
 

 

 

"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 

“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá 
bỏ tội trần gian . ” (Ga 1, 29-34) 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên - Năm A 

Ngày 15 Tháng 01 Năm 2023 

Bản tin số 602 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,581.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,375.00  
Bảo trì đóng góp:  $           5.00  

   

Tổng cộng:  $   6,961.00 

 

Ngày 15/01: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   Is 49:3,5-6; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 1:1; 3 Ga 1:29-34 

Ngày 16/01: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22 

Ngày 17/01: Thánh Antôn, Ab 

   Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28 

Ngày 18/01: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6 

Ngày 19/01: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12 

Ngày 20/01: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 

   Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19  

Ngày 21/01: Thánh Agnes, Đttđ 

   Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21 

Ngày 22/01: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm 

   Is 8:239; Tv 27:1,4,13-14; 1 Cr 1:10-13,17; Mt 4:12-23; Mt 

4:12-17 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 1/11/2022: $42,772.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT CỦA GIÁO XỨ 

Thứ Bảy:  21/1/2023 (30 Tết). 

5:00pm—Vietnamese  

9:00pm— Đón Giao Thừa  

Pháo Đón Giao Thừa - New Year's Eve Fireworks 

Chúa Nhật - Sunday:  22/1/2023. (Mùng 1 Tết) 

8:30am—English  

10:30am—Lễ Minh Niên  

Pháo Đón Tết - New Year's Fireworks 

12:30pm—Vietnamese (TNTT) 

Thứ Hai:  23/1/2023. (Mùng 2 Tết).  

6:00pm—Kính Nhớ Tổ Tiên  

Thứ Ba:  24/1/2023. (Mùng 3 Tết).  

6:00pm—Thánh Hoá Công Việc  

TẾT ÂM LỊCH - VIETNAMESE NEW YEAR  

22/1/2023 

TNTT, các lớp giáo lý và Việt ngữ được nghỉ. 

Mừng Xuân Quý Mão 2023 

MUÔN VÀN HỒNG ÂN 
  

 

 



 

 

Làm chứng cho 
Chúa Giêsu 

Lm Giacôbê Tạ Chúc 
 
Trong các phiên tòa luôn có 
những nhân chứng, người ta 
cần nhân chứng để làm chứng 
nhân cho các cuộc điều tra xét 
xử. Thế nhưng, độ đáng tin 
của những người làm chứng ở 
mức độ nào mới là điều cần 
quan tâm. Có nhiều chứng giả 
dối, có những người làm 
chứng vì lợi ích của mình 
hoặc phe nhóm mình. Có 
những người không dám làm 
chứng dù biết đó là sự thật. 
Chứng của Gioan hoàn toàn 
khác với con người. Ông là 
người chính trực, uy tín, 

không luồn cúi, không xu nịnh. Thế nên dân Do Thái kính phục ông, họ tin ông và ông đã minh chứng 
cho họ: Đức Giê-su mới là Đấng Thiên sai muôn dân hằng mong đợi. 

Đây chiên Thiên Chúa… 
Hình ảnh con chiên bị sát tế mà Isaia đã nói đến trong cựu ước: “Bị ngược đãi, người cam chịu 

nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người 
chẳng hề mở miệng” (Is 53,7). Tiên tri Giê-rê-mi-a cũng nói về Đấng cứu thế như sau: “Phần con, con 
khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo 
nhau: “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến 
tên tuổi nó nữa!” (Gr 11,19). Máu chiên bò đổ ra để chuộc tội thay cho con người. Người ta bắt chiên 
sát tế rồi rảy máu lên mình để rửa sạch tội lỗi. Con chiên chết thay cho con người. Con vật vô tội đã 
gánh tội cho toàn dân. Hình bóng của con chiên mà dọc dài trong cựu ước đã được các tác giả kinh 
thánh ghi nhận thì đây, trong giáo ước mới là Tân ước, Thánh Gioan đã chỉ cho dân Do Thái, con chiên 
bị sát tế chính là Đức Giê-su Ki-tô: “ Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1, 
29).Ngài là chiên vô tội đã bị hiến tế vì anh em, Ngài là Đấng mà Gioan Tẩy giả đã chỉ cho thấy khi 
xuất hiện, và dù có được làm phép rửa cho Chúa Giê-su thì Gioan cũng đã khẳng định: Ngài đến sau tôi, 
nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi. Chiên Thiên Chúa, một cụm từ nối kết giữa hai quan niệm của: Cựu 
ước và Tân ước, những gì trong Giao ước củ chưa thành toàn thì nay Giao ước mới đã kiện toàn trong 
Ngôi Hai Thiên Chúa: Đấng Messia mà muôn dân đợi mong. 
Đấng xóa tội trần gian… 

Con người bất tuân, tội lỗi xâm vào và đã làm cho con người vấp ngã. Trước mỗi tòa án, những tội 
nhân đều có luật sư bầu chữa. Con người lấy ai đây để làm trạng sư trước tòa phán xét của Đấng ngàn 
trùng chí Thánh. Máu chiên bò là không thể, một ai đó trong dân đứng lên để biện hộ, cũng không 
xong. Chỉ có Đấng từ trời, và Đấng ấy không ai xa lạ mà chính là từ cung lòng của Cha là Đức Giê-su 
Ki-tô. Ngài đền thay tội lỗi cho muôn dân. Đấng mà Cai-pha đã nói tiên tri: “ Thà một người phải chết 
cho toàn dân được nhờ” (Ga 18, 14). Hình ảnh con chiên hiền lành đã được cô đọng lại trong cái chết 
của Chúa     Giê-su, Ngài vô tội mà đã gánh tội lỗi nhân gian. 

Cùng với Gioan, mỗi người cũng được mời gọi tham dự vào ba chức vụ: tư tế, tiên tri và 
vương đế của Chúa Giê-su trong ơn gọi của của mình. Như là một điều kiện ắt phải có khi giới 
thiệu Chúa cho anh chị em xung quanh, thánh Gioan Tẩy giả làm chứng và giới thiệu Chúa cho 
hết thảy mọi người. Người Ki-tô hữu cũng can đảm làm chứng và chỉ Chúa Giê-su đang đi đến 
với nhân loại trong từng ngõ ngách của đời mình. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Is 49,3.5-6 

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất. 
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

3 Đức Chúa đã phán cùng tôi : 
“Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. 
Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.” 
5Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. 
Người là Đấng nhào nặn ra tôi 
từ khi tôi còn trong lòng mẹ 
để tôi trở thành người tôi trung, 
đem nhà Gia-cóp về cho Người 
và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. 
Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, 
và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 
6Người phán : “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta 
để tái lập các chi tộc Gia-cóp, 
để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, 
thì vẫn còn quá ít. 
Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, 
để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” 
 

 

Đáp ca  Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10 (Đ. x. c.8a và c.9a) 

Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. 
 
 
Bài đọc 2 1 Cr 1,1-3 

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su ban cho anh em ân sủng và bình an. 
Khởi đầu thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người 
anh em của chúng tôi, 2 kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong 
Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của 
chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. 3 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-
su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 
 

Tung hô Tin Mừng  Ga 1,14a.12a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta ; những ai đón nhận 
Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Ga 1,29-34 

Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

29 Khi ấy, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá 
bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì 
có trước tôi. 
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông 
Gio-an còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không 
biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và 
ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng 
Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” 



 

 

Second Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1   Is 49:3, 5-6  

The LORD said to me: You are my servant, Israel, through whom I show my glory. Now the 
LORD has spoken who formed me as his servant from the womb, that Jacob may be brought 

back to him and Israel gathered to him; and I am made glorious in the sight of the LORD, 
and my God is now my strength!  

It is too little, the LORD says, for you to be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and 

restore the survivors of Israel; I will make you a light to the nations, that my salvation may 
reach to the ends of the earth.  

 

Responsorial Psalm  Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10  

R. (8a and 9a) Here am I, Lord; I come to do your will.  

 

Reading 2   1 Cor 1:1-3  

Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Sosthenes our brother, to 

the church of God that is in Corinth, to you who have been sanctified in Christ Jesus, called 
to be holy, with all those everywhere who call upon the name of our Lord Jesus Christ, their 

Lord and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.  

 

Alleluia  Jn 1:14a, 12a  

R. Alleluia, alleluia. The Word of God became flesh and dwelt among us. To those who ac-
cepted him, he gave power to become children of God. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 1:29-34  

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who 

takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, 'A man is coming after me 
who ranks ahead of me because he existed before me.'  

I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be 

made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a 
dove from heaven and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to 

baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is 
the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the 
Son of God."  



 

 

Mời ông bà anh chị em đến văn phòng giáo xứ, cùng sum vầy quay quần vui tươi 

bên nhau và mỗi người một tay giúp gói bánh chưng bánh tét chuẩn bị ăn Tết. 

Tết Tết Tết Tết Đến Rồi 

Tết Đến Trong Tim Mọi Người 



 

 


