
 

 

 

"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 XXXI - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 30 Tháng 10 Năm 2022 

Bản tin số 591  

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 

“Con Người đến để tìm và cứu những 
gì đã mất .”  (Lc 19, 1-10) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     3,796.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,452.00  
Bảo trì đóng góp:  $          35.00  

   

Tổng cộng:  $   5,283.00 

 

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 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 

Ngày 31/10: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14 

Ngày 01/11: Lễ Các Thánh 

   Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24 

Ngày 02/11: Lễ Các Đẳng Linh Hồn 

   Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33 

Ngày 03/11: Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10 

Ngày 04/11: Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ 

   Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8  

Ngày 05/11: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15 

Ngày 06/11: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   2 Mcb 7:1-2,9-14; Tv 17:1,5-6,8-1522; Lc 20:27-38; Lc 20:27,34-38 

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.  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 Environment” (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 

Kính mời quý hội viên Hội Hiền Mẫu tới dự phiên 
họp hàng tháng vào ngày Chúa Nhật đầu tháng, 
ngày 06/ 11 ngay sau thánh lễ 10g30 như thường lệ 
tại văn phòng giáo xứ. Để chia sẻ những sinh hoạt 
của Hội được tốt đẹp.  Xin chân thành cảm ơn sự 
hiện diện của quý vị.                                             

BĐHHM Kính mời.     

http://www.virtusonline.org/virtus


 

 

TÂN GIÁM MỤC VIỆT NAM TẠI HOA KỲ   

 

Hôm 25 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha         
Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Trần Văn Nhàn 
(John Nhan Tran), cha sở giáo xứ Đức Maria, Nữ 
Vương Trời Cao, ở thành phố Mandeville, Tổng giáo 
phận New Orleans, bang Louisiana, làm tân Giám mục 
hiệu tòa Tullia, Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta, bang 
Georgia. 

Đức cha John Nhan Tran năm nay 56 tuổi, sinh năm 
1966 tại Việt Nam. Năm 1968, khi được hai tuổi, mẹ 
của cha chết vì đạn lạc, thân phụ cha cũng bị bắn nhưng 
sống sót. Một người anh của cha cũng bị giết vì mìn. 

Năm lên chín tuổi, bé Nhan Tran cùng với chú, dì và 
các anh em họ rời bến Bạch Đằng và vượt biên,  thuyền 
hết nước, nhưng may mắn được một tàu Mỹ vớt. Gia 
đình định cư tại New Orleans, bang Louisiana. 

Thầy John Nhan Tran theo học tại Đại chủng viện thánh 
Giuse ở Saint Benedict, cũng thuộc bang Louisiana, đậu 
Cử nhân năm 1989, rồi học thần học tại Đại chủng viện 
Đức Bà ở New Orleans, đậu Cao học thần học (Master 
of Divinity) và thụ phong linh mục năm 1992. 

Trong 30 năm qua, cha John Nhan Tran làm cha phó tại 
bốn xứ đạo, trước khi được bổ nhiệm làm cha sở lần 
lượt tại ba xứ đạo, nhiệm sở cuối cùng là xứ Maria Đức 
Mẹ Trời Cao, từ bảy năm nay (2015). 

Hồi tháng Tám năm 2015, cha John Nhan Tran đã tặng một trái thận cho người bạn đồng môn tại Đại chủng 
viện thánh Giuse ở Covington, Louisiana, là cha Nguyễn Thanh, thuộc Tổng giáo phận Oklahoma. 

Tại Tổng giáo phận Atlanta, Đức cha John Nhan Tran sẽ cùng với hai vị giám mục Phụ tá khác, là Đức cha Joel 
M. Konzen và Bernard E. Schlesinger III, phụ giúp Đức Tổng giám mục chính tòa Gregory J. Hartmayer, thuộc 
dòng Phanxicô Viện Tu. 

Tuyên bố hôm 25 tháng Mười vừa qua, Đức Tổng giám mục Hartmayer chào mừng Đức cha John Nhan Tran 
đến Atlanta. Đức tân giám mục sẽ được thụ phong vào ngày 23 tháng Giêng năm tới, 2023, tại Atlanta. Ngài 
nói: “Tổng giáo phận chúng tôi được chúc phúc với các cộng đoàn tín hữu Công giáo khác nhau, đến từ nhiều 
nơi trên thế giới. Đức cha John Nhan Tran phản ánh sự khác biệt đó”. 

Đức giám mục tân cử cho biết rất ngỡ ngàng không nói nên lời, khi Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ 
thần Tòa Thánh điện thoại báo tin Đức Thánh cha bổ nhiệm cha làm Giám mục Phụ tá Atlanta. Sau nhiều ngày 
cầu nguyện và tín thác đó là ý Chúa, cha đón nhận việc Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm. 

Tại New Orleans, Đức Tổng giám mục Gregory Aymond nói rằng cha John Nhan Tran đã trung thành phục vụ 
dân Chúa tại Tổng giáo phận này qua sứ vụ linh mục. “Cha là một người lãnh đạo trong các linh mục của chúng 
tôi. Chúng tôi chúc mừng cha và cầu nguyện cho cha trong khi cha đón nhận sứ vụ mới”. 

Đức cha John Nhan Tran là người Việt Nam thứ ba được chọn làm giám mục phụ tá tại Mỹ: trước tiên là Đức 

cha Đaminh Mai Thanh Lương, Cố Giám mục Phụ tá giáo phận Orange, bang California; tiếp đến là Đức cha 

Thomas Nguyễn Thái Thành, đương kim Giám mục Phụ tá cũng giáo phận vừa nói, được bổ nhiệm năm 2017. 

G. Trần Đức Anh, O.P  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXXI - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Kn 11,22 - 12,2 

Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu. 
Bài trích sách Khôn ngoan. 

1122Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên 
mặt đất. 23Nhưng Chúa xót thương hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, 
không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.  

24Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như 
Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên. 25Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi ? Nếu 
như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì ? 26Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa 
xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. 121Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của 
Ngài ở trong muôn loài muôn vật. 2Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho 
họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. 

 
 

Đáp ca  Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (Đ. x. c.1) 

Đ. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. 
 

Bài đọc 2 2 Tx 1,11 - 2,2 

Danh của Chúa Ki-tô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người. 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca. 

1 11 Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em : xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh 
em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và 
mọi công việc anh em làm vì lòng tin. 12 Như vậy, danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh 
nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa 
Giê-su Ki-tô. 

2 1 Thưa anh em, về ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng ta về với 
Người, tôi xin anh em điều này : 2 nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã 
viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng 
hoảng sợ. 
 

Tung hô Tin Mừng  Ga 3,16 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người 
thì được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 19,1-10 

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

1 Khi ấy, Đức Giê-su vào Giê-ri-khô, đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; 
ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là 
ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một 
cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.  

5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì 
hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi 
người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa 
rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai 
cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” 9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, 
bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” 



 

 

Thirty-first Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Wis 11:22-12:2  

Before the LORD the whole universe is as a grain from a balance or a drop of morning dew come down 
upon the earth. But you have mercy on all, because you can do all things; and you overlook people's sins 
that they may repent.  

For you love all things that are and loathe nothing that you have made; for what you hated, you would not 
have fashioned. And how could a thing remain, unless you willed it; or be preserved, had it not been called 
forth by you? But you spare all things, because they are yours, O LORD and lover of souls, for your im-
perishable spirit is in all things! Therefore you rebuke offenders little by little, warn them and remind them 
of the sins they are committing, that they may abandon their wickedness and believe in you, O LORD!  

 

Responsorial Psalm  Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 13, 14  

R. (cf. 1) I will praise your name for ever, my king and my God.  

 

Reading 2  2 Thes 1:11-2:2  

Brothers and sisters: We always pray for you, that our God may make you worthy of his calling and pow-
erfully bring to fulfillment every good purpose and every effort of faith, that the name of our Lord Jesus 
may be glorified in you, and you in him, in accord with the grace of our God and Lord Jesus Christ.  

We ask you, brothers and sisters, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our assembling 
with him, not to be shaken out of your minds suddenly, or to be alarmed either by a "spirit," or by an oral 
statement, or by a letter allegedly from us to the effect that the day of the Lord is at hand.  

 

Alleluia  Jn 3:16  

R. Alleluia, alleluia. God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in 
him might have eternal life. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 19:1-10  

At that time, Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now a man there named Zac-
chaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man, was seeking to see who Jesus was; but he 
could not see him because of the crowd, for he was short in stature. So he ran ahead and climbed a syca-
more tree in order to see Jesus, who was about to pass that way.  

When he reached the place, Jesus looked up and said, "Zacchaeus, come down quickly, for today I must 
stay at your house." And he came down quickly and received him with joy. When they all saw this, they 
began to grumble, saying, "He has gone to stay at the house of a sinner." But Zacchaeus stood there and 
said to the Lord, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted any-
thing from anyone I shall repay it four times over." And Jesus said to him, "Today salvation has come to 
this house because this man too is a descendant of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to 
save what was lost."  


