
 

 

 

"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 XXVIII - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 9 Tháng 10 Năm 2022 

Bản tin số 588 

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 

“9 người kia đâu?”  (Lc 17, 11-19) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     5,435.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,152.00  
Bảo trì đóng góp:  $            60.00  

   

Tổng cộng:  $   6,647.00 

 

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 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 

Ngày 10/10: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Tám Mùa Quanh Năm 

   Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32 

Ngày 11/10: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Tám Mùa Quanh Năm 

   Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41 

Ngày 12/10: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Tám Mùa Quanh Năm 

   Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46 

Ngày 13/10: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Tám Mùa Quanh Năm 

   Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54 

Ngày 14/10: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Tám Mùa Quanh Năm 

   Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7  

Ngày 15/10: Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts 

   Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12 

Ngày 16/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm 

   Xh 17:8-13; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Tm 3:144; Lc 18:1-8  

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 

Tuần này chúng ta có xin tiền đợt hai cho 

Khánh Nhật Truyền Giáo.  Lòng hảo tâm 

của ông bà anh chị em giúp đảm bảo công 

việc và sự phục vụ của Giáo Hội Truyền 

Giáo để các linh mục và các nhà lãnh đạo 

trong Giáo Hội có được nền tảng vững 

chắc khi nâng đỡ những cộng động khó 

nghèo vào các Sứ Mệnh của Đức Thánh 

Cha.  Mong ông bà anh chị em thành tâm 

xem xét trong việc hổ trợ này.   

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


 

 

 

NHẬN RA ƠN CHÚA            
Gm. Giuse Vũ Văn Thiên 

Con người hiện hữu trên trái đất, 
dù tin Chúa hay không, vẫn sống 
trong tình yêu thương ngập tràn 
của Ngài. Đời sống nhân sinh cần 
Chúa như thân xác cần hơi thở, 
như trái đất cần nước mưa, như cây 
cỏ cần ánh mặt trời.  Cũng như mặt 
trời luôn hiện hữu, dù người khiếm 
thị không nhìn thấy, Thiên Chúa 
luôn hiện diện, dù người vô tín 
không nhận ra. Tuy vậy, dù nhận ra 
hay không thì Ngài vẫn đang hiện 
diện giữa chúng ta để chúc lành và 
dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo 
đường trần gian. 

Lời Chúa hôm nay giới thiệu với chúng ta hai cá nhân, dù là “người ngoại”, đã nhận ra tình thương và quyền năng của Chúa, 
đồng thời dâng lời tôn vinh cảm tạ Ngài. 

Trường hợp thứ nhất là một vị tướng của Syria, tên là Naaman. Ông bị bệnh phong cùi, tìm thầy kiếm thợ mãi không khỏi. Ấy 
vậy mà khi đến với Ngôn sứ Elisê, chỉ đơn giản là tắm dưới dòng nước sông Giordan của Israen, ông đã được sạch. Thoạt đầu, 
khi nghe đề nghị của vị ngôn sứ, ông tỏ ra khó chịu, vì cách thức chữa bệnh quá đơn giản, không có sức thuyết phục. Nhưng 
sau đó, ông đã nhận ra, ông được chữa lành không phải là do thuốc trần gian, mà nhờ thuốc thiêng liêng. Ông không thiếu gì 
tiền bạc, nhưng bệnh của ông đã được chữa khỏi không phải nhờ tiền bạc và tài năng con người. Chính Thiên Chúa đã chữa 
lành ông, khởi đi từ niềm tin của ông qua việc chấp nhận dìm mình xuống dòng sông, theo lệnh truyền của vị ngôn sứ. Nhận ra 
quyền năng của Thiên Chúa, ông đã xin đất chở về quê hương để tôn thờ Ngài. 

Người thứ hai là người cùi ở Samaria. Chúa Giêsu không nói với chúng ta chín người kia là người Do Thái hay dân ngoại, 
nhưng người duy nhất trở lại tôn vinh Thiên Chúa là người xứ Samaria. Dưới cái nhìn của người Do Thái, người Samaria là 
những người vô thần. Cả mười người cùi đều được chữa lành, nhưng duy nhất mình anh ta trở lại để nói lời cám ơn và tôn vinh 
quyền năng của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu. Có lẽ chín người kia đã quá vui mừng khi được chữa lành, hoặc quá vô 
tâm không nhận ra nhờ đâu mà mình được lành sạch. Dù vì lý do nào đi nữa, thì việc quên lãng người đã làm ơn cho mình là 
một điều đáng trách. 

Mỗi chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, có nhận ra những điều tốt lành Chúa ban, thông qua những biến cố hoặc những người 
đang sống xung quanh? Nhiều người cho rằng những điều tốt lành ấy là do ngẫu nhiên ta nhận được, chứ không phải do tình 
thương của Thượng Đế. Lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta, hãy luôn biết nhận ra ơn Chúa, để dâng lời cảm tạ và tôn 
vinh Đấng cao cả. Tạ ơn Chúa vừa là bổn phận của chúng ta, vừa là điều kiện để Chúa tiếp tục ban ơn lành. 

Chân thành cám ơn Chúa vì những điều tốt lành Ngài ban, chúng ta cũng biết nói lời cám ơn nhau. Cuộc sống vắng tiếng cám 
ơn sẽ trở nên khô khan, buồn tẻ, và sẽ biến con người thành những cỗ máy di động. Cám ơn không phải là hèn hạ, phụ thuộc 
như một thời nhiều người lầm tưởng. Con người sống ở đời phụ thuộc và liên đới với nhau. Người nông dân mua vải của người 
thợ dệt. Nguời thợ dệt mua nông sản của người nông dân. Sự trân trọng công lao và việc làm của người khác là biểu hiện của 
người có văn hóa và có nghĩa có tình. Lời cám ơn đối với những người cùng chung sống không chỉ thể hiện qua lời nói, nhưng 
còn là sự cảm thông, tình liên đới và bao dung. 

Tạ ơn Chúa khi gặp điều may lành, người tín hữu còn biết dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, ngay cả 
khi gặp khó khăn thử thách, vì họ xác tín rằng Chúa luôn muốn những điều tốt đẹp cho những ai yêu mến Ngài. Thánh Phaolô 
đã khuyên người môn sinh của mình là ông Timôthê hay luôn kiên tâm chịu đựng và phó thác vào tình thương của Chúa. Thánh 
nhân viết thư này từ trong tù, lúc bị xiềng xích, mà vẫn lạc quan hy vọng và tin tưởng vào Chúa, là Đấng trung thành. Trong 
xiềng xích tù đầy, thánh nhân vẫn nhận ra ơn của Chúa ban và đón nhận chiu đựng tất cả, vì lòng mến Chúa (Bài đọc II). 

Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con biết chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu Chúa làm cho nhân loại, và để 
chúng con nhận ra tình thương bao la hải hả của Chúa, xuyên qua những điều kỳ diệu ấy. Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

DẠY LÁI XE - THI VIẾT - THI LÁI 

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  

5631 California Ave SW Suite A   
Seattle, WA 98136 

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Cer-

tificate. 

Job can be provided after training 

class. Call for more info  

206-380-1952 

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 XXVIII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 2 V 5,14-17 

Ông Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và tuyên xưng Đức Chúa. 
Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. 

14 Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông xuống 
dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da 
thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. 

15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : 
“Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng 
nhận món quà của tôi tớ ngài đây.” 16 Ông Ê-li-sa nói : “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ 
không nhận gì cả.” Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. 17 Ông Na-a-man nói : “Nếu ngài từ 
chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không 
còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.” 
 

Đáp ca Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. x. c.2) 

Đ. Chúa đã mặc khải ơn Người cứu độ trước mặt chư dân. 
 

Bài đọc 2 2 Tm 2,8-13 

Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Đức Ki-tô. 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

8 Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi 
Đa-vít, như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo. 9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng 
xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích 
cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh 
quang muôn đời. 

11 Đây là lời đáng tin cậy : 
Nếu ta cùng chết với Người, 
ta sẽ cùng sống với Người. 
12Nếu ta kiên tâm chịu đựng, 
ta sẽ cùng hiển trị với Người. 
Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. 
13Nếu ta không trung tín, 
Người vẫn một lòng trung tín, 
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. 

 

Tung hô Tin Mừng  x. 1 Tx 5,18 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong 
Đức Ki-tô Giê-su. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 17,11-19 

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ? 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc 
Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : 
“Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư 
tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn 
vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su 
mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở 
lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng 
tin của anh đã cứu chữa anh.” 



 

 

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  2 Kgs 5:14-17  

Naaman went down and plunged into the Jordan seven times at the word of Elisha, the man of God. His flesh became 
again like the flesh of a little child, and he was clean of his leprosy.  

Naaman returned with his whole retinue to the man of God. On his arrival he stood before Elisha and said, "Now I 
know that there is no God in all the earth, except in Israel. Please accept a gift from your servant." Elisha replied, "As 

the LORD lives whom I serve, I will not take it;" and despite Naaman's urging, he still refused. Naaman said: "If you 
will not accept, please let me, your servant, have two mule-loads of earth, for I will no longer offer holocaust or sacri-
fice to any other god except to the LORD."  

 

Responsorial Psalm   Ps 98:1, 2-3, 3-4 R. (cf. 2b)  

The Lord has revealed to the nations his saving power.  

 

Reading II  2 Tm 2:8-13  

Beloved: Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David: such is my gospel, for which I am suf-
fering, even to the point of chains, like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore, I bear with every-
thing for the sake of those who are chosen, so that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus, together 

with eternal glory.  

This saying is trustworthy:  

If we have died with him  

we shall also live with him;  

if we persevere  

we shall also reign with him.  

But if we deny him  

he will deny us.  

If we are unfaithful  

he remains faithful,  

for he cannot deny himself.  

 

Alleluia 1  Thes 5:18  

R. Alleluia, alleluia. In all circumstances, give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. R. Alleluia, 

alleluia.  

 

Gospel  Lk 17:11-19  

As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 
ten lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, "Jesus, Master! Have pity on 
us!" And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." As they were going they were cleansed. 

And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus 
and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, "Ten were cleansed, were they not? Where are the other 
nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?" Then he said to him, "Stand up and go; your faith 

has saved you."  


