
 

 

 

"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 XXIX - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 16 Tháng 10 Năm 2022 

Bản tin số 589  

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 

“Không nản chí”  (Lc 18, 1-8) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,202.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,377.00  
Bảo trì đóng góp:  $            5.00  

   

Tổng cộng:  $   6,584.00 

 

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 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 

Ngày 17/10: Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ 

   Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21 

Ngày 18/10: Thánh Luca, Thánh Sử 

   Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38 

Ngày 19/10: Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo 

   Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48 

Ngày 20/10: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Chín Mùa Quanh Năm 

   Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53 

Ngày 21/10: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Chín Mùa Quanh Năm 

   Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59  

Ngày 22/10: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Chín Mùa Quanh Năm 

   Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9 

Ngày 23/10: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Hc 35:12-14,16-18; Tv 34:2-3,17-18,19-23; 2 Tm 4:6-8,16-18; Lc 18:9-14  

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 

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.   

CẢNH BÁO 

Trong thời đại thông tin dễ dàng và tiện 

lợi này, rất buồn vì có những thành viên bị 

cám dỗ mạo danh các lãnh đạo tôn giáo 

cũng như chính quyền để lừa gạt tiền tài 

và thông tin cẩn mật của người khác.   

Các Linh Mục và Giáo Xứ khi kêu gọi 

mọi người đóng góp luôn thông báo trực 

tiếp tại nhà thờ.  Tuyệt đối không gởi thư 

điện hay tin nhắn.  Để bảo vệ an toàn, khi 

nhận thư điện hay tin nhắn lừa đảo, ông bà 

anh chị em đừng trả lời và lập tức xoá đi. 

mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

Không Nản Chí                              

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ 

Ngày 14-10-2010 là ngày vui đối với người 

dân Chilê.  Ba mươi ba người thợ mỏ bị sụp 

hầm sâu gần  700 m, được giải cứu.  Mười 

bẩy ngày đầu họ sống trong bóng tối, cạn 

kiệt lương thực.  Họ còn phải sống gần hai 

tháng nữa mới được cứu lên khỏi mặt đất.  

“Tôi ở giữa Thiên Chúa và quỷ sứ. Tôi bị 

giằng co giữa hai bên.  Tôi nắm chặt lấy bàn 

tay Chúa, và Chúa đã cứu tôi.”  Đó là câu 

nói của anh Mario Sepulveda, người thợ mỏ thứ hai được đưa lên khỏi “địa ngục”. 

Khi còn ở dưới hầm, Jimmy Sanchez, anh thợ trẻ nhất nhóm đã viết lên:  “Ở đây chúng tôi có 34 người, vì Chúa 

chẳng bao giờ bỏ rơi chúng tôi.”  Dù người ta nhắc đến khoa học như chìa khóa cho thành công, nhưng chính việc 

cầu nguyện đã cho họ sức mạnh để đứng vững. 

“Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.”  Đó là điều Đức Giêsu nhắn nhủ chúng ta qua dụ ngôn bà góa quấy 

rầy.  Bà là người không còn chỗ dựa vững chãi của người chồng.  Bà lại còn là nạn nhân đáng thương của một sự bất 

công chèn ép.  Nhất quyết không để mình bị bóc lột,  bà đã nhiều lần đến gặp quan tòa để xin ông minh xét cho (c. 

3).  Tiếc thay ông này lại là một vị quan tòa bất chính (c. 6), nên vụ kiện bị ngâm trong một thời gian khá lâu.  

Nhưng bà không hề nản chí, và cuối cùng bà đã thắng.  Ông quan tòa đã phải đem ra xử vụ kiện, chỉ vì bị bà quấy 

rầy liên tục. 

Đức Giêsu đã táo bạo khi kể dụ ngôn trên.  Ngài dám so sánh Thiên Chúa với ông quan tòa bất chính.  Dĩ nhiên, 

Thiên Chúa thì tốt lành và chăm lo cho con người, ngược hẳn với ông quan tòa chẳng coi ai ra gì (c. 2).  Nhưng cả 

hai lại có một nét chung.  Nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm về một Thiên Chúa như hững hờ, như không muốn đáp 

lại tiếng kêu của những người chịu bất công áp bức. 

Có biết bao tiếng kêu như thế vang vọng từ khắp địa cầu.  Có biết bao người chịu bách hại mà không thể lên tiếng.  

“Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho” (c. 3).  Đó vẫn là lời kêu nài muôn thuở của những người thấp cổ bé 

miệng.  Chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa không lên tiếng bênh vực, không hành động gì để giải cứu, giải 

oan.  Đức Giêsu mong chúng ta đừng thất vọng trước sự bất công trên thế giới, đừng nản lòng khi lời cầu nguyện của 

chúng ta có vẻ rơi vào quên lãng. 

Hãy tiếp tục cầu nguyện, vì Thiên Chúa tốt hơn ông quan tòa nhiều.  Nếu quan tòa cuối cùng còn xử kiện cho bà góa 

chỉ vì tránh bị quấy rầy, thì huống hồ là Thiên Chúa, Đấng sẽ làm rõ trắng đen vì lòng cảm thương.  Lẽ nào Người 

bắt những kẻ Người tuyển chọn, những kẻ ngày đêm kêu cứu với Người phải chờ đợi mãi? (c. 7). 

Lòng tin của chúng ta vẫn bị thách đố ngày nào còn bất công trên thế giới.  Chỉ mong ta vẫn giữ được lòng tin như 

người thợ mỏ ở trong hầm tối. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXIX - Mùa Thường Niên 
 
Bài đọc 1 Xh 17,8-13 

Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế. 
Bài trích sách Xuất hành. 

8 Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê : “Anh hãy 
chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy 
của Thiên Chúa.” 10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo : ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các 
ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng 
thế ; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. 12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy 
một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. 

Nhờ vậy, tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. 13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi 
gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta. 
 

Đáp ca  Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.2) 

Đ. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. 
 

Bài đọc 2 2 Tm 3,14 - 4,2 

Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành. 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

3 14 Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học 
với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để 
được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do 
Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục, để trở nên công 
chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. 

4 1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất 
hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận 
tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ 
tâm dạy dỗ. 
 

Tung hô Tin Mừng Hr 4,12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng 
như tư tưởng của lòng người. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 18,1-8 

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, 
không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên 
Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa 
với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. 
Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra 
gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức 
óc’.” 

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không 
minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt 
họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con 
Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?” 



 

 

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading 1  Ex 17:8-13  

In those days, Amalek came and waged war against Israel. Moses, therefore, said to Joshua, "Pick out 
certain men, and tomorrow go out and engage Amalek in battle. I will be standing on top of the hill 
with the staff of God in my hand." So Joshua did as Moses told him: he engaged Amalek in battle af-
ter Moses had climbed to the top of the hill with Aaron and Hur.  

As long as Moses kept his hands raised up, Israel had the better of the fight, but when he let his hands 
rest, Amalek had the better of the fight. Moses' hands, however, grew tired; so they put a rock in 

place for him to sit on. Meanwhile Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on 
the other, so that his hands remained steady till sunset. And Joshua mowed down Amalek and his 
people with the edge of the sword.  

 

Responsorial Psalm  Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8  

R.(cf. 2) Our help is from the Lord, who made heaven and earth.  

 

Reading 2  2 Tm 3:14-4:2  

Beloved: Remain faithful to what you have learned and believed, because you know from whom you 
learned it, and that from infancy you have known the sacred Scriptures, which are capable of giving 

you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and is useful 
for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs 
to God may be competent, equipped for every good work.  

I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and 
by his appearing and his kingly power: proclaim the word; be persistent whether it is convenient or 
inconvenient; convince, reprimand, encourage through all patience and teaching.  

 

Alleluia  Heb 4:12  

R. Alleluia, alleluia. The word of God is living and effective, discerning reflections and thoughts of 

the heart. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 18:1-8  

Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming wea-
ry. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human 
being. And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against 
my adversary.' For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true 
that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me I shall 

deliver a just decision for her lest she finally come and strike me.'"  

The Lord said, "Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of 
his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he 
will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith 
on earth?"  


