
 

 

 

"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:           

Thu Thai Duong   thu.duong@ollpsea.org 
 

Quản Trị / Nhập Dữ Liệu: 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 XXVII - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 2 Tháng 10 Năm 2022 

Bản tin số 587 

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 

“Làm điều phải làm”  (Lc 17, 5-10) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     3,511.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,637.00  
Bảo trì đóng góp:  $            35.00  

   

Tổng cộng:  $   5,183.00 

 

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 02/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   Kb 1:2-3,2; Tv 95:1-2,6-7,8-9; 2 Tm 1:6-8,13-14; Lc 17:5-10 

Ngày 03/10: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37 

Ngày 04/10: Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ 

   Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42 

Ngày 05/10: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4 

Ngày 06/10: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13 

Ngày 07/10: Đức Mẹ Mân Côi 

   Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26  

Ngày 08/10: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28 

Ngày 09/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   2 V 5:14-17; Tv 98:1,2-3,3-4; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $39,695.00 

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: 

Thứ Bảy 15/10, 19/11, 17/12 

2:30 pm - 4:30 pm 

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 

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 

Kính thưa Hội Thánh 

Giuse và các hội viên: 

Xin chúc mừng kỷ niệm 6 

năm ngày thành lập của 

hội! 

Có Thánh Giuse làm quan 

thầy để cùng đồng hành 

với hội và mỗi một hội 

viên trong sự bảo vệ chăm 

sóc cho vợ con, nâng đỡ 

gia đình an vui đoàn kết 

lớn mạnh và luôn sẵn sàng 

mạnh mẽ cố gắng hết mình 

hoàn thành công việc đẹp lòng Chúa là niềm vui lớn.  

Chúng ta cùng hoan hô chúc mừng hội và tất cả các hội 

viên.  Xin Chúa ban muôn ơn lành cho hội và các hội 

viên, để như Thánh Giuse, dù trong thầm lặng, vẫn luôn 

lớn mạnh và vững bước tiến đến phía trước trong sứ 

mạng và nhiệm vụ cao cả mà Chúa giao ban. 

Một lần nữa, xin chúc mừng Hội Thánh Giuse và các 

thành viên của hội nhân dịp trọng đại này! 

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


 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 10/2022 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, 
 

Chúng ta bước vào Tháng 10, Tháng Mân Côi. Kinh Mân Côi là do chính Đức Mẹ ban cho Thánh Đa Minh để truyền bá cho 
nhân loại. Mẹ nói trong các kinh nguyện chúng con dâng lên Mẹ thì không có lời nào đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. 
Chính vì vậy mẹ đã ban cho những ai lần chuỗi mân côi của Mẹ, xin Mẹ điều gì thì Mẹ sẽ ban cho được như ý. 
 

Với sự canh tân của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, kinh Mân Côi là bản tóm tắt Tin Mừng của Chúa Kitô với các 
mầu nhiệm Năm Sự Vui của thời thơ ấu. Năm Sự Sáng của giai đoạn rao giảng Tin Mừng. Năm Sự Thương của cuộc khổ 
nạn và Năm Sự Mừng của sự phục sinh. Như vậy khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta có cơ hội cùng Mẹ Maria chiêm ngắm mầu 
nhiệm Chúa Kitô. 
 

Khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta suy gẫm từng mầu nhiệm. Một “mầu nhiệm” được hiểu là một bộ mười kinh bắt đầu là một 
Kinh Lạy Cha nhắc nhở chúng ta rằng Cha của Ðức Giêsu là người khởi xướng sự cứu chuộc, sau đó là mười Kinh Kính Mừng 
nhắc nhở chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria suy niệm về những mầu nhiệm này và kết thúc bằng một Kinh Sáng Danh nhắc nhở 
chúng ta rằng mục đích của mọi sự sống là để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. 
 

Lần chuỗi ở đâu cũng được và nơi đâu, giờ nào, 
lúc nào con người cũng có thể lần chuỗi. Lần 
chuỗi riêng đã tốt, lần chuỗi chung trong cộng 
đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình lại mang ý 
nghĩa hơn nữa. Chúa Giêsu đã từng nói: “Nơi 
nào có hai ba người ngồi chung lại với nhau 
mà cầu nguyện vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ”. 
 

Tôi khuyến khích các gia đình, hội đoàn, ca 
đoàn và cộng đoàn tổ chức “Chuỗi Mân Côi 
Sống”. Chuỗi Mân Côi Sống trở thành mối dây 
liên kết thiêng liêng. Mỗi người phụ trách một 
ngắm, đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày cầu 
nguyện cho mọi người trong gia đình, hội đoàn, 
giáo xứ v.v… nhất là cầu nguyện cho những 
người đau yếu bệnh tật, cho những người đang 
gặp khó khăn thử thách, và cho các linh hồn 
đang cần đến Lòng Chúa Xót Thương. 
 

Trong tháng này cũng là Tháng cầu nguyện cho 
mọi người biết Tôn Trọng Sự Sống. Sự sống con 
người là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa 
ban tặng vì con người là một nhân vị được tạo 
dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, là một cái gì 
có tính cách linh thánh vì sự sống phát xuất từ 

Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Sự sống con người cũng là một cái gì hết sức quý báu, vì nó nền tảng của mọi phúc lợi, là 
nguồn gốc và là điều kiện tất yếu cho mọi sinh hoạt con người và mọi cảm thông trong xã hội. Không có gì gần gũi con người 
hơn sự sống của chính mình, đụng đến sự sống là đụng đến chính con người. Tôn trọng sự sống là khởi nguồn của mọi tôn 
trọng các quyền căn bản của con người. 
 

Vì thế, tội giết người là một tội rất nghiêm trọng, vì là tội ác chống Thiên Chúa, Đấng duy nhất có quyền sinh tử, và là tội ác 
chống tha nhân vì mình đã tước đoạt của họ một giá trị hết sức quý báu. Thiên Chúa đã ra lệnh: “Ngươi không được giết 
người” (Xh 20,13; Đnl 5,17). Trong tất cả tội ác mà con người có thể thực hiện chống lại sự sống thì sự phá thai do cố ý là một 
tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Đây chính là một loại giết người hết sức ghê tởm vì nạn nhân trong trường hợp này là một kẻ vô 
tội chưa đủ khả năng tự vệ. 
 

Giáo huấn luân lý Kitô giáo luôn luôn coi phá thai là một trọng tội: “Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ 
phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi. Việc phá thai trực 
tiếp, nghĩa là, hoặc được muốn như mục đích hoặc được muốn như phương tiện, đều trái ngược một cách nghiêm trọng với luật 
luân lý” (GLHTCG. số 2271). 
 

Theo Giáo luật hiện hành, Hội Thánh phạt vạ tuyệt thông cho những ai đã phá thai thành công: “Người nào thi hành việc phá 
thai và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết” (Điều 1398). 
 

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Xin Mẹ Maria là “Đấng cứu các bệnh nhân, Đấng bầu 
chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo” nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội Thánh, gìn giữ anh chị em 
luôn mãi. 
 

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) 

    

    

    

    

    

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 Cer-

tificate. 

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 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XXVII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Kb 1,2-3 ; 2,2-4 
 

Người công chính sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình. 

Bài trích sách ngôn sứ Kha-ba-cúc. 
12Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên:  “Bạo 

tàn !” mà Ngài không cứu vớt?  3Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, 
còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?  Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, 
chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.  22Đức Chúa trả lời và nói với tôi : “Hãy viết lại thị kiến 
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.  3Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn 
định.  Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng.  Nếu nó chậm tới, 
thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.  4Này đây, ai không có tâm hồn 
ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình.” 
 

Đáp ca  Tv 94,1-2.6-7a.7b-9 (Đ. c.7b.8a) 
Đ.Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! 
Người phán : Các ngươi chớ cứng lòng. 
 

Bài đọc 2 2 Tm 1,6-8.13-14 
 

Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. 

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 
6 Anh thân mến, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận 

được khi tôi đặt tay trên anh. 7 Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho 
chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình 
thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng 
hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa ; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao 
cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. 13 Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp 
với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. 14 Giáo 
lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. 
 

Tung hô Tin Mừng 1 Pr 1,25 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã 

được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 17,5-10 
 

Nếu anh em có lòng tin ! 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
5 Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng 

con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : 
‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em. 

7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại 
bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho 
ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm 
theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, 
thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” 



 

 

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time 
 

Reading 1 Hab 1:2-3; 2:2-4 
 

How long, O LORD?  I cry for help, but you do not listen!  I cry out to you, "Violence!" 
but you do not intervene.  Why do you let me see ruin; why must I look at misery?  De-
struction and violence are before me; there is strife, and clamorous discord.  Then the 
LORD answered me and said:  Write down the vision clearly upon the tablets, so that 
one can read it readily.  For the vision still has its time, presses on to fulfillment, and will 
not disappoint; if it delays, wait for it, it will surely come, it will not be late.  The rash 
one has no integrity; but the just one, because of his faith, shall live. 
 

Responsorial Psalm Ps 95:1-2, 6-7, 8-9 
 

R. (8) If today you hear his voice, harden not your hearts. 
 

Reading 2 2 Tm 1:6-8, 13-14 
 

Beloved:  I remind you, to stir into flame the gift of God that you have through the impo-
sition of my hands.  For God did not give us a spirit of cowardice but rather of power 
and love and self-control.  So do not be ashamed of your testimony to our Lord, nor of 
me, a prisoner for his sake; but bear your share of hardship for the gospel with the 
strength that comes from God. 
 
Take as your norm the sound words that you heard from me, in the faith and love that are 
in Christ Jesus.  Guard this rich trust with the help of the Holy Spirit that dwells within 
us. 
 

Alleluia 1 Pt 1:25 
R. Alleluia, alleluia.  The word of the Lord remains forever.  This is the word that has 
been proclaimed to you.  R. Alleluia, alleluia. 
 

Gospel  Lk 17:5-10 
 

The apostles said to the Lord, "Increase our faith."  The Lord replied, "If you have faith 
the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted 
in the sea,' and it would obey you. 
 
"Who among you would say to your servant who has just come in from plowing or tend-
ing sheep in the field, 'Come here immediately and take your place at table'?  Would he 
not rather say to him, 'Prepare something for me to eat.  Put on your apron and wait on 
me while I eat and drink.  You may eat and drink when I am finished'?  Is he grateful to 
that servant because he did what was commanded?  So should it be with you.  When you 
have done all you have been commanded, say, 'We are unprofitable servants; we have 
done what we were obliged to do.'" 

https://bible.usccb.org/bible/Habakkuk/1?2
https://bible.usccb.org/bible/Psalms/95?1
https://bible.usccb.org/bible/2timothy/1?6
https://bible.usccb.org/bible/1Peter/1?25
https://bible.usccb.org/bible/luke/17?5

