
 

 

 

"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:   Thứ Ba tới thứ Bảy ccccc

           nữa tiếng trước giờ lễ 

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 

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 

“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”  
(Mt 1, 18-24) 

 

LỄ GIÁNG SINH 

Ngày 25 Tháng 12 Năm 2022 

Bản tin số 599 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     5,997.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,195.00  
Bảo trì đóng góp:  $           5.00  

   

Tổng cộng:  $   8,197.00 

 

Ngày 25/12: Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 

   Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2

-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14 

Ngày 26/12: Thánh Stêphanô, Tđ 

   Cv 6:8-10; Tv 31:3-4,6,7,8,17,21; Mt 10:17-22 

Ngày 27/12: Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử 

   1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8 

Ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài 

   1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18 

Ngày 29/12: Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 

   1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35 

Ngày 30/12: Lễ Thánh Gia 

   St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66  

Ngày 31/12: Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh 

   1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18 

Ngày 01/01: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

   Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 1/11/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Giáo Xứ Chúng Ta Sẽ Có 

GIÁNG SINH                            
Chúa Nhật: 25/12/2022    
Mừng Chúa Giáng Sinh  

8:30am — English;                                             
10:30am — Cộng Đoàn                                     

12:30pm — Đoàn TNTT               

TẾT DƯƠNG LỊCH  

Thứ Bảy: 12/31/2022 

New Year Eve  

5:00pm— Cộng Đoàn 

Chúa Nhật : 1/1/2023 

Happy New Year 

8:30am—English 

10:30am—Cộng Đoàn 

Món quà Noen lớn nhất và tuyệt nhất là ở tấm 

lòng của chúng ta.  Noen này, chúng ta cùng 

nhau biến mình thành người hổ trợ cho ông già 

Noen bằng cách tặng một món quà nhỏ cho 

một con người đang cần đến nó và trao một 

món quà lớn cho chính mình bằng cách mở 

rộng tâm hồn mình cho niềm hy vọng, an bình, 

vui tươi và yêu thương của Chúa Hài Đồng 

được ngự vào và ở lại trong ta.  Cùng đồng 

hành với Hài Nhi Thiên Chúa Giáng Trần 

chúng ta trở thành ánh sáng trên trần gian.   

Mừng Giáng Sinh đến quý ông bà anh chị em! 

MÓN QUÀ  

  NOEN 

Hội Hiền Mẫu Xin Thông Báo  

Chúa Nhật đầu tháng ngày 1/1 /2023 là ngày Tết 

Dương Lịch nên buổi sinh hoạt của Hội sẽ dời lại 

Chúa Nhật ngày 8/1/2023 sau thánh lễ 10g30 như 

thường lệ.  Xin chân thành cảm ơn quý hội viên, kính 

chúc Quý vị nhiều ơn thánh, niềm vui và bình an của 

Chúa trong mùa Giáng sinh và năm mới 2023. 



 

 

Suy niệm  
TGM Giuse Nguyễn Năng 

Sứ điệp: Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuống thế làm người tại một chuồng bò lạnh lẽo hôi tanh. Nơi gia đình thánh 
Giuse và Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã sinh sống. Với người nghèo khổ đơn sơ, Ngôi Lời đã tỏ mình ra. 

Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, vinh dự thay cho các mục đồng đến chiêm ngắm thờ lạy Chúa 
nơi hang Be-lem như lời các thiên thần đã báo. Hồng phúc thay! Biết bao người đã ngóng trông Đấng Cứu 
Tinh mà không được. Biết bao người đã sống cạnh Đấng Cứu Thế mà không nhận ra Ngài. Có những 
người chức quyền như Phi-la-tô, Hê-rô-đê, đã không được diễm phúc như các mục đồng. Có những người 
tài giỏi như các tiến sĩ cũng chẳng nhận ra Đấng Cứu Thế. Lại cũng có những người mang trách nhiệm 
trong đạo như các Biệt phái, Thượng tế, đã không nhận ra Chúa. Thật các mục đồng hạnh phúc quá. 

Còn con, con không ngớt cảm tạ Chúa. Con được diễm phúc Chúa tỏ mình cho con. Con đã được làm con 
Thiên Chúa, gia đình con cũng được Chúa ngự trị. Linh hồn thân xác con mỗi ngày đều được Chúa sinh hạ. 
Chúa không chê gia đình con. Chúa không chê thân xác linh hồn con. Mỗi lần con mời Chúa ngự trị, con 
đều được Chúa viếng thăm. 

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Mẹ Maria đã chiêm ngắm và hằng ghi nhớ những kỷ niệm này. Xin Chúa giúp 
cho con hằng ghi nhớ hồng ân Chúa dành cho con. Mỗi ngày xin Chúa giúp con thích thú đến với Chúa 
cách mau mắn và ngây ngất như các mục đồng. Xin cho con mỗi ngày mỗi sống thân tình với Chúa hơn. 
Amen. 

Ghi nhớ: “Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

Certificate. 

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


 

 

The Nativity of the Lord (Christmas) - Mass during the Day  

 

Reading I  Is 52:7-10  

How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings glad tidings, announcing peace, bearing good 
news, announcing salvation, and saying to Zion, “Your God is King!” Hark! Your sentinels raise a cry, together 
they shout for joy, for they see directly, before their eyes, the LORD restoring Zion. Break out together in song, O 
ruins of Jerusalem! For the LORD comforts his people, he redeems Jerusalem. The LORD has bared his holy arm 
in the sight of all the nations; all the ends of the earth will behold the salvation of our God.  

 

Responsorial Psalm  Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6.  

R. (3c) All the ends of the earth have seen the saving power of God.  

 

Reading II  Heb 1:1-6  

Brothers and sisters: In times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets; 
in these last days, he has spoken to us through the Son, whom he made heir of all things and through whom he 
created the universe, who is the refulgence of his glory, the very imprint of his being, and who sustains all things 
by his mighty word. When he had accomplished purification from sins, he took his seat at the right hand of the 
Majesty on high, as far superior to the angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.  

For to which of the angels did God ever say: You are my son; this day I have begotten you? Or again: I will be a 
father to him, and he shall be a son to me? And again, when he leads the firstborn into the world, he says: Let all 
the angels of God worship him.  

 

Alleluia  

R. Alleluia, alleluia. A holy day has dawned upon us. Come, you nations, and adore the Lord. For today a great 
light has come upon the earth. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 1:1-18  

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning 
with God. All things came to be through him, and without him nothing came to be. What came to be through him 
was life, and this life was the light of the human race; the light shines in the darkness, and the darkness has not 
overcome it.  

A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe 

through him. He was not the light, but came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was 
coming into the world. He was in the world, and the world came to be through him, but the world did not know 
him. He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him he 
gave power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not by natural genera-
tion nor by human choice nor by a man’s decision but of God. And the Word became flesh and made his dwelling 
among us, and we saw his glory, the glory as of the Father’s only Son, full of grace and truth.  

John testified to him and cried out, saying, “This was he of whom I said, ‘The one who is coming after me ranks 
ahead of me because he existed before me.’” From his fullness we have all received, grace in place of grace, be-

cause while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen 
God. The only Son, God, who is at the Father’s side, has revealed him.  



 

 

LỄ GIÁNG SINH - Thánh lễ Ban Ngày 
 

Bài đọc 1 Is 52,7-10 

Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

7Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công 
bố ơn cứu độ và nói với Xi-on rằng : “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” 8Kìa nghe chăng quân canh gác của 
ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy ; họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Xi-on. 9Hỡi Giê-ru-sa-lem 
điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-
lem. 10Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người : ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng 
ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. 

 
 

Đáp ca Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.3cd) 

Đ. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. 
 

Bài đọc 2 Hr 1,1-6 

Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. 
Khởi đầu thư gửi tín hữu Híp-ri. 

1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; 2 nhưng vào 
thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, 
đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung 
thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ 
tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu 
các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu. 

5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào : ‘Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha 
đã sinh ra Con’, hoặc là : ‘Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta’. 6 Còn khi đưa Trưởng Tử vào thế 
giới loài người, Thiên Chúa lại nói : Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người. 
 

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày thánh đã bừng lên chiếu rọi chúng ta, muôn dân hỡi, đến mà thờ lạy Chúa. Vì 
hôm nay, ánh huy hoàng rực rỡ, toả xuống khắp cõi trần. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Ga 1,1-18  

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. 
Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2Lúc khởi 
đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có 
gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5Ánh 
sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.  

6Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để 
mọi người nhờ ông mà tin. 8Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9Ngôi Lời là 
ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người 
mà có, nhưng lại không nhận biết Người. 11Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12Còn 
những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. 13Họ 
được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn 
ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. 14Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được 
nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự 
thật.  

15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố : “Đây là Đấng mà tôi đã nói : Người đến sau tôi, nhưng trổi 
hơn tôi, vì có trước tôi.” 16Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà 
có. 18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung 
lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. 



 

 

Giáo Xứ ĐMLĐ Thành Kính Phân Ưu 
 cùng cụ bà Nguyễn Thị Đào, Anh Chị Chủ Tịch HĐMV Nguyễn Đại Vũ, và toàn thể gia 

quyến, về sự ra đi của  

Cụ ông Gioan Đỗ Kim Thụy.   
Ông đã được Chúa gọi về vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, tại Seattle, hưởng thọ 87 tuổi.  

Nguyện xin Chúa nhân từ qua lời cầu bầu của Thánh Gioan, sớm đón nhận linh hồn Ông 

Gioan vào Thiên Quốc hưởng Nhan Thánh Chúa và an ủi tang quyến trong lúc đau buồn này.  

Giáo Xứ ĐMLĐ Thành Kính  

Phân Ưu 
cùng cụ ông Nguyễn Văn Vận, và toàn thể gia quyến,  

về sự ra đi của  

Cụ bà Matta Nguyễn Thị Deo.   

Bà đã được Chúa gọi về vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, 

tại Seattle, hưởng thọ 87 tuổi.  Nguyện xin Chúa nhân từ 

qua lời cầu bầu của Thánh Matta, sớm đón nhận linh hồn 

Bà Matta vào Thiên Quốc hưởng Nhan Thánh Chúa và an 

ủi tang quyến trong lúc đau buồn này.   

Thánh lễ an táng:  thứ Sáu 30 tháng 12 lúc 10 giờ sáng tại 

Nhà Thờ Đức Mẹ Lộ Đức. 

 

Giáo Xứ ĐMLĐ Thành Kính Phân Ưu 
 cùng Cha Cựu Chánh Xứ James Northrop, và toàn thể gia quyến,     

về sự ra đi của  

Ông Cố Gary Northrop.   

Ông đã được Chúa gọi về vào ngày 20 tháng 12 năm 2022.  Nguyện 

xin Chúa nhân từ sớm đón nhận linh hồn của Ông vào Thiên Quốc 

hưởng Nhan Thánh Chúa và an ủi tang quyến trong lúc đau buồn này.  



 

 

Our Lady of Lourdes Parish  

Sincerely Offers Condolences 

with Fr. James Northrop, and the entire family, on the passing of 

Fr. James’ Father 

Mr. Gary Northrop. 
God has called him back on December 20, 2022. May God graciously 

welcome the soul of Mr. Gary Northrop into Heaven to God’s Holy 

Kingdom and comfort the bereaved during this sad time. 
 


