
 

 

 

"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 
 

 

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 

Quản Lý Cơ Sở & Môi Trường An Toàn: 

Tang Nguyen        Cell: (206) 355 - 9378 

Email:  tangnguyen16@gmail..com  

Thư Ký:           

Thu Thai  Duong   thu.duong@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 

“Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như 
mặt trời.”      (Mt 17, 1-9) 

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay - Năm A 

Ngày 05 Tháng 03 Năm 2023 

Bản tin số 609 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     3,771.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,230.00  
Bảo trì đóng góp:  $          60.00  

   

Tổng cộng:  $    5,061.00 

 

Ngày 05/03: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay 

   St 12:1-4; Tv 33:4-5,18-19,20-22; 2 Tm 1:8-10; Mt 17:1-9 

Ngày 06/03: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   St 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38 

Ngày 07/03: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12 

Ngày 08/03: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28 

Ngày 09/03: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31 

Ngày 10/03: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 

21:33-43,45-46  

Ngày 11/03: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Chay 

   St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-

3,11-32 

Ngày 12/03: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay 

   Xh 17:3-7; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Rm 5:1-2,5-8; Ga 4:5-42; 

Ga 4:5-15,19-26,39,40-42 

Total Earthquakes Collection:  $ 15,039 

Cám ơn quý vị đã rộng lượng ủng hộ cho sứ 

vụ Truyền Giáo tại địa phương tuần vừa qua.  

Số tiền đóng góp được là $2,735.  Nếu quý 

vị muốn tiếp tục nâng đỡ sứ vụ Truyền Giáo 

tại địa phương, mời quý vị ghé vào trang 

chủ tại www.usccb.org/home-missions  

Mời quý ông bà anh chị em liên lạc với anh 

Hoà Ngô (206) 673-0547 hoặc anh Tuyên Đỗ 

(206) 851-1945 để ghi danh tham dự Đại Hội 

Gia Đình ở giáo xứ chúng ta vào thứ Bảy ngày 

18 tháng 3, 2023 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

Giáo Xứ ĐMLĐ Thành Kính Phân Ưu 

 cùng đại gia đình và toàn thể gia quyến,         

về sự ra đi của  

Cụ Ông Giuse Đinh Ngọc Châu. 

Ông đã được Chúa gọi về vào ngày 2 tháng 3 

năm 2023, tại Seattle, hưởng thọ 79 tuổi.  

Nguyện xin Chúa nhân từ qua lời cầu bầu của 

Thánh Giuse, sớm đón nhận linh hồn Ông 

Giuse vào Thiên Quốc hưởng Nhan Thánh 

Chúa và an ủi tang quyến trong lúc đau buồn 

này.  Thánh lễ an táng:  thứ Ba 14 tháng 3 lúc 

10 giờ sáng tại  Nhà Thờ Đức Mẹ Lộ Đức. 



 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 3, 2023 
 
Quý Ông bà Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, 
 
Trong Sứ điệp Mùa Chay 2023, được công bố hôm thứ Sáu 17 
tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh mối quan hệ 
giữa hành trình Mùa Chay và hành trình đồng nghị, cả hai đều bắt 
nguồn từ truyền thống và mở ra cho những điều mới mẻ. 
 
Tin Mừng Chúa Hiển Dung được công bố hàng năm vào Chúa 
Nhật II Mùa Chay, chúng ta được mời gọi lên “một ngọn núi cao” 
cùng với Chúa Giêsu và sống một kinh nghiệm đặc biệt về kỷ luật 
thiêng liêng – đó là sự khổ hạnh – với tư cách là dân thánh của Thiên Chúa. 
 
Sám hối trong Mùa Chay là một cam kết, được hỗ trợ bởi ân sủng, để vượt qua sự hèn tin và sự phản đối của chúng ta 
trong việc theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá. Chúng ta cần bắt đầu cuộc hành trình, một con đường khó khăn, 
giống như một chuyến leo núi, đòi hỏi nỗ lực, hy sinh và tập trung. 
 
“Giống như việc Chúa Giêsu và các môn đệ lên Núi Tabor, chúng ta có thể nói rằng hành trình Mùa Chay của chúng 
ta là “đồng nghị”, vì chúng ta cùng nhau đi trên cùng một con đường, với tư cách là các môn đệ của một vị Thầy duy 
nhất. Vì chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là Đường, và do đó, trong hành trình phụng vụ cũng như trong hành 
trình của Thượng hội đồng, Giáo hội không làm gì khác hơn là tiến sâu hơn và trọn vẹn hơn vào mầu nhiệm Chúa 
Kitô Cứu thế.” (Sứ Điệp Mùa Chay 2023.) 
 
Để có thể đạt được mục tiêu này, vị Cha chung đã gợi ý hai “lộ trình” cần thiết phải bước theo. Lộ trình thứ nhất là 
chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa Giêsu, có thể được công bố trong các cử hành phụng vụ, nhưng đồng thời cũng 
đang được ngỏ với chúng ta qua các anh chị em khác trong Giáo hội. Lộ trình thứ hai là lệnh truyền "Hãy chỗi 
dậy”. Chúng ta được mời gọi "vượt qua nỗi sợ vì phải đối diện với thực tế và những đấu tranh, khó khăn và mâu 
thuẫn trong cuộc sống hàng ngày” . 
 
Hàng năm, theo truyền thống, tháng Ba là tháng dành riêng kính Thánh Giuse. Chúng ta cùng hướng về Thánh cả như 
là mẫu gương giúp mỗi người sống Mùa Chay cách hữu hiệu theo tinh thần Hiệp hành. Chính đời sống khiêm tốn âm 
thầm đã giúp ngài biết lắng nghe thánh ý Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời và mau mắn tham gia vào chương trình 
cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bởi đó, trong những ngày Chay thánh, chúng ta cũng được mời gọi thoát 
khỏi thế giới ồn ào, đi vào thinh lặng nội tâm để khám phá chính mình và cũng dành thời gian quan tâm, lắng nghe 
những đau khổ của người chung quanh, cụ thể là những người trong gia đình, khu xóm, giáo xứ của chúng ta. 
 
Vào ngày Thứ Bảy 18 tháng 3, Hội Thánh Giuse có tổ chức Ngày Đại Hội Gia Đình với Chủ Đề: “Gia Đình và Giáo 
Dục Con Cái” từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng ghi danh tham dự, để cùng chia 
sẻ và học hỏi giúp gia đình sống tốt hơn. 
 
Đồng thời Giáo Xứ cũng có tổ chức 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay từ ngày Thứ Tư 22/3 - Thứ Sáu 24/3 vào lúc 7:00pm 
- 8:30pm, sẽ do Linh mục Trần Công Vang (Dòng Chúa Cứu Thế) giảng thuyết. Vào ngày Thứ Ba 28/3 sẽ có nhiều 
linh mục tới giúp giải tội Mùa Chay từ 7:00pm - 9:00pm, xin quý Ông Bà Anh Chị Em cùng nhắc nhở con cháu đến 
lãnh nhận Bí Tích Giao Hoà với Chúa chuẩn bị bước vào Tuần Thánh cho sốt sắng. 
 
Trong ngày lễ trọng kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria 19/3, nhưng năm nay Giáo Hội Hoàn Vũ sẽ 
mừng Kính vào ngày Thứ Hai 20/3. Xin anh chị em cầu nguyện cho Giáo hội Hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, các Gia 
trưởng đặc biệt cho Hội Thánh Giuse, nhiều người trong chúng ta và bản thân tôi đã nhận Thánh cả Giuse làm Quan 
thầy. 
 
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 II - Mùa Chay 
 

Bài đọc 1 St 12,1-4a 

Thiên Chúa gọi ông Áp-ram, tổ phụ dân Người. 
Bài trích sách Sáng thế. 

1 Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram : “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới 
đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho 
tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. 

3“Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi ; 
Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. 
Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.” 
4aÔng Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. 
 

 
Đáp ca Tv 32,4-5.18-19.20 và 22 (Đ. c.22) 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. 
 

Bài đọc 2         2 Tm 1,8b-10 

Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta. 
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 

8b Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo 
Tin Mừng. 9 Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia 
việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho 
chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su, 10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ 
chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin 
Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. 
 

Tung hô Tin Mừng 

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy 
vâng nghe lời Người. 

 

Tin Mừng  Mt 17,1-9 

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời. 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 

1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. 
Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước 
mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh 
sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-
rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng 
tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, 
chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu 
dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6 Nghe vậy, các môn đệ 
kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi 
dậy đi, đừng sợ !” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. 

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay 
thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.” 



 

 

Second Sunday of Lent  

 

Reading 1   Gn 12:1-4a  

The LORD said to Abram: "Go forth from the land of your kinsfolk and from your father's 
house to a land that I will show you. "I will make of you a great nation, and I will bless you; I 
will make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you and 
curse those who curse you. All the communities of the earth shall find blessing in you."  

Abram went as the LORD directed him.  

 

Responsorial Psalm  Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22.  

R. (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.  

 

Reading 2   2 Tm 1:8b-10  

Beloved: Bear your share of hardship for the gospel with the strength that comes from God. He 
saved us and called us to a holy life, not according to our works but according to his own de-
sign and the grace bestowed on us in Christ Jesus before time began, but now made manifest 
through the appearance of our savior Christ Jesus, who destroyed death and brought life and 
immortality to light through the gospel.  

 

Verse Before the Gospel  Cf. Mt 17:5  

From the shining cloud the Father's voice is heard: This is my beloved Son, hear him.  

 

Gospel  Mt 17:1-9  

Jesus took Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves. 
And he was transfigured before them; his face shone like the sun and his clothes became white 
as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him.  

Then Peter said to Jesus in reply, "Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 
three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah." While he was still speaking, 
behold, a bright cloud cast a shadow over them, then from the cloud came a voice that said, 
"This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him." When the disciples 
heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, 
saying, "Rise, and do not be afraid." And when the disciples raised their eyes, they saw no one 
else but Jesus alone.  

As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, "Do not tell the vision to 
anyone until the Son of Man has been raised from the dead."  


