
 

 

 

"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 

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”  
(Mt 5, 13-16) 

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Thường Niên - Năm A 

Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023 

Bản tin số 605 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,561.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,020.00  
Bảo trì đóng góp:  $           60.00  

   

Tổng cộng:  $    5,641.00 

 

Ngày 05/02: Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   Is 58:7-10; Tv 112:4-5,6-7,8-9; 1 Cr 2:1-5; Mt 5:13-16 

Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo 

   St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56 

Ngày 07/02: Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13 

Ngày 08/02: Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23 

Ngày 09/02: Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30 

Ngày 10/02: Thánh Scholastica, Đt 

   St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37  

Ngày 11/02: Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm 

   St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10 

Ngày 12/02: Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm 

   Hc 15:16-21; Tv 119:1-2,4-5,17-18,33-34; 1 Cr 2:6-10; Mt 

5:17-37; Mt 5:20-22,27-28,33-34,37 

ÂN NHÂN ỦNG HỘ TIỀN HOA TRONG DỊP TẾT 

Lee & Quyên $500 

LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC - OUR LADY OF LOURDES  - Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ  

Chúa Nhật - Sunday:  12/2/2023 

8:30am—English (celebration) 

10:30am—Vietnamese (tiệc mừng) 

12:30pm—Vietnamese (tiệc mừng) 

Chiều Thứ Bảy:  11/2/2023 

5:00pm—Vietnamese (tiệc mừng) 

Giáo Xứ ĐMLĐ Thành Kính Phân Ưu 

cùng nha sĩ Phan Hoài Chi, cựu Trưởng Ban giảng huấn Trường Việt Ngữ Lộ 

Đức, anh Trần Đăng Tuấn, Ca Trưởng Ca Đoàn Triều Thiên, và đại gia đình 

tang quyến, về sự ra đi của  

Cụ Ông Phêrô PHAN VĂN KHÁNH 

Ông đã được Chúa gọi về vào Thứ Hai ngày 30 tháng 1 năm 2023, tại           

California, hưởng thọ 91 tuổi.  Nguyện xin Chúa nhân từ qua lời cầu bầu của 

Thánh Phêrô, sớm đón nhận linh hồn Ông Phêrô vào Thiên Quốc hưởng Nhan 

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

NW Catholic Collection $    4,336.00 



 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 02/ 2023 
 
Quý Ông bà Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, 

 

Sau những ngày Tết rộn ràng vui xuân Quý Mão, chúng ta trở 
về với nhịp sống phụng vụ thường niên. Khởi đầu tháng Hai 
là lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh (Lễ Nến, 
02/02). Chính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chọn 
ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh là ngày 
Quốc tế Đời sống Thánh hiến vào năm 1997. Đây là dịp để 
mỗi người chúng ta chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cổ võ ơn 
gọi trong đời sống thánh hiến linh mục và tu sĩ. Ước mong 
rằng ngày càng có nhiều bạn trẻ trong Giáo xứ quảng đại 
đáp lại lời mời gọi tận hiến cho Chúa. 

 

Tiếp đến, Ngày Quốc tế Bệnh nhân hàng năm được cử hành vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02), cũng là 
Ngày Lễ Bổn Mạng của Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức. Chúng ta sẽ làm Tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho Chương 
Trình Cộng Tác Tin Mừng (Partners in the Gospel) được diễn tiến tốt đẹp theo lòng Chúa mong muốn, đồng 
thời cầu nguyện cho tất cả mọi người trong Giáo xứ cũng như toàn thế giới được bình an, mạnh khoẻ, đầy 
tràn ơn Chúa và cầu cho các bệnh nhân. Đây là mốc thời gian để khám phá sự gần gũi giữa Đức Maria và 
những người đau yếu, bệnh tật. Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 31, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã mời gọi: “Khi toàn thể Giáo hội đang trên lộ trình Hiệp hành, tôi mời gọi anh chị em cùng suy 
tư về sự thật rằng, chính nhờ kinh nghiệm về sự mong manh và bệnh tật mà chúng ta có thế học cách cùng 
nhau bước đi theo phong cách của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng." Do đó, ngày Thế giới 
Bệnh nhân không chỉ dừng lại với việc cầu nguyện, mà còn mời gọi chúng ta dành thời gian thăm viếng, 
lắng nghe những đau khổ của những người đau yếu bệnh tật chung quanh chúng ta và tìm cách chăm sóc 
giúp đỡ họ theo cung cách của người Samaritano nhân hậu (x. Lc 10,29-37). 
 

Một điểm quan trọng trong tháng Hai là thứ Tư Lễ Tro, ngày 22/02/2023, khai mạc Mùa Chay thánh. Giáo 
xứ sẽ có 2 Thánh Lễ: 10:30am sáng bằng 2 ngôn ngữ, và buổi tối lúc 7:00pm. Đây là khoảng thời gian ân 
phúc Thiên Chúa ban để mỗi người sám hối trở về với Chúa như lời mời gọi trong sách ngôn sứ 
Giôen: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van” (Ge 2,12). Khởi đi từ 
lời kêu gọi này, Mẹ Giáo hội vẫn không ngừng nhắc nhở con cái mình về ba thực hành cụ thể cho việc hoán 
cải: cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Trong bối cảnh của năm mục vụ “Củng cố sự hiệp thông”, cầu 

nguyện giúp mỗi người sống hiệp thông với Thiên Chúa và nhận ra mình đang ở đâu trong mối tương 
quan với Ngài. Chay tịnh giải thoát chúng ta khỏi tính tham lam ích kỷ, khỏi những tranh giành, xung 
đột, làm mất đi sự bình an trong tâm hồn và cuộc sống. Còn việc bác ái sẽ giúp mỗi người sống kinh 
nghiệm hiệp hành cụ thể hơn, mở lòng ra để yêu thương, tha thứ và chia sẻ với anh chị em mình. Do đó, 
tôi kêu gọi anh chị em hãy làm cho 40 ngày chay thánh trở thành chuỗi ngày sám hối và hòa giải thực sự, 
để đón mừng đại lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu, nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. 
 

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.  
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 

Chánh xứ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 V - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Is 58,7-10 

Ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. 
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

7 Đây là lời Đức Chúa phán : 
“Ngươi hãy chia cơm cho người đói, 
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ; 
thấy ai mình trần thì cho áo che thân, 
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ? 
8Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, 
vết thương ngươi sẽ mau lành. 
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, 
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. 
9Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, 
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : ‘Có Ta đây !’ 
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở 
gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, 
10nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, 
làm thoả lòng người bị hạ nhục, 
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, 
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” 

 

Đáp ca Tv 111,4-5.6-8a.9 (Đ. c.4a) 

Đ. Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành. 
 

Bài đọc 2 1 Cr 2,1-5 

Tôi đã loan báo cho anh em mầu nhiệm Đức Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. 
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo 
mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức 
Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình 
yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào 
bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa 
vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. 
 

Tung hô Tin Mừng  Ga 8,12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự 
sống. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Mt 5,13-16 

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, 
thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp 
thôi. 

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng 
chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong 
nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp 
anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” 



 

 

Fifth Sunday in Ordinary Time 

 

Reading 1   Is 58:7-10  

Thus says the LORD: Share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the home-
less; clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own. Then your 
light shall break forth like the dawn, and your wound shall quickly be healed; your vindication 
shall go before you, and the glory of the LORD shall be your rear guard. Then you shall call, 
and the LORD will answer, you shall cry for help, and he will say: Here I am!  

If you remove from your midst oppression, false accusation and malicious speech; if you be-
stow your bread on the hungry and satisfy the afflicted; then light shall rise for you in the dark-
ness, and the gloom shall become for you like midday.  

 

Responsorial Psalm  Ps 112:4-5, 6-7, 8-9  

R. (4a) The just man is a light in darkness to the upright.  

 

Reading 2   1 Cor 2:1-5  

When I came to you, brothers and sisters, proclaiming the mystery of God, I did not come with 
sublimity of words or of wisdom. For I resolved to know nothing while I was with you except 
Jesus Christ, and him crucified. I came to you in weakness and fear and much trembling, and 
my message and my proclamation were not with persuasive words of wisdom, but with a 
demonstration of Spirit and power, so that your faith might rest not on human wisdom but on 
the power of God.  

 

Alleluia  Jn 8:12  

R. Alleluia, alleluia. I am the light of the world, says the Lord; whoever follows me will have 
the light of life. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mt 5:13-16  

Jesus said to his disciples: "You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what 
can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled under-
foot.  

You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a 
lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in 
the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and 
glorify your heavenly Father."  


