
 

 

 

"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 

“Người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.”  
(Lc 2, 16-21) 

ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA  

Ngày 01 Tháng 01 Năm 2023 

Bản tin số 600 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     5,581.00 

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

   

Tổng cộng:  $   7,781.00 

 

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 

Ngày 02/01: Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht 

   1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28 

Ngày 03/01: Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh 

   1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34 

Ngày 04/01: Thánh Elizabeth Ann Seton 

   1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42 

Ngày 05/01: Thánh Gioan Neumann, Gm 

   1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51 

Ngày 06/01: Thứ Sáu trước Lễ Hiển Linh 

   Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12  

Ngày 07/01: Thứ Bẩy trước Lễ Hiển Linh 

   1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25 

Ngày 08/01: Lễ Hiển Linh 

   Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 1/11/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

DANH SÁCH ỦNG HỘ HOA CHO X-MAS 
-Chị MiMi  ủng hộ 40 chậu hoa đỏ X-Mas 

-Anh chị Đăng-Hân  $200 
-Anh chị Ngọc Tuyền $100 

-Chị Thanh (Linda)  $50 
-Chú Chinh  $20  

Trong tâm tình đón nhận món quà vĩ đại là Đấng 

Cứu Thế trong Ngày Giáng Sinh và trong tinh thần 

hiệp thông với những đau khổ mà người dân 

Ukraine đã và đang phải chịu đựng. Giáo xứ Đức 

Mẹ Lộ Đức đã quyên góp được $4,952.00 . 
.A1  

Quỹ từ thiện này sẽ được gởi về Hội đồng giám mục 

Hoa Kỳ để chuyển cho những người dân Ukraine. 

Xin chân thành cám ơn tinh thần tương thân tương 

ái, sự quảng đại, đặc biệt cho những người nghèo 

khổ của quý Ông Bà Anh Chị Em.  

Giáo Xứ ĐMLĐ Thành Kính Phân Ưu 

 cùng cụ ông Nguyễn Đình Long, và toàn thể 

gia quyến, về sự ra đi của  

Cụ bà Catarina Nguyễn Thị Lê.   

Bà đã được Chúa gọi về vào ngày 29 tháng 

12 năm 2022, tại Seattle, hưởng thọ 84 tuổi.  Nguyện xin 

Chúa nhân từ qua lời cầu bầu của Thánh Gioan, sớm đón 

nhận linh hồn Bà Catarina vào Thiên Quốc hưởng Nhan 

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

LẠY MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON  

MỘT NĂM MỚI BÌNH AN 

Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ 

Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, là người diễm phúc, đã sinh Con Chúa Trời 

Hỡi Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con 

Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, Mẹ chớ quên con.  

Thân mời các em Lễ Sinh đến tham dự thánh lễ 

thứ Sáu đầu tháng Giêng, ngày 6/1, và sau lễ ở 

lại sinh hoạt với cha linh hướng Khôi Anh. 

https://vietcatholic.net/News/Home/Article/207145
https://hiepthong.net/kinh-cau-duc-me-hang-cuu-giup/


 

 

THƯ MỤC VỤ ĐẦU NĂM 2023 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Chúng ta đang được 
diễm phúc đón chào năm mới, hoà chung niềm vui 
với toàn thể thế giới, chúng ta đang sống trong Tuần 
Bát Nhật hân hoan đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh, 
kỷ niệm mầu nhiệm Con Chúa giáng trần để cứu độ 
nhân loại. Niềm vui tiếp nối niềm vui chúng ta bước 
vào năm mới Mừng Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 
vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, cầu nguyện cho hoà 
bình thế giới. Hoà bình là mục tiêu cao cả và hơn 
nữa là khát vọng cần nỗ lực hướng tới trên bình 
diện quốc gia và quốc tế, nhất là trong tình hình thế 
giới đang căng thẳng vì chiến tranh giữa Nga Sô và 
Ukraina, Trung Quốc và Đài Loan v.v… có thể dẫn 
đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ III. 
 

Giáo Hội mừng lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu 
năm Dương lịch,cũng là ngày cầu nguyện cho hòa 
bình thế giới như một nhắc nhớ việc chiêm ngưỡng 
Mẹ là một Tạo Vật mới tinh tuyền của Thiên Chúa, 
một Evà mới khởi đầu một thời đại mới, một tạo 
dựng mới. Kỷ nguyên cứu độ đã khởi sự qua việc 
Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ sau 
lời xin vâng. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế để bắt đầu kỷ nguyên cứu độ. Nếu Evà cũ đã bất tuân để vùi lấp con 
người trong khổ đau và sự chết, thì Đức Mẹ với tâm tình xin vâng đã đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại mang lại sự sống và 
tình yêu. Từ đây nhân loại sẽ bước đi trong ánh sáng cứu độ. Chúa Giêsu vị Vua Thái Bình, Hoàng Tử Bình An đã đi vào lòng 
thế giới, để thiết lập vương quốc Nước Trời qua Mẹ Maria.  
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chân thành cảm ơn quý ân nhân và giáo dân đã quảng đại hy sinh đóng góp cho những Chương Trình 
của Giáo Xứ trong suốt năm qua về vật chất cũng như tinh thần cho các Chương Trình như: Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII, 
Ngôi Làng Belem Nhỏ Bé, Thánh Ca Giáng Sinh,  Bánh Chưng & Bánh Tét v.v… Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho 
những hy sinh đóng góp tinh thần cũng như vật chất của quý vị. 
 

Chúng ta cùng hướng về tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất (18 - 25/01/2023). Đức Thánh Cha Phanxico đã từng 
cho biết quan điểm của ngài về sự hiệp nhất như sau: “Hiệp nhất không phải là kết quả những cố gắng của con người, nhưng là 
một hồng ân đến từ trên cao. Hiệp nhất là một hành trình được thực hiện khi đồng hành, nghĩa là khi chúng ta gặp gỡ nhau như 
anh chị em, cầu nguyện, cộng tác với nhau trong việc Loan báo Tin Mừng và phục vụ những người khốn 
cùng.” (www.hdgmvietnam.com, ngày 16.01.2021) 
 

Muốn có được sự hiệp nhất như vậy, mọi người chúng ta hôm nay cần phải có lòng chân thành sám hối và sự khiêm nhường 
trong việc đào sâu đức tin của mình và mở lòng ra với mọi người. Và trên hết, các Kitô hữu Công Giáo cần phải luôn cầu 
nguyện cho sự hiệp nhất và cùng cộng tác với mọi anh chị em khác tôn giáo trong sứ mệnh phục vụ nhân loại. 
 

Sau cùng trong những ngày này, chúng ta đang cùng với tất cả người Việt Nam ở khắp nơi chuẩn bị đón Tết Cổ Truyền Quý 
Mão. Là những Kitô hữu ngoài những mối liên hệ gia đình, xã hội theo lẽ tự nhiên chúng ta còn được mời gọi hướng tâm hồn 
lên Thiên Chúa trong những ngày đầu Xuân. Cách cụ thể, chúng ta đến với Chúa trong ngày Mồng Một để Tạ Ơn Ngài về 
những ơn lành đã lãnh nhận và xin bình an cho Năm Mới. Chúng ta dành ngày Mồng Hai để tri ân những bậc tiền nhân còn 
sống hay đã qua đời. Chúng ta cũng không quên xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm trong ngày Mồng Ba, để mọi việc chúng 
ta thực hiện đều nhờ bởi ơn Chúa và chúng ta phó thác cho Ngài cuộc sống tương lai với những dự tính và khát vọng trong 
Năm Mới. 
 

Bên cạnh đó, tôi ao ước Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức trong dịp Tết Nguyên Đán có những hoạt động bác ái cụ thể, để mang tình 
thương và niềm vui đến những anh chị em nghèo và những người kém may mắn; đồng thời thể hiện lòng thảo kính đối với Ông 
Bà Cha Mẹ và quan tâm đến những bậc cao niên, cách riêng các linh mục hưu dưỡng. 
 

Mừng Năm Mới, tôi và Cha Khôi Anh kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em: Một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến 
với mọi nhà. Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu 
thay nguyện giúp của Đức Mẹ Maria và     Thánh Cả Giuse. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 
Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 
Chánh xứ 

http://www.hdgmvietnam.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh 
THÁNH MA-RI-A, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 
 
 
Bài đọc 1 Ds 6,22-27 

Khi chúng kêu cầu danh Ta cho con cái Ít-ra-en, Ta sẽ ban phúc lành. 
Bài trích sách Dân số. 

22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành 
cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này : 

24‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! 
25Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, 
và dủ lòng thương anh em ! 
26Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, 
và ban bình an cho anh em !’ 
27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho 

chúng.” 
 

Đáp ca Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.2a) 

Đ. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc cho chúng con. 
 

Bài đọc 2 Gl 4,4-7 

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ. 
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát. 

4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một 
người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được 
ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến 
ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, 
nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. 
 

Tung hô Tin Mừng Hr 1,1-2 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng 
ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Ha
-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng  Lc 2,16-21 

Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt 
tên cho Hài Nhi là Giê-su. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với 

Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi 
này. 18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. 19 Còn bà 
Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn 
chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo 
như họ đã được loan báo. 
21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là 
Giê-su ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ. 



 

 

The Octave Day of Christmas Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the 
Mother of God  

 

Reading I   Nm 6:22-27  

The LORD said to Moses: “Speak to Aaron and his sons and tell them: This is how you shall 
bless the Israelites. Say to them:  

The LORD bless you and keep you! The LORD let his face shine upon you, and be gracious to 
you! The LORD look upon you kindly and give you peace!  

So shall they invoke my name upon the Israelites, and I will bless them.”  

 

Responsorial Psalm   Ps 67:2-3, 5, 6, 8  

R. (2a) May God bless us in his mercy.  

 

Reading II  Gal 4:4-7  

Brothers and sisters: When the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, 
born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption as sons. 
As proof that you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, crying out, “Abba, 
Father!” So you are no longer a slave but a son, and if a son then also an heir, through God.  

 

Alleluia  Heb 1:1-2  

R. Alleluia, alleluia. In the past God spoke to our ancestors through the prophets; in these last 
days, he has spoken to us through the Son. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 2:16-21  

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph, and the infant lying in 
the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about 

this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And 
Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glori-
fying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them.  

When eight days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given 
him by the angel before he was conceived in the womb.  


