
 

 

 

"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 XXX - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 23 Tháng 10 Năm 2022 

Bản tin số 590  

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 

“Khiêm hạ - Điều kiện để được 
ơn tha thứ.”  (Lc 18, 9-14) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,699.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,572.00  
Bảo trì đóng góp:  $          40.00  

   

Tổng cộng:  $   6,311.00 

 

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 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 

Ngày 24/10: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17 

Ngày 25/10: Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21 

Ngày 26/10: Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30 

Ngày 27/10: Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35 

Ngày 28/10: Thánh Simon và Jude, Tông Đồ 

   Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6  

Ngày 29/10: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11 

Ngày 30/10: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Kn 11:22-12; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-1421; Lc 19:1-10 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $39,695.00 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Lớp Safe Environment (Protecting God’s Children for 
Adults) 

Xin mời các thiện nguyện viên, các ban nghành, hội 

đoàn và đoàn thể phục vụ trong giáo xứ tham gia (nếu 

chưa tham gia)  khóa học “Safe Environ-

ment” (Protecting God’s Children for Adults) theo yêu 

cầu của Tổng Giáo Phận Seattle.  Lớp học được tổ 

chức vào Chủ Nhật ngày 30 tháng 10, năm 2022 tại 

trường học của giáo xứ từ 11:45am - 2:45pm.  Xin vui 

lòng ghi danh online tại trang mạng 

www.virtusonline.org/virtus hoặc liên lạc cô Ngân 

(206-579-2179) để biết thêm chi tiết.   

Thứ Ba ngày 1 tháng 11 là Lễ Các Thánh, Lễ 
Trọng và Buộc. Giáo xứ sẽ có lễ lúc 10:30 sáng 
và 7 giờ tối. 

Thứ Tư ngày 2 tháng 11 là Lễ Các Đẳng Linh 
Hồn. Giáo xứ sẽ có lễ lúc 10:30 sáng và 6 giờ tối. 

THÔNG BÁO ĐẤT THÁNH 

* Nhân ngày lễ Kính Nhớ Các Đẳng Linh Hồn, Đất 

Thánh Công Giáo T.G.P. Seattle sẽ tổ chức Thánh Lễ 

Việt Nam cầu nguyện cho những Thân Nhân và Ân 

Nhân đã qua đời, vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 11, 2022 tại: 

1. Đất Thánh Gethsemane (37600 Pacific Hwy. S., 

Federal Way, WA 98003) lúc 10:30 AM 

2. Đất Thánh Holyrood (205 NE 205th St, Shoreline, 

WA 98155) lúc 1:00 PM 

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới tham dự 

trong ngày cầu nguyện đặc biệt này. 

* Trong tháng 10 và 11, các Đất Thánh Công Giáo thuộc 

TGP Seattle có chương trình giảm 15% đất và nơi để tro 

cốt. Sự chuẩn bị trước sẽ giúp cho gia đình và thân nhân 

được dễ dàng và chu đáo hơn trong việc tang chế. Mọi 

chi tiết xin liên lạc Vũ Hoàng Trực (206) 229-6181 

Báo Cáo của Khánh Nhật Truyền Giáo  

15/10 & 16/10: 

Tổng cộng:    $   5,556.00 

http://www.virtusonline.org/virtus


 

 

Xin Thương Xót Con                                                                                                           
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 

Hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Nhưng kết quả thật bất ngờ. Người 
mà ai cũng kính trọng thì lại không được nhận lời. Người mà ai cũng khinh 
miệt thì lại được Chúa nhận lời và được công chính hóa. Qua dụ ngôn này, 
Chúa cho thấy lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải là lời cầu nguyện khiêm 
nhường. 

Khiêm nhường không tự mãn. 

Người biệt phái tự mãn vì những việc tốt mình làm được. Làm được việc tốt 
thật đáng khen. Nhưng cần phải nhận biết nguồn gốc việc tốt của mình. Biết 
nguồn gốc việc tốt phải khởi đi từ nhận biết nguồn gốc bản thân mình. Tôi có 
mặt ở đời là ơn Chúa ban. Tôi thừa hưởng một sức khỏe, một gia đình, một 
nền giáo dục, một nề nếp đạo đức, đó là ơn Chúa ban. Vì thế tôi làm được 
việc tốt cũng là ơn lành Chúa ban. Nếu tôi rơi vào một hoàn cảnh xấu, tôi có 
làm được việc tốt không? Rất khó. Vì thế đừng tự mãn khi làm được việc tốt. 

Khiêm nhường không khinh người. 

Người khiêm nhường nhận biết thân phận mình sẽ không dám khinh người. Tôi làm được việc tốt vì tôi có hoàn cảnh tốt. 
Người kia làm việc xấu vì họ không có hoàn cảnh tốt như tôi. Vì thế không nên khinh người. Hơn nữa, trong tinh thần bác ái 
huynh đệ, thấy người hèn kém tôi càng phải yêu thương, nâng đỡ. Thấy người tội lỗi yếu đuối tôi càng phải tế nhị kính trọng. 
Chúa Giêsu vẫn làm gương trân trọng người tội lỗi như đối với người phụ nữ ngoại tình, đối với Giakêu và cả đối với Giuđa 
nữa. 

Khiêm nhường nhận biết thân phận tội lỗi. 

Con người đâu có ai hoàn hảo. Huống hồ có những nết xấu đeo đẳng ta mãi không thể dứt ra được. Ta đã ngã đi ngã lại nhiều 
lần. Biết bao quyết tâm. Biết bao ơn Chúa. Biết bao lời cầu nguyện. Nhưng “một cái dằm” cứ nằm mãi trong thịt khiến ta đau 
nhức khôn nguôi. Ta không thể nào thoát khỏi tội lỗi. Vì thế tâm tình xứng hợp là khiêm nhường nhận biết thân phận tội lỗi của 
mình. Khiêm nhường nhận trước mặt Chúa. Khiêm nhường nhận trước mặt anh em. Đó là thái độ trung thực và đúng đắn. 

Khiêm nhường xin Chúa ban ơn cứu độ. 

Vì không thể tự mình thoát khỏi tội lỗi, không thể đạt tới ơn cứu độ, nên ta cần ơn Chúa. Không thể tự giải thoát, nên ta cần 
Chúa giải thoát ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Thân phận ta thật khốn cùng. Sức lực ta thật yếu đuối. Nên lời cầu nguyện đúng nhất 
là: “Lạy Chúa, xin thương xót con”. Tương truyền đó là lời cầu nguyện liên lỉ suốt đời của thánh Phêrô, vị Tông đồ trưởng, vị 
Giáo Hoàng tiên khởi. 

Với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con”, ta nhận biết mình không thể sống công chính tự sức riêng, nhưng chỉ 
được “công chính hóa” nhờ ơn Chúa. Với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con”, ta nhận biết ta được ơn Chúa không 
phải vì ta xứng đáng nhưng vì được Chúa thương yêu. Với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con”, ta nhận biết rằng 
lời cầu nguyện khiêm nhường là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. 

“Lạy Chúa, xin thương xót con” 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1) Tôi có hay tự mãn vì mình sống tốt hơn người khác không? Thái độ này có đúng không? 

2) Tôi có hay khinh miệt, lên án người khác không? Thái độ này có đúng không? 

3) Tại sao tôi phải khiêm nhường khi cầu nguyện? 

4) Tôi có một nết xấu thường phạm. Tôi đã xưng tội nhiều lần và quyết tâm chừa cải. Nhưng chứng nào tật ấy. Bạn có cảm 

nghiệm được điều này nơi bản thân không? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXX - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Hc 35,12-14.16-18 

Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. 
Bài trích sách Huấn ca. 

12Đức Chúa là Đấng xét xử, 
Người chẳng thiên vị ai. 
13Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, 
nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. 
14Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, 
hay tiếng than van của người goá bụa. 
16Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người 
sẽ được Người chấp nhận, 
lời họ kêu xin sẽ vọng tới các tầng mây. 
17Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. 
Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. 
18Họ sẽ không rời đi 
bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, 
chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. 
 
 

Đáp ca Tv 33,2-3.16-18.19 và 23 (Đ. c.7a) 

Đ. Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. 
 

 
Bài đọc 2 2 Tm 4,6-8.16-18 

Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

6 Anh thân mến, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao 
đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; 
Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn 
cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện. 

16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng 
chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn 
thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. 18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi 
thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh 
hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men. 
 

Tung hô Tin Mừng  2 Cr 5,19 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho 
chúng tôi công bố lời hoà giải. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 18,9-14 

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính ; còn người Pha-ri-sêu thì không. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người 
khác :  

10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu 
thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao 
kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho 
Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên 
trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’  

14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia 
thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” 



 

 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1   Sir 35:12-14, 16-18  

The LORD is a God of justice, who knows no favorites. Though not unduly partial toward the weak, 

yet he hears the cry of the oppressed. The Lord is not deaf to the wail of the orphan, nor to the widow 
when she pours out her complaint.  

The one who serves God willingly is heard; his petition reaches the heavens. The prayer of the lowly 
pierces the clouds; it does not rest till it reaches its goal, nor will it withdraw till the Most High re-

sponds, judges justly and affirms the right, and the Lord will not delay.  

 

Responsorial Psalm  Ps 34:2-3, 17-18, 19, 23  

R. (7a) The Lord hears the cry of the poor.  

 

Reading 2   2 Tm 4:6-8, 16-18  

Beloved: I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have 
competed well; I have finished the race; I have kept the faith. From now on the crown of righteousness 
awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all 

who have longed for his appearance.  

At my first defense no one appeared on my behalf, but everyone deserted me. May it not be held 
against them! But the Lord stood by me and gave me strength, so that through me the proclamation 
might be completed and all the Gentiles might hear it. And I was rescued from the lion's mouth. The 

Lord will rescue me from every evil threat and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be 
glory forever and ever. Amen.  

 

Alleluia  2 Cor 5:19  

R. Alleluia, alleluia. God was reconciling the world to himself in Christ, and entrusting to us the mes-
sage of salvation. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 18:9-14  

Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised eve-
ryone else.  

"Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee and the other was a tax collector. 

The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself, 'O God, I thank you that I am not 
like the rest of humanity -- greedy, dishonest, adulterous -- or even like this tax collector. I fast twice a 
week, and I pay tithes on my whole income.' But the tax collector stood off at a distance and would not 

even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.'  

I tell you, the latter went home justified, not the former; for whoever exalts himself will be humbled, 
and the one who humbles himself will be exalted."  


