
 

 

 

"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 XXIII - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 04 Tháng 09 Năm 2022 

Bản tin số 583 

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 

“Từ Bỏ Hết” (Lc 14, 25-33) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,596.71 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,332.00  
Bảo trì đóng góp:  $           90.00  

   

Tổng cộng:  $   6,018.71 

 

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 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 

Ngày 05/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 5:1-8; Tv 5:5-6,7,12; Lc 6:6-11 

Ngày 06/09: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 6:1-11; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 6:12-19 

Ngày 07/09: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26 

Ngày 08/09: Sinh Nhật Đức Mẹ 

   1 Cr 8:1-7,11-13; Tv 139:1-3,13-14,23-24; Lc 6:27-38 

Ngày 09/09: Thánh Phêrô Claver, Lm 

   1 Cr 9:16-19,22-27; Tv 84:3,4,5-6,8,12; Lc 6:39-42  

Ngày 10/09: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 10:14-22; Tv 116:12-13,17-18; Lc 6:43-49 

Ngày 11/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bốn Mùa Quanh Năm 

   Xh 32:7-11,13-14; Tv 51:3-4,12-13,17-19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32; 

Lc 15:1-10  

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $37,552.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

 

PHÂN ƯU 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức Thành Kính phân ưu 
cùng toàn gia quyến về sự ra đi của  Ông Giuse 

Nguyễn Văn Hiếu (Ông Thế), hưởng thọ 86 
tuổi.  Thăm viếng và cầu nguyện:  Thứ Sáu 

ngày 9 tháng 9 lúc 2 giờ chiều tới 8 giờ tối tại 
Nhà Quàn Columbia 4567 Rainier Ave S, Seat-
tle, WA 98118. Thánh lễ an táng:  Thứ Bảy 
ngày 10 tháng 9 lúc 9 giờ sáng tại Nhà Thờ 
Đức Mẹ Lộ Đức.  Sau Thánh Lễ, Di Quan và 
An Nghỉ tại Nghĩa Trang Holyrood 205 NE 
205th Street, Shoreline, WA 98155. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  

Giáo xứ tiếp tục nhận đơn ghi danh 

cho các lớp giáo lý Xưng Tội Lần 

Đầu (7 tuổi trở lên), Thêm Sức (14 

tuổi trở lên), Dự Tòng, Việt Ngữ (6 

tuổi trở lên) và chương trình Thiếu 

Nhi Thánh Thể. Đơn để cuối nhà thờ 

hay có thể lấy từ website của giáo xứ 

ducmeloducseattle.org  



 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2022 
 
Kính gởi quý Ông Bà Anh Chị Em, 

 
Hoà mình vào nhịp sống của Giáo Hội Hoàn Vũ trong 
tháng 9, nhất là dõi mắt theo những ưu tư của Đức Thánh 
Cha Phanxico, chúng ta cùng nhau hưởng ứng xoay quanh 
chủ đề “Lắng nghe tiếng nói của thụ tạo”. Đáp lại những 
trăn trở của vị cha chung, ngoài việc cầu nguyện, chúng ta 
cần phải sám hối và thay đổi lối sống cũng như điều chỉnh 
cách hành động của mình cho phù hợp với kế hoạch sáng 
tạo ban đầu của Đấng Tạo Hoá. Cho nên mỗi người chúng 
ta ngay từ hôm nay, hãy nghĩ đến thế hệ tương lai, đặc biệt 
là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương 
nhất. Hãy hành động vì một môi trường sống lành mạnh 
hơn, qua việc trồng cây xanh và bảo vệ môi trường qua 
việc phân loại rác thải ngay trong gia đình và xứ đạo của 
mình. Hãy để riêng chai nước và lon cho những nơi tái sử 
dụng lại để bảo vệ môi trường được tốt hơn. 
 
Tháng 9 cũng là tháng nhộn nhịp của các em học sinh 
chuẩn bị khai giảng năm học mới. Trường Giáo Lý & Việt 
Ngữ, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể và Giáo Lý Tân Tòng 
của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức cũng đã bắt đầu cho ghi 
danh. Ngày 18/9 sẽ khai giảng Giáo Lý & Việt Ngữ và 
ngày 22/9 cho Lớp Giáo Lý Tân Tòng. Xin quý phụ huynh 
hãy sốt sắng ghi danh cho con em mình đi học và sinh hoạt 
trở lại. Đồng thời tôi cũng khuyến khích các phụ huynh và 
các bạn trẻ cùng cộng tác với chúng tôi tham gia trở thành 
Giáo Lý Viên hay Thầy dạy tiếng Việt cho con em của 
chúng ta. Cầu chúc các em sinh viên, học sinh có một năm 
học mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp nhờ siêng 
năng học tập và sự trợ giúp của ơn thánh Chúa. 
 

Năm trước Giáo Xứ chúng ta đã làm hang đá Mừng Chúa Giáng Sinh rất đẹp ở bên ngoài Nhà Thờ được nhiều người 
yêu thích. Năm nay chúng ta cũng tiếp tục làm để mọi người Công Giáo cũng như ngoại giáo cùng đến xem khung 
cảnh mừng đón Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần. Tôi khuyến khích các Ca Đoàn, Đoàn Thể, Hội Đoàn cùng tham 
gia làm khuôn viên Nhà Thờ chúng ta trở thành Một Làng Belem Mới (New Bethlehem Town) để mọi người hân 
hoan cùng mừng Lễ Noel (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng 
ta"). Đây cũng là dịp để chúng ta gởi thông điệp hoà bình đến mọi người: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời - 
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Các Hội Đoàn sẽ tự gây quỹ hay mang đèn và những đồ trang trí từ nhà 
đến, để làm hang đá hoặc khung cảnh thành phố Bê-lem theo phong cách sáng tạo riêng của mình. Giáo Xứ sẽ phân 
chia khu vực cho mỗi Hội Đoàn tham dự. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta sẽ có Tĩnh Tâm Mùa Vọng (sẽ thông báo chi tiết sau) và Chương Trình Thánh Ca 
& Diễn Nguyện Giáng Sinh vào ngày Thứ Bảy 17 tháng 12 lúc 7:00pm. Mời các Ca Đoàn, Hội Đoàn và cá nhân 
cùng ghi danh tham dự. Ưu tiên cho những Ca Đoàn và Hội Đoàn ghi danh sớm. 
 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Chúa chúc phúc lành cho các con thiếu nhi, học sinh, 
sinh viên,cho từng người, từng gia đình trong Giáo Xứ chúng ta. 
Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 
Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 
Chánh Xứ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXIII - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Kn 9,13-18 

Ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi ? 

Bài trích sách Khôn ngoan. 
13Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa ? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi ? 

14Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. 15Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến 
linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. 16Những gì thuộc hạ giới, chúng 
con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc 
thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng ? 17Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài 
chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh ? 18Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho 
thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được 
cứu độ. 

 
 

Đáp ca Tv 89,3-4.5-6.12-13.14 và 17 (Đ. c.1) 

Đ. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. 

 

Bài đọc 2 Plm 9b-10.12-17 

Xin anh hãy đón nhận anh Ô-nê-xi-mô, không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân 
mến. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Phi-lê-môn. 
9b Anh Phi-lê-môn thân mến, tôi, Phao-lô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Ki-tô Giê-

su, 10 tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Ô-nê-xi-mô, 12 tôi xin 
gửi nó về cho anh ; xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. 13 Phần tôi, tôi cũng muốn giữ nó ở lại với 
tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng. 14 Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà 
không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng, chứ không phải tự nguyện. 15 Nó đã xa 
anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, 16 không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì 
một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến ; đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân 
mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. 17 Vậy, nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì 
xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi. 
 

Tung hô Tin Mừng  Tv 118,135 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi. Ha-lê-
lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 14,25-33 

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : 
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể 

làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem 

mình có hoàn thành nổi không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy 
sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo : 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua 
nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân 
ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn 
ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không 
thể làm môn đệ tôi được.” 



 

 

Twenty-third Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Wis 9:13-18b  

Who can know God’s counsel, or who can conceive what the LORD intends? For the deliberations of 
mortals are timid, and unsure are our plans. For the corruptible body burdens the soul and the earthen 
shelter weighs down the mind that has many concerns. And scarce do we guess the things on earth, and 

what is within our grasp we find with difficulty; but when things are in heaven, who can search them 
out? Or who ever knew your counsel, except you had given wisdom and sent your holy spirit from on 
high? And thus were the paths of those on earth made straight.  

 

Responsorial Psalm  Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 and 17  

R. (1) In every age, O Lord, you have been our refuge.  

 

Reading 2  Phmn 9-10, 12-17  

I, Paul, an old man, and now also a prisoner for Christ Jesus, urge you on behalf of my child Onesimus, 
whose father I have become in my imprisonment; I am sending him, that is, my own heart, back to you. 

I should have liked to retain him for myself, so that he might serve me on your behalf in my imprison-
ment for the gospel, but I did not want to do anything without your consent, so that the good you do 
might not be forced but voluntary. Perhaps this is why he was away from you for a while, that you 

might have him back forever, no longer as a slave but more than a slave, a brother, beloved especially 
to me, but even more so to you, as a man and in the Lord. So if you regard me as a partner, welcome 
him as you would me.  

 

Alleluia  Ps 119:135  

R. Alleluia, alleluia. Let your face shine upon your servant; and teach me your laws. R. Alleluia, alle-
luia.  

 

Gospel  Lk 14:25-33  

Great crowds were traveling with Jesus, and he turned and addressed them,  

“If anyone comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, 

and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after 
me cannot be my disciple.  

Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is 
enough for its completion? Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish 

the work the onlookers should laugh at him and say, ‘This one began to build but did not have the re-
sources to finish.’ Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with 
ten thousand troops he can successfully oppose another king advancing upon him with twenty thousand 

troops? But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms. In the 
same way, anyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple.”  


