong Đức 
Giêsu, con người tội lỗi được trở nên con Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. Đây là sự trao đổi nhiệm màu: Con Thiên Chúa 
mang lấy tội lỗi của con người để con người được làm con Thiên Chúa. 

Con Thiên Chúa đã làm người để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Từ nay, không ai còn mặc cảm thân phận tội lỗi nữa. Hết 
thảy đều được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi làm sứ giả của Ngài giữa lòng thế giới. Thánh Phaolô là một bằng chứng: 
ông thú nhận mình đã từng giết hại các tín hữu, nhưng khi được Chúa quy phục, ông đã ăn năn sám hối và cuộc đời của ông đã 
sang trang. Ông tâm sự: “Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt 
bớ Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi 
tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các Đấng: song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi” (Bài đọc 
II). Đó là điều kỳ diệu của tình thương. Phaolô luôn tâm niệm điều này và ông thấy có bổn phận làm cho vương quốc của Chúa 
sớm được thực hiện nơi trần gian. 

Isaia, Phêrô, Phaolô, ba con người xuất thân từ ba hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng có chung một lý tưởng và một ơn gọi: 
làm sứ giả của Chúa và nhiệt thành loan báo lời Ngài. Hôm nay, Chúa vẫn đang kêu gọi chúng ta. Đừng mặc cảm cho rằng 
mình bất xứng hay bất tài. Ơn của Chúa sẽ phù giúp và ban cho chúng ta sức mạnh. Về phía chúng ta, chúng ta cần đáp lại lời 
mời gọi của Chúa, bằng tâm tình yêu mến, nhiệt thành và thiện chí. Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên những dụng cụ hữu ích 
trong Giáo Hội của Người. Qua những dụng cụ bé mọn ấy, Chúa tiếp tục làm nên những mẻ cá kỳ diệu, và làm cho cuộc sống 
này nở hoa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
CÔNG GIÁO  

 

†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 XXII - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Hc 3,17-18.20.28-29 

Càng tự hạ, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. 

Bài trích sách Huấn ca. 
17Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. 
18Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. 
20Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao : Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. 
28Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. 
29Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. 

 
 

Đáp ca Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11 (Đ. x. c.11b) 

Đ. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân. 

 

Bài đọc 2 Hr 12,18-19.22-24a 

Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 
18 Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây 

mù, bóng tối và giông tố, 19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để 
lời ấy thốt ra với họ nữa. 

22 Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số 
muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, 23 dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã 
được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công 
chính đã được nên hoàn thiện. 24a Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su. 

 

Tung hô Tin Mừng  Mt 11,29ab 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu 
và khiêm nhường. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 14,1.7-14 

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. 

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

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi 

ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời 
cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà 
xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến 
nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn 
mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” 

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn 
bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, 
khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, 
ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” 



 

 

Twenty-second Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Sir 3:17-18, 20, 28-29  

My child, conduct your affairs with humility, and you will be loved more than a giver of gifts. Humble 
yourself the more, the greater you are, and you will find favor with God. What is too sublime for you, seek 
not, into things beyond your strength search not. The mind of a sage appreciates proverbs, and an attentive 
ear is the joy of the wise. Water quenches a flaming fire, and alms atone for sins.  

 

Responsorial Psalm  Ps 68:4-5, 6-7, 10-11  

R. (cf. 11b) God, in your goodness, you have made a home for the poor.  

 

Reading 2  Heb 12:18-19, 22-24a  

Brothers and sisters: You have not approached that which could be touched and a blazing fire and gloomy 
darkness and storm and a trumpet blast and a voice speaking words such that those who heard begged that 
no message be further addressed to them.  

No, you have approached Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and count-
less angels in festal gathering, and the assembly of the firstborn enrolled in heaven, and God the judge of 
all, and the spirits of the just made perfect, and Jesus, the mediator of a new covenant, and the sprinkled 
blood that speaks more eloquently than that of Abel.  

 

Alleluia  Mt 11:29ab  

R. Alleluia, alleluia. Take my yoke upon you, says the Lord, and learn from me, for I am meek and hum-
ble of heart. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 14:1, 7-14  

On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were ob-
serving him carefully.  

He told a parable to those who had been invited, noticing how they were choosing the places of honor at 
the table. "When you are invited by someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of 
honor. A more distinguished guest than you may have been invited by him, and the host who invited both 
of you may approach you and say, 'Give your place to this man,' and then you would proceed with embar-
rassment to take the lowest place. Rather, when you are invited, go and take the lowest place so that when 
the host comes to you he may say, 'My friend, move up to a higher position.' Then you will enjoy the es-
teem of your companions at the table. For every one who exalts himself will be humbled, but the one who 
humbles himself will be exalted."  

Then he said to the host who invited him, "When you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or 
your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, in case they may invite you back and you have 
repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind; blessed in-
deed will you be because of their inability to repay you. For you will be repaid at the resurrection of the 
righteous."  


