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TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE 

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

Vietnamese Martyrs Parish of the Archdiocese of Seattle 
 

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188 
Phone: (206) 325-5626, (206) 973-1022, (206) 973-1023 

 Fax: (206) 324-5849 - Website: www.vmpwa.org 
 

 

Giáo xứ hân hoan chào đón quý khách từ xa đến thăm 
Seattle và tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ giáo xứ 

 

Giáo xứ CTTĐVN Seattle là Giáo xứ Thể Nhân, mọi gia 
đình giáo dân Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Seattle 

đều có thể ghi danh gia nhập Giáo xứ. 
 

Xin liên lạc với văn phòng Giáo xứ 
 

(206) 325-5626 

 

GIỜ LỄ TRONG TUẦN: 
 

NGÀY THƯỜNG: 11:00 AM và 6:00 PM 
 

THỨ BẢY: 4:00PM: (Các lớp Giáo Lý + Việt 
Ngữ+TNTT) và 6:00 PM 
 

CHÚA NHẬT:  7:30 AM, 9:30 AM, 11:30 AM  
và 5:00 PM 
 

RỬA TỘI: TRONG CÁC THÁNH LỄ 
 

(Tuần thứ 4 trong tháng) 
 

Thứ Bảy: 6:00 PM 
 

Chúa Nhật: 9:30 AM, 11:30 AM, 5:00 PM 
 

HÔN PHỐI: 
 

Xin liên lạc với các Cha ít nhất 6 tháng trước khi 
chọn ngày. 
 

GIẢI TỘI: 
 

Cuối tuần có giải tội trước các thánh lễ 30 phút. Ngày 
thường ai cần xin báo trước cho các Cha. 
 

BÍ TÍCH XỨC DẦU: 
 

Xin liên lạc với các Cha hoặc văn phòng giáo xứ: 
 

(206) 325-5626 

NIỀM TIN 
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  

Ngày 13 & 14 tháng 05 năm 2017 

 

Mời vào trang 14 để xem 
 

TÌM HIỂU Ý NGHĨA THÁNH LỄ  

Tin tức, bài vở viết cho Niềm Tin xin gởi về:  
banniemtin@gmail.com      

 

Để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt và các  
thông tin của Giáo Xứ, xin vào:  

www.vmpwa.org 

“Thầy là đường là sự thật 
và là sự sống.”  

( Ga 14: 1-12 ) 



 

BÁO NIỀM TIN - NGÀY  13 & 14 THÁNG 05 NĂM 2017 - # 161  PAGE 2

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ: 
(206) 325-5626 Ext. 4 

 

 

Bấm Số 1: Giờ Các Thánh Lễ 
Bấm Số 7: Bí Tích Xức Dầu 

  

Ngày và giờ làm việc: 
Thứ Hai đến Thứ Sáu 

8:30 am - 4:30 pm 
 

Linh Mục Chánh Xứ: 
Gioakim Đào Xuân Thành 

(206) 325-5626 Ext. 2 
 

Linh Mục Phụ Tá: 
Phanxicô Nguyễn Sơn Miên 

(206) 325-5626 Ext. 3 
 

Anthony Trần Hưu Lân  

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 
 

Chủ Tic̣h 
Giuse Nguyễn Văn Kiên 

 

Phó Chủ Tic̣h 
Augustino Nguyễn Ngọc Lân 

Thư Ky ́
Gioan B. Trần Đình Thọ 

 

Các Thành Viên 
1. Gioan B. Lưu Công Tiên 
2. Maria Nguyễn Thị Ngọc Bền 
3. Giuse Bùi Tiệm 
4. Đôminicô Nguyễn Nghĩa  
5. Theresa Cao Tuyết Khanh 
6. Phêrô Hồ Anh Dũng 
7. Matta Maria Trần Thị Diệu Hiền 
8. Mattheô Nguyễn Văn Đô 
9. Đaminh Nguyễn Huy Hoàng 
10. Vincent Trần Michael 
11. Gioakim Nguyễn Quân 
12. Theresa Trần Thanh Hường 
13. Theresa Phạm Tú Ngọc 
14. Phanxicô Nguyễn Lâm 
15. Têrêsa Phạm Thị Quyên  

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH   
 

Chủ Tic̣h 
Giuse Vũ Hoàng Trực 

Phó Chủ Tịch 
Giuse Nguyễn Phong Vũ 

Thư Ký 
Maria Nguyễn Thúy Duyên 

Các Thành viên 
1. Anna Trần Thị Hoa 
2. Phaolo Phạm Michael Vũ 
3. Augustino Tạ Lưu Anh Dũng  

 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

 
Cuối tuần này gia đình giáo xứ chúng ta hợp với các giáo hữu từ các 
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại các địa phương và các sắc tộc để 
mừng biến cố đáng ghi nhớ: đó là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra 
tại Fatima vào năm 1917.  Mẹ đã thấu hiểu những khó khăn và 
những nguy khốn mà Giáo Hội và thế giới đang và sẽ trải qua.  Vì thế 
việc hiện ra này là một thể hiện tình mẫu tử để giúp cho con cái mình 
được sống theo đường lối khôn ngoan và dẫn tới sự sống của Thiên 
Chúa.   
 
Với chủ đề “Trở Về Nguồn” của Đại Hội Fatima năm nay, qua lời 

chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, chúng ta cũng xin ơn Chúa được thực sự tìm lại sự 
hăng hái trong đời sống tâm linh, và tận tâm sống với lòng quảng đại hy sinh để mưu ích 
cho các linh hồn.  Với tràng chuỗi Mân Côi, chúng ta sống lại tâm tình của Đức Maria khi 
nhập cuộc với Chúa Giêsu qua những biến cố Vui, Thương, Mừng, Sáng.  Năm thánh Đức Mẹ 
Fatima mở cửa đón chúng ta vào nguồn ơn thánh để giúp chúng ta sống trong tâm tình đồng 
hành với Đức Mẹ Fatima và với nhau.   
 
Trong những ngày chuẩn bị cho Đại Hội Fatima năm nay, tôi nhận thấy sự sốt sắng cầu 
nguyện và hợp tác trong công việc tổ chức Đại Hội của các Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội 
Đoàn, Ca Đoàn, Ban Ngành và các Thiện Nguyện Viên.  Mỗi một tổ chức và cá nhân đã 
đưa ra sáng kiến và cùng giúp nhau hoàn thành công tác trang trí cung thánh, phòng truyền 
thống Fatima, xe kiệu, xe hoa, phụng vụ, thánh ca, diễn nguyện, văn nghệ, trật tự, vệ sinh, đón 
tiếp, ẩm thực cho Đại Hội và Tiệc Mừng Hiền Mẫu….Thật quý báu và cảm động khi nhìn 
thấy những tâm hồn này hết lòng hy sinh thời gian, công sức và cả tài chánh cho Đại 
Hội.  Chúng ta cùng cảm ơn những ai đã hết lòng giúp cho chương trình Đại Hội Fatima năm 
nay.   
 
Trong hành trình đức tin và quảng đại phục vụ, Giáo Đoàn Fatima năm nay mừng kỷ 
niệm 40 năm ngày thành lập.  Giáo Đoàn Fatima tiếp tục căn tính của mình dù tên gọi có 
khác khi giáo xứ được thành lập.  Trải dài trên một địa hình rộng lớn từ North Seattle lên đến 
Everett, Giáo Đoàn Fatima đã cố gắng duy trì sinh hoạt và hiệp nhất trong nội bộ và liên kết 
và đồng hành với Giáo Xứ như là chi thể không thể tách rời.  Tôi cảm nhận được chiều dày 
lịch sử và tinh thần đạo đức qua việc Giáo Đoàn vẫn tiếp tục truyền thống rước tượng Đức Mẹ 
Fatima đến đọc kinh từng gia đình trong Giáo Đoàn, hoặc sự tiếp tục phục vụ của những vị đã 
làm việc cho Cộng Đồng trước đây.  Tượng Đức Mẹ Fatima dù đã cũ, 40 tuổi, vẫn được gìn 
giữ và trân quý cho đến ngày nay mỗi khi rước đi đến mỗi gia đình để đọc kinh.  Xin chúc 
mừng Giáo Đoàn Fatima. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, nguyện xin Chúa 
tuôn đổ muôn hồng ân và hân hoan để giúp Giáo Đoàn luôn thăng tiến. 
 
Tôi cũng xin chúc mừng Liên Đoàn Tông Đồ Fatima nhân dịp mừng lễ Bổn Mạng.  Liên 
Đoàn đã liên kết các thành viên và sống tinh thần tông đồ cổ võ tinh thần sống 3 mệnh lệnh 
Fatima. Ngoài các thánh lễ thứ Bảy đầu tháng, Liên Đoàn đã luôn liên lạc, hỗ trợ, và cầu 
nguyện cho các đoàn ở các địa phương.  Nguyện xin Chúa ban cho Liên Đoàn ngày càng hăng 
say sống như men Tin Mừng trong xã hội ngày nay và nhiệt thành lo việc tông đồ. 
 
Nhân dịp lễ Hiền Mẫu cuối tuần này, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các 
người mẹ hiền của chúng ta.  Mẹ đã gắn liền với chúng ta từ thuở còn thơ và dạy chúng ta 
biết làm dấu thánh giá và đọc kinh.  Có những người mẹ đang còn sống, chúng ta hãy trân 
trọng những giây phút và tháng ngày có mẹ.  Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho nguời mẹ đã 
được Chúa gọi về được sớm hưởng niềm vui trọn vẹn vĩnh cửu trong Thiên Quốc.  Chúng ta 
cám ơn các hiền mẫu chúng ta đã luôn yêu thương săn sóc và quan tâm đến đời sống vật chất 
và nhất là đời sống tâm linh của chúng ta  
 
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta! 
 
Trong Chúa Kitô, 
 

Lm Gioakim Đào Xuân Thành  

LÁ THƯ MỤC VỤ 
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CHÚA NHẬT V PHỤC SINH  NĂM A 

  
  

 BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7  

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. 

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc 
các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc 
phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong 
nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và 
bảo: "Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp 
bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn 
lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và 
khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, 
thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa". Cả đoàn 
thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người 
đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, 
Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa 
mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện 
và đặt tay trên các vị đó. 

Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất 
nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.   

Ðó là lời Chúa 

  
Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19    

 

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng 
con, như chúng con đã trông cậy Chúa.   

  
BÀI ĐỌC II: 1 Pr 2, 4-9  
  

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ 

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, 
bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn 
và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, 
xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để 
hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận 
nhờ Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: "Ðây 
Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý 
giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn". Vậy, vinh dự cho 
anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, 
thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá 
vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không 
tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng 
giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc 
thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng 
của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ 
diệu của Người. 

Ðó là lời Chúa 
  
Alleluia: Ga 14, 6  
  
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và 
là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy"   
- Alleluia 
  
 Phúc Âm: Ga 14: 1-12   
  
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các  

con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 
Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói 
với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy 
đã ra đi và dọn  rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, 
để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã 
biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, 
chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết 
đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là 
sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu 
các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ 
các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy 
Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ 
cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với 
các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? 
Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho 
chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong 
Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các 
con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong 
Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong 
Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc 
Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, 
người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm 
được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".  

Phúc Âm của Chúa 

 
Cầu Nguyện 
 
 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn rằng Chúa ở đâu, môn đệ của 
Chúa cũng được ở đó. Lời Chúa đang trấn an mỗi người chúng 
con vì chúng con tin rằng mình đã được Chúa chuẩn bị chỗ 
cho chúng con trên nước của Chúa. Ðiều quan trọng là chúng 
con phải biết tự bảo vệ và giữ lấy địa vị của mình: địa vị làm 
con Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình 
thương Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con 
đừng vì yếu đuối mà đánh mất ân huệ cao quý Chúa ban. 
Amen. 
 

Suy Niệm 
 

1. Hãy hình dung bạn đang dự buổi tiệc ly cùng Chúa Giêsu 
và các môn đệ. Khi ấy bạn sẽ nghĩ gì? Thái độ của bạn ra sao? 
Bạn có đặt câu hỏi là Chúa sẽ đi đâu và tại sao Người lại ra đi 
không? 
 

2. Thánh Tôma hỏi: "Chúng con không biết Thầy đi đâu thì 
làm sao chúng con biết được đường đi?" Nếu Thánh Tôma hỏi 
tôi, tôi sẽ trả lời như thế nào? 
 

3. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đi dọn chỗ cho tôi ở nhà Chúa 
Cha. Vậy tôi phải chuẩn bị như thế nào để được Người tiếp 
đón? 
 

4. Giữa Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu, có một liên hệ đầy 
thương yêu, trung tín, và mật thiết. Còn liên hệ của tôi với 
Chúa thì sao? 
 

5. Chúa Giêsu nói: "Nếu con biết Ta, con cũng biết Cha Ta." 

Tôi biết Chúa đến chừng nào?  
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FIFTH SUNDAY OF EASTER YEAR A 

  
  
READING I: ACTS 6:1-7   
 

As the number of disciples continued to grow, the Hellenists 
complained against the Hebrews because their widows were 
being neglected in the daily distribution. So the Twelve 
called together the community of the disciples and said, "It 
is not right for us to neglect the word of God to serve at ta-
ble Brothers, select from among you seven reputable men, 
filled with the Spirit and wisdom. whom we shall appoint to 
this task, whereas we shall devote ourselves to prayer and to 
the ministry of the word." The proposal was acceptable to 
the whole community, so they chose Stephen, a man filled 
with faith and the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, 
Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, a con-
vert to Judaism. They presented these men to the apostles 
who prayed and laid hands on them. 
 

The word of God continued to spread, and the number of the 
disciples in Jerusalem increased greatly; even a large group 
of priests were becoming obedient to the faith   
  
The word of the Lord 
  

RESPONSORIAL PSALM PS 33:1-2, 4-
5, 18-19   

  

:  Lord, let your mercy be on us, as we 
place our trust in you . 

 
 

READING II:  1 PT 2:4-9  
  
Beloved: Come to him, a living stone, rejected by human 
beings but chosen and precious in the sight of God, and, like 
living stones, let yourselves be built into a spiritual house to 
be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to 
God through Jesus Christ. 
 

For it says in Scripture: Behold, I am laying a stone in Zion, 
a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in 
it shall not be put to shame. 
 

Therefore, its value is for you who have faith, but for those 
without faith: The stone that the builders rejected has be-
come the cornerstone, and A stone that will make people 
stumble, and a rock that will make them fall. They stumble 
by disobeying the word, as is their destiny. You are "a cho-
sen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his 
own, so that you may announce the praises" of him who 
called you out of darkness into his wonderful light   
 

The Word of the Lord. 
  
GOSPEL: Jn 14:1-12  
  
Jesus said to his disciples: "Do not let your hearts be trou-

bled. You have faith in God; have faith also in me. 

In my Father's house there are many dwelling places. 

If there were not, would I have told you that I am going to 

prepare a place for you?. 

And if I go and prepare a place for you, I will come back 

again and take you to myself,so that where I am you also 

may be..  
 

Where I am going you know the way." 
 

Thomas said to him, "Master, we do not know where you are 

going; how can we know the way?" 
 

Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. 

No one comes to the Father except through me. 

If you know me, then you will also know my Father. 

From now on you do know him and have seen him." 

Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will 

be enough for us." 
 

Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time 

and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me 

has seen the Father. 
 

How can you say, 'Show us the Father'? 
 

Do you not believe that I am in the Father and the Father is 

in me? 
 

The words that I speak to you I do not speak on my own. 

The Father who dwells in me is doing his works. 

Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or 

else, believe because of the works themselves. 
 

Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do 

the works that I do, and will do greater ones than these, be-

cause I am going to the Father." . 
 

The Gospel of the Lord 

 

Reflections 
 

1. Imagine yourself at the last supper with Jesus. What 
would be your thoughts and attitude? What questions would 
you ask him about where and why he is going? 
 

2. Thomas expressed his confusion: "Master, we do not 
know where you're going so how can we know the way?" 
Does this question reflect my confusion about the direction 
and the goal in my spiritual life? 
 

3. Jesus said he will go to the Father's house to prepare a 
place for me. How have I prepared myself to be received by 
him? 
 

4. Between God the Father and Jesus exists a very intimate, 
loyal and loving relationship. How close is my relationship 
with God? 
 

5. Jesus said "If you know me then you will know my Fa-
ther..." How much do I know my God?  

R
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TRANG PHỤNG VỤ  

  LỊCH PHỤNG VỤ 
THÁNG 05 NĂM 2017 

 
Ý CHUNG: Cầu cho chúng ta biết khước từ nền văn hóa 
của sự thờ ơ, để quan tâm đến những nổi thống khổ của tha 
nhân, nhất là những người bệnh tật và nghèo khó . 
 

Ý TRUYỀN GIÁO: Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, 
xin cho các Kitô hữu đang sống trong các bối cảnh thế tục, 
luôn sẵn sàng để rao giảng về Đức Kitô . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ Hai 15-05 (Tr) Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa 
Phục Sinh Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26  
 

Thứ Ba 16-05 (Tr) Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa 
Phục Sinh Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-
31  
 

Thứ Tư 17-05 (Tr) Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa 
Phục Sinh Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8  
 

Thứ Năm 18-05 (Tr) Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa 
Phục Sinh Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11  
 

Thứ Sáu 19-05 (Tr) Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa 
Phục Sinh Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17  
 

Thú Bảy 20-05 (Tr) Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa 
Phục Sinh Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21 
 

Chúa Nhật 21-05 (Tr) Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A. 
 
******************************************** 
 

LƯU Ý: Cuối tuần này ngày 13 và 14 tháng 5 các giờ 
thánh lễ có nhiều thay đổi: 
 
1. Thứ Bảy ngày 13 tháng 5 buổi chiều không có 
thánh lễ 4 giờ và 6 giờ. Chỉ có thánh lễ  lúc 5:00pm. 
 
2. Chúa Nhật ngày 14 tháng 5 các giờ thánh lễ như 
sau : 7:30am; 12:00pm và 5:00pm 

HIỆP  

THÔNG 
 

CẦU   

NGUYỆN 

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những vị đang đau yếu 
trong giáo xứ, xin Chúa nâng đỡ, ủi an và xin cho tất cả 
được ơn chữa lành và chóng bình phục: 

 

Phạm Sĩ Bằng Vũ Thị Thảo 

Trần Khải Trịnh Công Nhu 

Nguyễn Mạnh Tuất Đinh Thị Nhạn 

Bùi mạnh Hổ Nguyễn Thị Nhàn 

Phạm Văn Tuân Ngô Thị Liêm 

Nguyễn Sen Nguyễn Thị Khải 

Nguyễn Bộ Kim Richard 

Lê Văn Yên Đỗ Thị Mỵ 

Lê Thị Ơn Cao Thị Phụng 

Nguyễn Ngọc Phi Nguyễn T. Phi 

Bùi Hoàng Thư Cụ Cúc 

Bà Phạm Thị Nhớn Đinh Văn Dũng 

Nguyễn Kim Quang Nguyễn T. Minh 

Nguyễn Cao Thắng Bà Cụ Trần Thị Chúc 

Lê Văn Hồng Trần Minh Nguyệt 

Vũ Thành Hưng Lê Thị Nga 

Nguyễn Quyến Trần Khắc Thiện 

Lê Bá Hộ Lê Thị Hoa 

Phạm Tiến Phạm Thị Thu 

Nguyễn Văn Quyết Nguyễn Thị Dung 

Cháu Mary Faith  Đặng Thị Yến 

Nguyễn Hùng Phan Phước Khánh 

Phạm thị Mùi Nguyễn Văn Cảnh 

Phạm Thanh Tâm Nguyễn Thị Chín 

Vũ Thị Ngọc Yến Đỗ Thị Trọng 

Nguyễn Văn Thọ Vũ Đức Hồng 

Tịnh Chu Hoàng Thị Hoa 

Nguyễn Thị Kim Anh Trần Khắc Thiện 

Phạm Thị Trâm Nguyễn Ngọc Phi 

Lê Thị Phấn Trần Thị Loan 

Trần Khánh Kim  
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TRANG THÔNG TIN GIÁO XỨ  

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI FATIMA MỪNG 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA 1917-2017  
 
 

Ngày 12, 13 và 14 tháng 5 năm 2017 
 

CHỦ ĐỀ: "TRỞ VỀ NGUỒN” 
 

Lm Đào Quang Chính thuyết giảng 
Father Bryan Doleijsi và Frère Phong phụ trách giới trẻ 

 

Thứ Sáu ( ngày 12 tháng 5 năm 2017): Canh Thức Cầu Nguyện cho Hoà Bình Thế Giới 
6 pm – 7:15 pm: Thánh Lễ Khai Mạc (trong Nhà Thờ).   
  Giảng trong Thánh Lễ: Đề tài: Sứ Điệp Fatima và Chúng ta trong Thế Kỷ 21 
7:30 pm – 8:30 pm: Diễn Nguyện về Cuộc Đời ba Trẻ chăn chiên và những lần Thiên Thần hiện ra với ba trẻ (trong Nhà Thờ) 
                      Dâng Hoa kính Đức Mẹ (trong Nhà Thờ) 
8:30 pm – 9:00 pm: Chầu Thánh Thể : cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới  ( trong Nhà Thờ) 
 

Thứ Bảy (ngày 13 tháng 5 năm 2017): Mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima 
                                                                                   Cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam 
10:00 am – 11:00 am: Thánh Lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Fatima (trong Nhà Thờ) 
11:15 am – 12:15 pm: Giảng Thuyết : Đề tài: Sứ Điệp Fatima, nguồn gốc Thánh Kinh hay chỉ là Mặc Khải tư (trong Nhà Thờ) 
12: 15 pm – 1:40 pm:  Ăn trưa + Văn Nghệ ( các ca sĩ địa phương) (trong Nhà Thờ) 
1:45 pm – 2: 45 pm: Giảng Thuyết: Đề Tài: Cải Thiện chính mình, Truyền Giáo với Kinh Mân Côi (trong Nhà Thờ) 
2:45 pm – 3:00 pm: Giải Lao 
3:00 pm – 4:00 pm: Lần Chuỗi Mân Côi đa ngôn ngữ ( với các sắc tộc)  (trong Nhà Thờ) 
4: 00 pm – 5:00 pm: Diễn Nguyện, Dâng Hoa, và Thánh Ca về 3 lần Đức Mẹ hiện ra với ba Trẻ ( do các Ca Đoàn, Hội Đoàn (trong Nhà Thờ) 
5:00 pm: Thánh Lễ Chúa Nhật – Thắp Nến cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam (trong Nhà Thờ) 
Sau Thánh Lễ có chương trình văn nghệ trong lúc mọi người tự túc ăn tối tại Hội Trường Giáo Xứ 
 

Chúa Nhật (ngày 14 tháng 5 năm 2017): Mừng Kính Đức Mẹ Fatima - Mừng ngày Hiền Mẫu 
7:30 am – 8:30 am: Thánh Lễ Chúa Nhật (trong Nhà Thờ) 
9:30 am – 10:30 am: Giảng Thuyết: Đề Tài: Sống Sử Điệp Fatima là Trở Về Nguồn Thật, Sống với Chúa và với Ơn Cứu Chuộc  
                                      (trong Nhà Thờ) 
10:30 am – 10:55 am: Giải lao và Ăn trưa tự túc (tại Hội Trường) 
11: 00 am: Kiệu Đức Mẹ Fatima (quanh Nhà Thờ) 
11:45 pm: Dâng Hoa kính Đức Mẹ Fatima (trong Nhà Thờ) 
12: 00 pm: Thánh Lễ Đại Triều mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (trong Nhà Thờ) 
1: 30 pm: Chương trình Văn Nghệ mừng Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) (tại Hội Trường) 
5: 00 pm: Thánh Lễ Chúa Nhật ( trong Nhà Thờ) 



 

BÁO NIỀM TIN - NGÀY  13 & 14 THÁNG 05 NĂM 2017 - # 161  PAGE 7

TRANG NIỀM VUI GIÁO XỨ   

  Trong niềm vui của Tháng Hoa về, từ vùng North Seattle Giáo Đoàn Fatima khai mạc mùa Rước Đức Mẹ về từng 
gia đình. Đây là truyền thống tốt đẹp của Giáo Đoàn đã duy trì từ  lâu đời khi mùa nắng ráo trở về . Suốt những tháng mùa 
nắng kéo dài đến ngày lễ Bổn Mạng của Giáo Đoàn vào tháng 10, nhiều gia đình đã luân phiên đón Mẹ về để cùng nhau tôn 
vinh Mẹ Fatima và cầu nguyện cho Giáo Đoàn cũng như Giáo Xứ. Chúa Nhật ngày 7 tháng 5, cha chánh xứ đã đến dâng thánh 
lễ tạ ơn , khai mạc Tháng Hoa bắt đầu mùa RướcMẹ về từng gia đình tại một tư gia, đông đảo bà con trong 
Giáo Đoàn đã tham dự thánh lễ một cách sốt sắng.  

GIÁO ĐOÀN FATIMA MỪNG SINH NHẬT 40 NĂM THÀNH LẬP 1977-2017 
 

Cách đây 40 năm, khoảng mười gia đình tị nạn công giáo Việt Nam định cư tại vùng Bắc Seattle đã họp nhau lại thành một cộng 
đoàn, lấy tên là Cộng Đoàn Fatima - là một trong 12 cộng đoàn thuộc hệ thống tổ chức Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng 
Giáo Phận Seattle. Chương trình sinh hoạt hàng đầu của cộng đoàn là thi hành mệnh lệnh Fatima qua việc tổ chức cung nghinh Đức 
Mẹ tới đọc kinh lần hạt Mân Côi tại các gia đình trong cộng đoàn. Khi cộng đồng mở chiên dịch gây quỹ xây trung tâm và nguyện 
đường vào các năm 1985 và 1988, cộng đoàn Fatima đã vận động, mời gọi và khuyến khích mọi gia đình hãy tích cực tham gia đóng 
góp cho dự án xây cất nguyện đường và cơ sỏ sinh hoạt của cộng đồng. Kể từ khi cộng đồng được nâng lên hàng giáo xứ thể nhân, 
cộng đoàn Fatima, nay được đổi thành giáo đoàn Fatima, đã có trên 200 gia đình sinh sống tại phía bắc của kênh đào ship canal 
bridge Seattle tới ranh giới với thành phố Everett. Để việc liên lạc giữa các gia đình được thuận tiện trong việc điều hành trước một 
vị trí địa dư rộng lớn, giáo đoàn được chia ra bốn (4) khu vực gọi là “XÓM GIÁO”. Kể từ bắc xuống nam và đông sang tây, chúng ta 
có: Xóm Giáo Lynnwood, Xóm Giáo Edmonds, Xóm Giáo Shoreline và Xóm Giáo Northgate. 
 

Truyền thống cung nghinh Đức Mẹ tới các gia đình cùng nhau đọc kinh Mân Côi vẫn được duy trì với sự tham dự của nhiều gia đình 
trong mùa đọc kinh, từ tháng 5 tới tháng 10 hàng năm. Ngoài việc tổ chức đọc kinh gia đình, giáo đoàn đang lên kế hoạch phát triển 
các sinh hoạt đặt trọng tâm vào các công tác mục vụ gia đình và mục vụ giới trẻ, đồng thời liên kết với giáo xứ trong việc vận động 
và kêu gọi mọi người hưởng ứng chiến dịch gây quỹ cho chương trình xây cất Thánh Đường và cơ sở sinh hoạt cho giáo xứ Các 
Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Seattle. 
 

Giáo đoàn Fatima mặc dù ở xa giáo xứ nhưng rất hãnh diện góp phần vào việc xây dựng và phát triển giáo xứ - tất cả vì tương lai 
cho con cháu chúng ta. 
 

Để chuẩn bị và cầu nguyện cho ba ngày Đại hội Fatima, mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra, 1917-2017, sẽ được tổ chức vào các ngày 

12, 13 và 14 tháng 5 năm 2017, tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tukwila-Seattle, Cha chánh xứ đã dâng Thánh Lễ khai mạc 

mùa cung nghinh tượng Mẹ Fatima tới các gia đình, do Ban Điều hành Giáo Đoàn tổ chức tại tư thất anh Chủ Tịch vào chiều Chúa 

Nhật 7 tháng 5 năm 2017 vừa qua. Nhân dịp này toàn thể giáo dân hiện diện cùng hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua lời bầu cử của 

Mẹ Người đã ban muôn ơn lành hồn xác cho mọi người trong giáo đoàn trong suốt 40 năm qua. Để ghi dấu ngày “sinh nhật thành lập 

giáo đoàn vừa tròn 40 năm”, Ban điều hành đã thực hiện và tặng mỗi gia đình trong giáo đoàn hai huy hiệu kỷ niệm. Các huy hiệu 

đặc biệt này đã được Cha Chánh Xứ làm phép ngay trong phần kết lễ và mọi người đọc kinh trước tượng Mẹ để lãnh ơn toàn xá (xin 

xem hình ảnh sinh hoạt Giáo Đoàn Fatima) 
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TRANG CHIA SẺ ÂN HUỆ CHÚA BAN  

   

 

 

 

 

 

GIÁO ĐOÀN MẪU TÂM MỜI RƯỚC 

MẸ VỀ GIA ĐÌNH THÁNG HOA 

Giáo Đoàn Mẫu Tâm đã và đang RƯỚC MẸ VỀ CÁC GIA 
ĐÌNH trong tháng Hoa. Mẹ đã, đang, và sẽ đến từng gia đình 
trong những ngày theo danh sách của những gia đình đã ghi 
danh rước Mẹ. 
 

Ban Đại Diện Giáo Đoàn trân trọng kính mời Quý Ông Bà, 
Anh Chị Em trong Giáo Đoàn tiếp tục ghi danh Rước Mẹ về 
gia đình và mời đến tham dự đọc kinh tại các gia đình đã ghi 
danh Rước Mẹ theo lịch trình đã phổ biến. 
 

Ban Đại Diện Giáo Đòan Mẫu Tâm kính mời 

QUÁN ĂN GIÁO XỨ  

Tuần này quán ăn giáo xứ có các món ăn đặc 
biệt và nhiều món Deli tuyệt hảo. 

 

Kính mời quý ông bà anh chị em nhớ ghé quán ăn 
giáo xứ sau các thánh lễ để ủng hộ giáo xứ. 

 

Ban phục vụ quán ăn kính mời 

Tin Tài Chánh 

Tuần 07 Tháng 05 Năm 2017 

 

Các Thánh Lễ: $7,213.00 

Xin Khấn Đức Mẹ: $452.00 

Rửa tội: $80.00 

Sach Kinh Thanh:  $10.00 

Ung ho tien xang xe bus: $10.00 

Ung ho tien mua thuc an cho ngay DH LCTX $100.00 

Linh tinh: Donation DH Fatima (dot 2): $120.00 

TỔNG CỘNG - Quỹ Điều Hành: $7,885.00 

Đóng góp phát triển cơ sở: $11,950.00 

Quán Ăn:  $4,895.00 

Quán Giải Khát: $748.00 

Linh Tinh:  Cay bi, rau, va cay truc $449.00 

Linh Tinh:  Hanh phi $102.00 

TỔNG CỘNG - Quỹ Xây Dựng: $18,042.00 

All Deposit Quỹ Điều Hành &  

Quỹ Xây Dựng: 

$25,927.00 

********************************* 
 

THÔNG BÁO ĐẤT THÁNH 
 
* Nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Nghĩa Trang Công Giáo sẽ 
tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho những Chiến Sĩ, Thân Nhân 
và Ân Nhân đã an nghỉ. Thánh lễ sẽ được cử hành tại:  
 

1. Đất Thánh Holyrood (205 NE 205th St, Shoreline, WA 
98155) thứ Bảy 5/27/2017 lúc 1:00 PM.  
 

2. Đất Thánh Gethsemane (37600 Pacific Hwy. S., Federal 
Way, WA 98003) thứ Hai, 5/29/2017 lúc 12:30 PM.  
 

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới tham dự trong 
ngày cầu nguyện đặc biệt này.  
 

* Trong tháng 5 và 6, các Nghĩa Trang Công Giáo thuộc TGP 
Seattle giảm 10% tiền đất cho chương trình Chuẩn Bị Trước để 
giúp cho gia đình dễ dàng và chu đáo hơn trong việc tang chế.  
 

* Quý vị nào muốn khắc tên của người thân dưới tượng đài Đức 
Mẹ tại Đất Thánh Holyrood và Gethsemane, hạn chót ghi danh 
07/30/2017 và lệ phí $150 cho một tên.  Sau khi trừ chi phí, tiền 
khắc tên tại Holyrood sẽ giao lại cho GXCTTĐVN và tại Geth-
semane sẽ giao lại cho 3 Cộng Đoàn Phêrô, Thánh Tâm và 
Thánh Giuse Tacoma.   
 

Mọi chi tiết xin liên lạc Vũ Hoàng Trực (206) 229-6181  

Quỹ Điều Hành 

* Ước tính chi hàng tuần dựa trên năm 2015 là $15,000.00 
 

Quỹ Xây Dựng 
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 MỪNG 100 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA  

 
 

 

 

Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 10, ba trẻ được thị kiến cảnh thần linh tuyệt diệu: Các em thấy đứng phía bên trái 
của mặt trời là Thánh Giuse đang bồng Chúa Hài Đồng Giêsu mặc y phục mầu đỏ. Ngài ban phép lành ba lần cho 
thế giới, còn đứng bên phải mặt trời là Đức Mẹ với y phục xanh lơ. Trong khi đó hàng trăm ngàn người sửng sốt và 
kinh hoàng trước sự vận chuyển của bầu trời. Mặt trời không làm chói mắt, lại biến sắc và nhào lộn quay cuồng 
giống như một trái banh lửa rớt xuống trên đầu mọi người. Dân chúng hoảng hốt kêu là cầu cứu. Sau phép lạ “mặt 
trời nhảy múa” thì mọi người lương cũng như giáo đều phải nhận rằng đã đến lúc Thiên Chúa muốn người ta tôn 
vinh Đức Mẹ, một người Mẹ đầy diễm phúc của Ngài, để nhờ Mẹ mà giao hòa cùng Thiên Chúa. 

 

CÁC LỢI ÍCH THIÊNG LIÊNG KỶ NIỆM 100 NĂM (1917-2017)  
ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở FATIMA 

 
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện ra tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha, với ba trẻ Jacinta, Francisco và Lu-
cia, Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định ban ơn toàn xá cho những ai tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ (Marian 
Jubilee Year), trong suốt năm tính từ ngày 27 tháng 11, 2016 tới 26 tháng 11, 2017. Cha sở Andre Pereira của đền 
thánh Fatima cho biết có 3 cách để lãnh ơn toàn xá: 
 

 Cách Thứ Nhất là đi hành hương đến đền thánh Fatima và người tín hữu phải đọc một kinh Lạy Cha, kinh Tin 
Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng 

 

 Cách Thứ Hai là cầu nguyện trước bất cứ tượng Đức Mẹ Fatima tại một nhà thờ nào đó vào các ngày 13 mỗi 
tháng, từ tháng 5 đến tháng 10, 2017, tham dự các buổi lễ và cầu nguyện để vinh danh Mẹ. Mỗi lần hành hương 
thăm viếng người tín hữu phải đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 

 

*  Cách Thứ Ba là dành cho những người gìa yếu bệnh tật, cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ vào các ngày 13 mỗi 
tháng, từ tháng 5 đến tháng 10, 2017. Xin đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và cầu nguyên theo ý Đức Giáo Hoàng 
để được lãnh ơn toàn xá. 

Fatima là một ngôi làng thuộc trung tâm nước Bồ Đào Nha, cách thủ 
đô Lisbon chừng 70 dặm đường. Làng bao gồm nhiều thôn ấp trên 
cùng một cao độ. Trong số đó có thôn Cây Sồi là nổi tiếng về nghề 
chăn nuôi và là trung tâm điểm của các lần Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ 
chăn chiên là Lucia 10 tuổi, Francisco 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Tất cả 
là sáu lần hiện ra vào ngày 13 mỗi tháng, năm 1917. 
 

Mỗi lần hiện ra với các em Đức Mẹ đều kêu gọi loài người hãy 
quay về làm hòa với Thiên Chúa, qua sứ điệp Fatima, quen gọi 
là ba mệnh lệnh Fatima. Đó là: 
 

1. Hãy ăn năn đền tội, cải thiện đời sống; 
 

2. Tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ; 
 

3. Lần hạt Mân Côi; 
 

Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7, Đức Mẹ cho các em biết: 
Thiên Chúa sắp dùng chiến tranh, đói khát, bắt bớ Giáo Hội và 
Đức Thánh Cha, hầu giáng phạt thế gian. Để ngăn ngừa những 
sự ấy, Mẹ nài xin người ta dâng nước Nga cho Trái Tim Vô 
Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và rước lễ đền tạ trong các ngày thứ 
bẩy đầu tháng. Nếu nhân loại đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ, nước 
Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ có hòa bình. Nếu không nước Nga 
sẽ truyền bá những thuyết sai lầm trên toàn thế giới, sẽ gây ra 
nhiều cuộc chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Kẻ lành sẽ chịu tử 
đạo, Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ, nhiều quốc gia sẽ 
bị hủy diệt. Nhưng sau cùng Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng. 
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TRANG THÔNG TIN GIÁO XƯ  

  

HÀNH HƯƠNG  

MỪNG KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC 

MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA 
 

Nhân dịp kỷ niệm 100-năm Đức Mẹ hiện ra tại Fati-

ma, Cha chánh xứ tổ chức chuyến Hành Hương đi 

đến linh địa Fatima và sau đó ghé sang Rôma, và đến 

thăm các nhà thờ và tu viện tại Thụy Sĩ và Luân Đôn 

(Anh Quốc).  Chuyến hành hương sẽ khởi sự từ Seat-

tle ngày 16 tháng 9 năm 2017 và sẽ trở về lại Seattle 

vào ngày 26 tháng 9 năm 2017.  Trong chuyến hành 

hương này, các khách hành hương sẽ đến thăm Vương 

Chung Thánh Đường Fatima, và đến thăm 3 ngôi mộ 

của ba trẻ, thăm nơi Thiên Thần đã hiện ra với ba trẻ 

(Loca do Cabeco), tham dự các thánh lễ và các cuộc 

kiệu nến.  Khi sang Rôma, đoàn hành hương sẽ được 

tham dự buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha, và thăm bốn đại 

Vương Cung Thánh Đường, các hang toại đạo, Viện 

Bảo Tàng Vatican, và đi thăm thánh phố Roma.  Trên 

đường lên Thụy Sĩ, đoàn hành hương sẽ thăm nhà thờ 

chánh toà và thành phố Milanô có sức chứa đên 40 ngàn 

người.  Tại Thụy Sĩ, đoàn hành hương sẽ đến thăm Đền 

Thánh Đức Mẹ tại Einsiedeln, tu viện Benedictine 

Eisiedeln, là một trong những địa điểm hành hương 

quan trọng nhất của Giáo Hội Công Giáo.  Làng Ein-

siedeln là mọt địa điểm hành hương quạn trọng nhất của 

Giáo Hội Công Giáo ở Âu Châu và được là nơi quan 

trọng nah61t của cuộc hành hương dành cho Đức Trinh 

Nữ Maria ở Thụy Sĩ.  Đoàn cũng sẽ đi thăm thành phố 

Zurich của Thụy Sĩ nổi tiếng đẹp trên thế giới.  Tại Luân 

Đôn, Đoàn sẽ dâng lễ tại đền thờ Thánh Tâm và tham 

quan Tybur Martyrs tại Hyde Park Place, tham quan nhà 

thờ Westminster, Cung Điện Buckingham, Tháp Luân 

Đôn, nơi thánh Thomas More bị bỏ tù, thăm lâu đài 

Windsor.   
 

Nếu quý Ông Bà Anh Chị Em nào muốn cùng đi 

chung với Đoàn Hành Hương của Cha Chánh Xứ, 

xin vui lòng liên lạc với Cha chánh xứ, lấy mẫu đơn. 

Xin lấy đơn ghi danh và thông tin tại hành lan ở bàn 

tiếp tân tại Hội Trường Giáo Xứ. 

NGÀY TÌM HIỂU ƠN GỌI 
QUO VADIS DAYS 

WHERE ARE YOU GOING? JOHN 1:28 
JUNE 26-29, 2017 CAMP DON BOSCO 

 

WHO: Young Men ages 13- 18 who are discerning a Vocation to the priesthood 
REGISTER: Find more information and Register online at QVDays.org 

 

       Masses with Archbishop Sartain and Bishop Elizondo 
 STAFFED BY: Achdiocesan Priests, Seminarians, 

      Serra Club members and CYO staff. 
 QUESTIONS? Contact Fr. Derek Lappe at 360-479-3777 

 

************************************************************** 
 

KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ 
  

Hội chợ sức khỏe thường niên tại nhà thờ chúng ta se ̃ là Thứ bảy , 
ngày 29 tháng 7 năm 2017 từ 10h sáng đến 3h chiều do Trung tâm Y 
Tế ICHS tổ chức  Se ̃ có nhiều chương trình y tế đươc̣ phuc̣ vu ̣  se ̃
thông báo thêm.    
 

Chương trình ngừa ung thư vú, cổ tử cung và ung thư ruôṭ già miêñ phi ́
cho những người không có bảo hiểm sức khỏe hoăc̣ có bảo hiểm mà 
deductible trên $500,00.  Những người đi du lic̣h đang ở My ̃ cũng 
dươc̣ khám miêñ phi.́ Phu ̣nữ tuổi từ 40 trở lên và nam từ 50 trở lên.   
 

Xin liên lạc ngay từ bây giờ với cô: Minh Nguyễn-Wichman,  
Tel.206-788-3671 hoặc email: minhnw@ichs.com 

 

Nếu quý vi ̣ muốn hỏi thêm chi tiết,cần giúp đỡ bảo hiểm cũng như lấy heṇ 
 
************************************************************** 

 

MỪNG NGÀY  
HIỀN MẪU 

 

 
 

Giáo xứ tổ chức mừng ngày HIỀN MẪU sau thánh lễ 12:00pm ngày 
14/5/2017  cùng với chương trình văn nghệ có các tiết mục đặc sắc: 
múa, biểu diễn thời trang, hát về Mẹ... 
 

Nhân dịp dịp này, giáo xứ có nhận làm hoa, đặt tiệc cho các gia đình, 
hoặc các đoàn thể muốn tổ chức ngày Mother’s day tại giáo xứ.  
 

Mỗi bàn tiệc có 10 chỗ ngồi. Giá mỗi bàn tiệc là $200. Nếu Quý vị 
muốn đặt bàn ăn xin liên lạc văn phòng giáo xứ (206) 325-5626. Ngày 
cuối cùng đặt bàn ăn là: Ngày 11 Tháng 5 Năm 2017 
 

XIN KÍNH MỜI ỦNG HỘ 
Giáo xứ thông báo 

mailto:minhnw@ichs.com
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  Lịch Trình Tĩnh Tâm Linh Thao 
năm 2017 - Seattle & Portland 

 

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng 
tôi,   tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng..." (Mt 11:28) 
 

* Để cảm nghiệm tình thương tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa  
* Để thực tập cầu nguyện với Kinh Thánh 
* Để nghỉ ngơi bên Chúa, để kết hơp̣ trong tình yêu của Chúa 
 

Kính mời quý ông bà, anh chị và các bạn trẻ đến tham dự 2 
khóa tĩnh tâm: 
 

Linh Thao 7 Ngày – Personal “directed” Retreat 
 

 Thời gian:  Từ chiều thứ bảy ngày 12 tháng 8 đến chiều thứ 
bảy ngày 19 tháng 8 

 Khoá dành cho tất cả mọi người. 

 Địa điểm:  Our Lady of Guadalupe Trappist Abbey 
Phone: (503) 852-0107 

NE Abbey Road. Carlton, Oregon 97111-9666 
 

 Hướng dẫn:  Cha Nguyễn Công Chánh, dòng Tên  
 

Linh Thao là gì? Linh Thao là tất cả những phương thức luyện 
tập; trau dồi và bồi dưỡng cho đời sống nội tâm; là tất cả những 
cách chuẩn bị và chỉnh đốn đời sống nội tâm nhằm loại bỏ những 
quyến luyến lệch lạc, và sau đó tìm kiếm ý Chúa hầu sắp đặt cuộc 
đời làm sao để có thể mưu ích cho linh hồn mình. 
 

Muốn biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham dự,  xin liên lạc: 
 

 Vùng Seattle:    
Anh Tuấn 206-755-4598      tonyphung@hotmail.com 

 Vùng Portland:    
Chị Kính 503-816-5205      kinh25@gmail.com 

, 

THÔNG BÁO 
GHI DANH NĂM HỌC MỚI CHO  

3 CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO LÝ-THIẾU NHI THÁNH THỂ- 

VIỆT NGỮ 
 

Cuối tuần này 3 chương trình sinh hoạt: Giáo lý, Thiếu Nhi 
Thánh Thể và Việt Ngữ đã gởi đơn ghi danh cho các em học 
sinh cũ  cùng với lá thư và chương trình học cho năm 2017 - 
2018. Giáo xứ sẽ nhận đơn ghi danh vào các ngày như sau: 
 

Thứ Bảy ngày 13 và 20  tháng 5 năm 2017 
từ 10:00am - 3:00pm   

 

Khi ghi danh, xin quý phụ Huynh đem thư này đến bàn ghi 
danh. Em nào ghi danh sau ngày 21 tháng 8 năm 2017 với 
lệ phí $50 cao hơn cho mỗi em, và chỉ được nhận nếu lớp còn 
chỗ.. Xin quý phụ Huynh đến ghi danh sớm cho các em. Nếu 
có gì thắc mắc xin gọi vào văn phòng giáo xứ: (206) 325-5626 
 

Quý vị có thể nộp đơn ghi danh cho các em  vào ngày thường 
từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 8:30am - 4:30pm).  
 

Kính báo 

 
************************************************** 

MỜI THAM DỰ GIỜ CHẦU CẦU 
NGUYỆN CHO GIÁO XỨ 

Trân trọng kính mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa vui lòng đến 
tham dự GIỜ CHẦU CẦU NGUYỆN CHO GIÁO XỨ vào: 

 

Tối thứ Sáu ngày 19 tháng 5 năm 2017  
lúc 6 giờ 45 (sau thánh lễ 6giờ) 

 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách giờ chầu. 
 

Ban cầu nguyện giáo xứ kính mời 

 

************************************************* 
 

BỘ DVD ĐẠI HỘI LÒNG CHÚA 
THƯƠNG XÓT 2017  

Ban truyền thông giáo xứ đã thực hiện Bộ DVD ĐẠI HỘI 

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  2017. Bộ DVD ghi lại đầy 

đủ các bài thuyết giảng khá phong phú của linh mục Phêrô 

Nguyễn Văn Khải theo chủ đề CHÚA ĐANG CHỜ TA. Bộ 

DVD với âm thanh rõ ràng, hình ảnh đẹp qua các phần diễn 

nguyện khá sinh động. Bộ DVD Đại Hội Lòng Chúa Thương 

Xót 2017 là tài liệu quý giá để lưu niệm cũng như làm quà 

tặng cho nhau để giới thiệu những ngày Đại Hội Lòng Chúa 

Thương Xót Năm 2017 của giáo xứ với bạn bè thân hữu. Bộ 

DVD gồm 3 tập giá ủng hộ cho quỹ xây dựng $20.00, sẽ 

phát hành vào dịp ĐẠI HỘI MỪNG 100 FATIMA.  
 

Mọi chi tiết xin liên lạc Ban Truyền Thông  

Nguyễn An Quý  (206) 321-2243 
 

Giáo xứ kính mời 

mailto:tonyphung@hotmail.com
mailto:kinh25@gmail.com
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  NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 
 

Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh còn gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Hiệp với giáo hội 
hoàn vũ, giáo xứ CTTĐVN Seattle cũng đã dành ngày đặc biệt này cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Ca Đoàn TinYêu với nét đặc thù riêng 
có thông lệ thường hay cử hành việc cầu nguyện cho Ơn ThiênTrịệu qua hình thức gieo mầm ơn gọi cho thế hệ trẻ là lớp thiếu niên gồm con 
cái của các anh chị trong Ca Đoàn. Thánh lễ lúc 9:30 gia đình Ca Đoàn TinYêu đã diễn đạt tâm tình cầu nguyện qua hình ảnh với ước mơ 
cho tầng lớp thế hệ trẻ của giáo xứ có đươc nhiều người trẻ dấn thân vào đời sống tận hiến để phục vụ cho cánh đồng truyền giáo. Nhìn hình 
ảnh các em với sắc phục đủ mọi thành phần trong Giáo Hội từ vị Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, đến tu sĩ Nam Nữ các Dòng 
khá phong phú. Trong tâm tình tạ ơn, anh chị em Ca Đoàn Tin Yêu cùng với cộng đoàn giáo xứ sốt sắng cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu 
được nẩy nở trong cộng đoàn giáo xứ cũng như tại điạ phương và trên toàn thê giới. 
 
Xem hình : Click Here 

HỘI PHỤC VỤ NHÀ CHÚA  

MỪNG BỔN MẠNG 

Ngoài thánh lễ cầu nguyện cho Ơn ThiênTriệu do ca đoàn Tin Yêu phụ trách. Hội Phục Vụ Nhà Chúa cũng dâng 

thánh lễ tạ ơn lúc 11:30 mừng lễ Bổn mạng của Hội. Hội nhận Thánh Giuse Thợ là Quan Thầy. Cũng trong thánh lễ 

này Hôi Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu của giáo xứ cũng dành ngày cầu nguyện đặc biệt cho Ơn Thiên Triệu. Hình ảnh 

các em trong ca đoàn có tên gọi là Ca Đoàn Chiên Con đã phụ trách hát  

 Ca Đoàn CHIÊN CON " ra mắt trong ngày cầu cho ơn Thiên Triệu  

hát lễ thật hay và that sôt săng 

Các em trong thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu  

https://photos.google.com/share/AF1QipMQamNR7YWZh7mZ7wkzPiqrpJc0AKX2xZHjQa_CaOeOggl5vfYxgmq8OsvTXwUtMA?key=M3NaTTJQVmFXWDBqbklrMHdfRl9vREUzS0twdENB
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TRANG VƯỜN THƠ 

  

ĐỨC MẸ FATIMA  

                 Quynh Huong 
 

Chương trình cứu độ trần gian,  
Hồng ân Thiên Chúa trao ban ngập trời.  
Ngài luôn thương mến con người,  
lo toan từng chút không rời thế nhân.  
 

Từ bao thế kỷ trôi qua,  
Tình Ngài son sắt thiết tha một lòng.  
Không thay, không đồi, không dời,   
thủy chung muôn kiếp đời đời xót thương!  
 

Năm xưa Chúa gởi xuống trần,  
Bông Hoa tuyệt mỹ, linh thần trinh trong.  
Một trăm năm trước tháng này,  
đảo lộn thế giới bàn tay năng quyền!  
 

Đó là Mẹ Chúa Thiên Đình!  
Chúa sai Mẹ đến vì tình yêu thương.  
Chẳng qua vì Chúa xót thương,  
nhân loại đắm đuối mãi vương tội tình.  
 

 

“Lần này Mẹ đến Co-va,”  
“một ngôi làng nhỏ nghèo xa thị thành.”  
“với ba trẻ nhỏ trong làng,”  
“ngây thơ trong trắng chưa màng thế gian.”  
 

“Trong một buổi sáng đẹp trời,”  
“giống như những sáng phải rời nhà đi.”  
“Ba em lững thững lùa chiên,”  
“lên đồi thường lệ, liên miên nguyện cầu.”  
 

“Thình lình ánh sáng chan hoà,”  
“trên cây xồi cổ bóng Bà đẹp xinh.”  
“Ba em sửng sốt ngỡ ngàng.”  
“hoang mang, ngây ngất, bàng hoàng, khiếp kinh!”  
 

“Mẹ đến từ cõi trời cao,”  
“hầu mang sứ điệp để trao thế trần.”  
“Mẹ xin ba trẻ siêng năng,”  
“niệm suy chuỗi hạt ca vang tình Ngài!”  
 

“Mân Côi chuỗi hạt quyền uy!”  
“Trung thành lần chuỗi phát huy lệnh trời.”  
“Tin vào tình Chúa xót thương!”  
“Ăn năn thống hối tình trường thứ tha!”  
 

 “Cầu cho thế giới hòa bình:”  
“chiến tranh, chết chóc không tình yêu thương;”  
“ma quỷ reo rắc hận thù;”  
“gây bao tang tóc mãi trù hận nhau.”  
 

“Trở về cùng Chúa khoan nhân,”  
“hòa bình phải có, ân cần van xin.”  
 

 

“Hãm mình phạt tạ đền bù,”  
“mới mong cứu vãn tình thù nhân gian.”  
 

“Mẹ mong thế giới quay về:”  
“cải thiện đời sống mọi bề với Cha.”  
“Tội lỗi cắt bỏ tình Cha,”  
“mất đi ân sủng bao la của Ngài.”  
 

“Mệnh lệnh Mẹ thiết tha mong,”  
“loài người cần phải sống trong tôn sùng:”  
“Trái Tim đau khổ vành gai!”  
“Vì bao lỗi tội trên vai chất chồng.”  
 

“Mệnh lệnh cần thiết lớn lao;”  
“Mẹ khuyên, Mẹ gọi làm sao nhớ lời:”  
“Siêng năng lần hạt Mân Côi!”  
“Sống đời thánh thiện, Môi Khôi Mẹ truyền.”  
 

Bao lần Mẹ khóc vì ta,  
con người bội bạc sống xa tình Ngài.  
Mẹ cho bí mật tương lai,  
Hỏa ngục nung nấu hồn ai đời đời.   
 

Bao lần Mẹ chận kiếp tai.  
từ nơi Thiên Chúa xin Ngài tha cho.  
Trần gian đáng kiếp đọa đầy,  
nếu không có Mẹ giúp bầy con hư.  
 

Máu đào đẫm lệ sầu tuôn,  
trên đôi mắt đẹp, Mẹ luôn u sầu.  
Làm sao giúp Mẹ bớt buồn?  
Quay về với Chúa lau luôn lệ tràn!    
 

Quỳnh Hương 
 

NGÀY HIỀN MẪU  

                Quynh Huong 
 
Thiên Đình trổi nhạc du dương,  
cung đàn thánh thót vương vương trần hoàn.  
Triều Thần chúc tụng Nữ Vương,    
mừng ngày Hiền Mẫu yêu thương tràn đầy.  
 
Hôm nay Mẹ đẹp tuyệt vời.  
mặt hoa da phấn không lời nào hơn.  
Mày ngài mắt phượng sáng ngời,  
chim sa cá lặn, sắc trời kém xa!  
 
Đôi môi điểm nét son hồng,  
dịu dàng khuôn mặt tình nồng ngất ngây.  
Dáng Mẹ uyền chuyển thướt tha,  
hằng nga kiều diễm thua xa một trời.  
 
  

Xiêm y Mẹ thật sáng ngời,  
tơ vàng óng ánh sao trời kết hoa.  
Dải lưng Mẹ thắt trên người,  
Nữ Hoàng là Mẹ, nụ cười kiêu sa!  
 

Bước đi như gió mây bay,  
nhẹ nhàng gót ngọc, bàn tay  ngọc ngà.  
Thiên Đàng chất ngất tình say!  
Thiên Thần phủ phục hai tay bái chào.  
 

Thiên Đình mừng Mẹ Chúa Trời!  
Người Mẹ duy nhất, đời đời dấu yêu!  
Bao lời chúc tụng ngợi khen,  
Nhữ Hoàng tinh khiết, đờn kèn dội vang!  
 

Thiên Đình mừng Mẹ cao sang,  
phần con trần thế ca vang chúc mừng.  
Phận hèn chẳng có chi mừng,  
tấm lòng dâng Mẹ, chỉ chừng đó thôi!  
 

Dâng Mẹ trọn trái tim hồng,  
dâng Mẹ tình khúc mặn nồng trong tim.  
Dâng Mẹ một bó hoa lòng,  
Mân Côi chuỗi hạt kết trong ân tình!   
 

Dâng Mẹ trọn cả nỗi niềm:  
Tâm tình thương mến vô biên trao Người!  
Mẹ đừng chế trách phận hèn,  
lòng con yêu Mẹ ca khen ngàn đời.  
 

Mừng ngày Hiền Mẫu dưới trần.  
Con là cát bụi tấm thân tội tình.  
Cũng xin dâng Mẹ vần thơ,  
từ nơi trần thế giấc mơ không tròn.   

Mẹ ơi!’ Tiếng gọi thân thương!  
Con mong gọi mãi vấn vương Mẹ nhiều.  
Tiếng ‘Mẹ’  êm ái khôn cùng!  
Nghe như tiếng hát trong vùng trời xanh 
 

Tiếng ‘Mẹ’  hàm chứa một trời:  
Yêu thương, bao bọc một đời con thơ!  
Tiếng ‘Mẹ’ tha thiết dường bao!  
Êm đềm dịu ngọt nao nao cõi lòng.  
 

Tiếng ‘Mẹ’ nhắc nhở con luôn:  
Mẹ luôn kề cận như khuôn trong đời.  
Tiếng ‘Mẹ’ rộng lớn biển khơi.  
Tình Mẹ còn lớn hơn trời cao xanh.  
 

Tiếng ‘Me’ như tiếng tơ đàn,  
Vang trong chiều vắng lòng tràn ngất ngây.  
Tiếng ‘Mẹ’ đậm nét tim con,  
Đêm ngày chỉ muốn cho tròn chữ yêu!  
 

Tiếng ‘Mẹ’ như sóng đại dương.  
cho con nghị lực để vươn trong đời.  
Tiếng ‘Mẹ’ như gió chiều xuân!  
quyện vào nắng ấm trao muôn ân tình.  
 

Con xin gói trọn nỗi niềm,  
bao nhiêu thương mến, Mẹ Hiền con trao.  
Vài hàng ngắn gọn đầy vơi,  
trên cao nhìn xuống Mẹ ơi thương nhiều!  
 

Tiếng con quyện với Tình Trời,  
hợp cùng Thần Thánh muôn lời ca khen:  
 “Kính Mừng Mẹ đầy ơn phúc!”  
“Thiên Chúa ở cùng…” Nhạc khúc thánh thiêng!    
 

Quỳnh Hương  
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TRANG TÌM HIỂU Ý NGHIÃ THÁNH LỄ (Tiếp Theo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

    
 
 
                                                            

 

Thật ra, nghi thức chúc bình an trước tiên có một ý nghĩa thiêng 
liêng. Thánh lễ là nơi mà tất cả tín hữu khám phá và nhận ra mình 
là con cái của cùng một Cha, do đó tất cả là anh chị em với nhau. 
Nói lên điều đó không thôi thì chưa đủ, cần phải được thể hiện cụ 
thể. Cử chỉ chúc và trao bình an là một trong những dấu hiệu đẹp 
nhất, qua đó chúng ta biểu lộ rằng chúng ta là con cùng một Cha. 
 
Nhưng đôi khi việc chúc bình an đòi hỏi một sự cố gắng lớn, bởi 
vì cử chỉ này đòi hỏi mỗi người ra khỏi cái tôi chật hẹp của mình 
và coi người khác như là người mà ta phải tôn trọng và yêu 
thương. Trong một vài trường hợp, để chúc bình an một cách thật 
lòng, chúng ta cần phải tha thứ trong lòng trước đã, người mà 
chúng ta sắp đưa tay chúc bình an. Việc này không dễ dàng gì !* 
 
Việc chúc bình an được đặt trước phần rước lễ. Điều đó bình 
thường thôi, bởi vì làm sao chúng ta có thể đến gần Chúa Kitô và 
nói rằng chúng ta yêu mến Người, trong khi chúng ta từ chối 
hướng mặt về người anh chị em đang ở bên cạnh chúng ta ? "Kẻ 
nào không yêu mến anh chị em mà mình xem thấy, thì không thể 
yêu mến Thiên Chúa mà mình không xem thấy được" (1 Gioan 4, 
20) 
. 
Như thế, chia sẻ với người bên cạnh một nắm tay, hôn bình an 
hoặc cúi đầu chúc bình an (tùy theo phong tục của mỗi dân tộc) 
không phải là cử chỉ xã giao, lịch sự, mà là dấu chỉ hiệp thông 
trong sự bình an và tình yêu thương nhau. Và sự bình an này do 
Chúa Kitô ban tặng ("Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em"). 
Thật vậy, Chúa Kitô đã phán : "Thầy để lại bình an cho các con, 
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con 
không như thế gian ban tặng" (Gioan 14, 27). Do đó, sự bình an 
này rộng lớn hơn những gì con tim chúng ta có thể chứa đựng 
được, cũng như rộng lớn hơn những gì bàn tay chúng ta có thể 
truyền đạt được.  
 
30. Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì ? 
 
Nghi thức bẻ bánh lập lại cử chỉ của Chúa Kitô trong bữa Tiệc Ly : 
"Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ". Vào thời các 
Tông đồ, thánh lễ được gọi là việc "bẻ bánh". Thánh Phaolô giải 
thích : "Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào 
Mình Chúa đó sao ? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều 
người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta 
thông phần vào một tấm bánh" (1 Cor 10, 16-17). 
 
Cử chỉ bẻ bánh thể hiện rõ ràng giá trị và tầm quan trọng của dấu 
hiệu hiệp nhất của mọi người trong cùng một tấm bánh, và của dấu 
hiệu yêu thương trong việc mọi người cùng chia với nhau tấm 
bánh duy nhất. 
 
Trước đó, kinh Tạ Ơn đã nhấn mạnh điều này khi bày tỏ lời 
nguyện sau : "Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết 
chúng con nên một khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Đức 
Kitô" (kinh Tạ Ơn II). Chúng ta không thể tăng triển trong sự hiệp 
nhất với Chúa Kitô nếu chúng ta không cùng một lúc tăng triển 
trong sự hiệp nhất huynh đệ. 
Ngày xưa, nghi thức bẻ bánh chiếm nhiều thời gian vì phải chia sẻ 
bánh thánh cho tất cả cộng đoàn. Ngày nay, vì những lý do mục vụ 
(số người rước lễ đông chẳng hạn), người ta thường sử dụng 
những bánh lễ nhỏ cho giáo dân và một bánh lễ lớn cho linh mục. 
Ngài chỉ bẻ bánh lớn này mà thôi. Do đó nghi thức bẻ bánh có thể 
khó nhận ra được, nhưng vẫn luôn giữ được ý nghĩa sâu sắc của 
nó. 

28. Tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh Tạ Ơn ? 
 

Kinh Tạ Ơn không phải là kinh nguyện của một mình linh mục, 
nhưng là của toàn thể cộng đoàn. Bằng chứng là, khi đọc kinh Tạ 
Ơn, linh mục không dùng chữ "con" nhưng là "chúng con". Thí dụ 
trong kinh Tạ Ơn II, ta thấy những câu như sau : 
 
° "Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa 
của lễ này..." 
 
° "Giờ đây tưởng nhớ... chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và 
chén cứu độ này..." 
 
° "Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con..." 
 
Vị linh mục không tách rời với cộng đoàn ; ngài liên kết với cộng 
đoàn và nhân danh cộng đoàn mà cầu nguyện. Dĩ nhiên, có lúc linh 
mục phát biểu nhân danh Chúa Kitô : đó là lúc ngài đọc lời truyền 
phép Thánh Thể. Nhưng hầu hết, ngài phát biểu nhân danh cộng 
đoàn. 
 
Như thế, tất cả cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, khẩn cầu Chúa Thánh 
Thần, cả cộng đoàn dâng lời cầu xin lên Chúa Cha. Do đó nếu nói 
rằng kinh Tạ Ơn là việc dành riêng cho linh mục mà thôi thì không 
đúng tí nào. Tuy một mình linh mục đọc hầu hết kinh Tạ Ơn, nhưng 
ngài nhân danh mọi người mà làm. Kinh nguyện này không phải là 
kinh cá nhân của linh mục nhưng là kinh nguyện chung của toàn 
cộng đoàn. Lời thưa "Amen" của cộng đoàn diễn tả điều đó (đã đề 
cập ở câu hỏi trước).  
 
29. Chúc bình an, một hành vi xã giao mà thôi ?  
 

Khi vị chủ tế chúc : "Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em", 
cộng đoàn thưa : "Và ở cùng cha". 
 

Và chủ tế nói thêm : "Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau". Bạn 
đừng nghĩ rằng việc chúc bình an ở đây cũng giống như việc thân 
hữu ngoài đời trao tặng cho nhau. Không, đây là một sự hòa giải. 
Thật vậy, trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói rõ rằng trước khi 
thực hiện mọi hành vi phụng tự, cần phải làm hòa với anh chị em 
mình trước đã : "Nếu ngươi đang dâng của lể nơi bàn thờ mà sực 
nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để 
của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, 
rồi hãy trở lại dâng của lễ " (Mt 5, 23-24). Do đó, trong phụng vụ 
Đông Phương, nghi thức chúc bình an vẫn còn được đặt trước kinh 
Tạ Ơn, cũng như tại Tây Phương trong thời gian đầu. Việc thực hành 
nghi thức chúc bình an đã biến mất từ nhiều thế kỷ nay. Sau Công 
Đồng Vaticanô II, nghi thức này lại được lồng vào trong thánh lễ. 
Một số người không thích cho lắm, vì họ nghĩ rằng : ngoài các cử 
chỉ, di động phiền toái, lại còn thiếu sự thân mật giữa các tín hữu 
đang tham dự thánh lễ. 
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 5 STAR LAUNDRY 
7137 M.L. King Way S 

Seattle, WA 98118 
206-725-0951 

- Chuyên giặt và sấy quần áo 
- Máy lớn, an toàn, sạch sẽ 
Gần chợ & dịch vụ thương mại 
 
 

5 STAR PHONE 
206-226-7439 or 206-465-7111 

- Bán các loại điện thoại, Iphone, I-Pad, 
Samsung… 
- Sửa và mở khóa các loại phones 

EXPRESS TIRES & AUTO SERVICE 
Trung Tâm Bán Bánh Xe & Sửa Xe 

5000 Martin Luther King Jr. Way S. 
Seattle, WA 98118 

206-722-2400 
206-722-2401 

- Complete Auto Service - 12K miles 
waranty 
- Bán vỏ xe cũ tốt (half price of new tires) 
- Sửa máy, thay timing belt, batteries, 
- Kiểm tra đèn, thắng, thay nhớt/nước 
- Thay máy xe (bảo hành 12K miles) 

Lower Lover Price & Best Service!  

NỢ THUẾ IRS? 
LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ THUẾ 
THERESA NGUYEN, J.D., LL.M. 

(425) 998-7295 
- Tax Controversy: tr anh cãi về thuế 
- Estate Planning: bảo vệ tài sản, giấy di 

chúc, powers of attorney 
- Business & Contracts: pháp luật kinh 

doanh và các giấy hợp đồng 

BẢO HIỂM METLIFE 
 

Auto, Home, & Life Insurance 
 

401 Olympia Ave NE #117, Mailbox37 
Renton, WA 98056 

 

Xin liên lạc: HELEN LE 
 

Tel 425-572-6755 
Cell 206-853-8947 

Fax 425-587-1948 
hle@metlife.com 

AnZ CABINET 
 

Chuyên sản xuất và thiết kế tủ 
gỗ: 
- Nhà bếp tư nhân theo sở 
thích 

- Phòng khách, phòng ngủ… 
- Nhà hàng & các tiệm 

Xin liên hệ anh Phan Sơn 

206-602-9995 
Chất Lượng - Đẹp - Đúng Hẹn 

Bác Sĩ Nhãn Khoa BÙI M. THY KELLY, MD 
Evergreen Eye Center is seeking a full time Medical 

Assistant who is bilingual (English/Vietnamese). We 

offer a competitive benefit package and compensation. 

Please contact Simone Lawrence or email your resume 

to simone@evergreeneye.com 
 

716 South 348th St | Federal Way, WA  98003 

Phone: 206.212.2160     Fax: 206.212.2194 

 
 

THOMAS THÂN AGENCY 
 

15708 1st Ave S,  
Burien WA 98148 

206-607-6718 
 

Bảo Hiểm Nhà – Xe 
Nhân Thọ - Thương Mại 

“Bảo Hiểm Động Đất” 
Tận Tâm – Chuyên Nghiệp – Uy Tín 

LlLLY TRAN  

(NGÂN PHƯƠNG)  

Real Estate Broker 

 (206) 929-1335 
Website: www.nwhomeequity.com 

Email: lillytran@nwhomeequity.com 

11900 NE 1st ST, suite 300 

Bellevue, WA 98005 

- Mua nhà nhanh nhất, rẻ nhất 

- Quý vị cần mua hoặc bán nhà 

xin liên  lạc Lilly Tran (Ngân 

Phương) 

- Tận tâm, uy tín 

PRO PAINTING 
Commercial & Residential 

Licensed – Insured – Bonded 
Chuyên sơn trong & ngoài 

Chất lượng cao & Giá cả phải chăng 
Trần Thái 

206-899-8333 
Tận Tâm – Chuyên Nghiệp – Uy Tín 

----------------------------------------

NHẬN DẠY ĐÀN 
Chuyên: Piano, Organ, Guitar 

   Dạy đệm hát, các nhạc cụ Thánh 
Ca, One Band, Full Band 
L.L. Nguyễn Truyền 

425-306-4107 

T&N SHIPPING 
- Nhận chuyển hàng về Việt Nam. 

- Giao hàng tận nhà 

- Nhanh chỉ trong vòng 5-7 ngày 

- Giá hợp lý (từ $3.75/lb) 

Xin liên hệ Trang 
2040 S. Columbian Way 

Seattle, WA 98108 

(206) 673-7614 
(503) 887-4309 

Muốn Quảng Cáo Trên  
Báo Niềm Tin, Xin Liêc Lạc 

Vũ Hoàng Trực 
(206) 229-6181 

      

  
 
 

THANG TRAN - BROKER 

(206) 335-1811 
thang.tran@live.com 

 

Chuyên Mua-Bán-Đầu Tư Địa Ốc  

Muốn Quảng  
Cáo Trên  

Báo Niềm Tin,  
Xin Liêc Lạc 

Vũ Hoàng Trực 
(206) 229-6181 

mailto:simone@evergreeneye.com
http://www.nwhomeequity.com
mailto:lillytran@nwhomeequity.com
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 T & T 

M A: CHÚA 
Bác Sĩ Nha Khoa 

Giáp Phúc Đạt D.M.D 
  

Tốt Nghiệp Đại Học Nha Khoa Alabama, 
Hoa Kỳ 

- Chữa Răng - Làm Răng Giả 
- Giải Phẫu Nha Khoa 

Nhận Medicaid & Insurance 
Giờ làm việc: 

Ngày thường: 9 am – 6 pm 
Thứ Bảy:  8 am – 4 pm 

Xin Vui Lòng Lấy Hẹn Trước 
1212 S. Main St. Upper Lever 

Trên Lầu 
Seattle, WA 98144 

(206) 322-1861 

 ĐẤT THÁNH CÔNG GIÁO 
 

† Tổng Giáo Phận Seattle † 
       - Holyrood            - St. Patrick 
       - Calvary              - Gethsemane 
Quý vị muốn CHUẨ N BỊ  TRƯ Ớ C 
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt 
● Kim tĩnh, bia khắc tên, bình hoa ... 
với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc: 

Vũ Hoàng Trực 
Seattle (206) 229-6181 

Tacoma (253) 282-0736 

  
NHÀ QUÀN COLUMBIA 

  
- Phục vụ Cộng Đồng Việt Nam 
trên 35 năm qua 
- Các phòng tổ chức nghi lễ vừa: 

 

TÂN TRANG - ĐỔI MỚI 
4567 Rainier Ave S. 
Seattle, WA 98118 

Phone: 206-722-1100 
Roger Leger 206-200-2040 

Nguyễn Tuyền 206-407-6190 

 
- Dịch vụ từ A- Z 
- Kéo xe, bỏ đồ phế thải, 
- Dọn nhà & chuyển xe khắp U.S. 
Kinh Nghiệm - Uy Tín - Cám ơn CĐ 

(206) 779-4972 
BÁC SĨ NHA KHOA 

THANG NGUYEN, DDS 
20113 68th Ave. W, Lynnwood, WA 98036 

425-835-0398 
Nha khoa toàn diện, thẩm mỹ 
Niềng răng, implant, nhi đồng 

Trên 19 năm kinh nghiệm - Nhẹ Nhàng - Tận Tâm 

Vina Châm Cứu, Thuốc Bắc 

Tel: 206-324-3009 
Thạc Sĩ Trần Quốc Việt 

Chuyên trị đau nhức, mất ngủ, suy nhược, 
thấp khớp, huyết áp cao, suyển, tiểu đêm, 
yếu sinh lý, tê liệt. 
"Nhận các bảo hiểm & bảo hiểm tai nạn" 

CD INCOME TAX 
Tạ Lưu Anh Dũng CPA 

Khai thuế lợi tức cá nhân 
Dịch vụ thuế cho doanh nghiệp 
Làm giấy tờ cho di dân & tị nạn 
Thông dịch & thị thực chữ ký 
Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh 
  

4025 Rainier Ave. S 
Seattle, WA 98118 

Tel: 206-722-1934   Fax:206-725-1920 
Tạ Lưu Anh Dũng  

(425) 591-5888 
Tạ Văn Thành (425) 221-0966 

 
Trung Tâm Sửa Xe Người Việt 

15016 Hwy 99 
Lynnwood, WA 98037 

Tel: 425-787-1820 
Adam Quang 425-773-4420 

Rental Car Available 
Kinh Nghiệm – Uy Tín - Bảo hành 

Quang Adam Kính Mời 

 
9357 52nd Ave S   Seattle, WA 98118 

(206) 349-8469 
Chuyên làm các loại sàn gỗ 

Sàn gỗ cũ làm thành mới 
Đánh bóng, sửa chữa, lắp ráp 
Làm tất cả các loại màu gỗ 

  
Có giá đặc biệt cho đồng hương 

  
Tận Tâm – Uy Tín – Kinh Nghiệm 

DENTAL CARE NW 
Family - Cosmetic – Orthodontic 

Phạm Ngọc Trung, D. D. S. 
Nha Khoa Tổng Quát 

502 Rainier Ave S # 203 
Seattle, WA 98144 

(206) 726-9711 
  

Driving School 
 

1412 SW 102nd St 
Seattle, WA 98146 

 

Tel. 206-334-1668 
DẠY LÁI XE – THI 

VIẾT – THI LÁI 
 

 NGUYỄN TUẤN 
Licensed Instructor 

 

BÁC SĨ Y KHOA 

TONY PHẠM 
Y KHOA &  

THẪM MỸ VIỆN 
  

● Bác Sĩ Gia Đình Cho Trẻ Em, Người Lớn 
● Chuyên Trị Nội Khoa & Ngoại Khoa 
●Tại Nạn Lao Động & Giao Thông 

●Chuyên Trị Mụn, Nám ... Các Chứng Bệnh 
Về Da Bằng Laser & Phẫu Thuật 

510 6th Ave. S, Suite 101 
Seattle, WA 98104 

(206) 682-7059 
Giờ làm việc Thứ 2 – Thứ 7: 9AM – 6PM 

APPLE EYE CLINIC 
225 12th Ave S, # 103 

Seattle, WA 98144 
www.appleeyeclinic.com 

(206) 400-7660 
Bác Sĩ Nhãn Khoa 

Ngoc Pham O.D. & Huyen Pham O.D. 
Chuyên khám mắt người lớn & trẻ em 
Đo độ kiếng chính xác. 
Nhận VSP, BCBS, Premera, Obamacare, 
Davis Vision Boeing, Regence & các loại bảo 
hiểm. 
Giá đặc biệt cho quý vị không có bảo hiểm 
 Thứ Ba - thứ Sáu: 10:00 AM-5:30 PM 
 Thứ Bảy: 10:00 AM to 3:00 PM 

KIET’S 
AUTO BODY & SALE 

10245 16TH Ave SW 
Seattle, WA 98146 

206-763-6262 or 206-351-0672 
www.kietsautobody.com 

- Làm đồng, kéo sườn, sơn xe 
- Sửa và mua bán các loại xe 
- Nhận và giao xe đến tận nhà 
- Kéo xe và định giá miễn phí 
- Giúp quý vị liên lạc bảo hiểm 

 Kinh Nghiệm - Uy Tín & 
Bảo Hành 

Nha Sĩ  
Phan Hoài Chi 

Tốt Nghiệp Nha Khoa tại 
Boston University 

18123 E. Valley Hwy, Suite B104 
Kent, WA 98032 

(đối diện khu chợ 99, cạnh Đức Thuần) 

(425) 656-2919 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM – 6PM 

Thứ Bảy: Theo Hẹn 
  

Nhận các loại bảo hiểm, Medical 
Coupon. Đặc biệt cho quí vị cao niên 

hay không có bảo hiểm 

EVERGREEN 
Chiropractic Clinic & Massage 

 Bác Sĩ ANDY CHIEM 
3800 S. Eddy St.  

Seattle, WA 98118 
14920 Hwy 99, #104, Lynnwood, WA 98087 

 (206) 709-4006 
- Tai nạn giao thông, nghề nghiệp 
- Đau cổ, đầu, vai, khớp xương 
- Đau lưng, cụp xương sống 
- Đau nhức tay chân, bắp thịt 

 
  
  
  
  

  

 

LUẬT SƯ 
TRẦN HỮU THÀNH 
1400 112th Ave SE, #100 

Bellevue, WA 98004 
 
  

Office: (206) 233-8778 
Fax:     (206) 233-0777 
Cell:     (206) 898-2327 
  

Tai Nạn 
Luật Di Trú và Hình Luật 

Bác Sĩ Nhãn Khoa 
NGUYỄN TƯ TƯỞNG 

M.D.  
Chuyên trị các chứng bịnh về mắt 

phẫu thuật & trị bằng lazer 
 

1101 Madison Ste 600 (lầu 6) 
Seattle, WA 98104 

(206) 215-2020 Anh 
(206) 215-2009 Việt  

Giờ làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu 
8:30 AM - 4:00 PM 
(Xin lấy hẹn trước) 

  

Phandinh Clinic 
330 SW 43rd St, # L. Renton, WA 98057 

(425) 324-4745 
Bác Sĩ Nguyễn Ngọc Phan Đình 
- Bác Sĩ Gia Đình 
- Giảm cân, giảm mỡ thừa 
- Trị rụng tóc bằng tế bào gốc. 
- Trẻ hoá da bằng tế bào gốc 
- Trị mụn, đốt mun thịt, da thừa, nốt ruồi 
- Tái tạo da bị rỗ, sẹo lõm do mụn 
- Xoá xâm, nám, đồi mồi, tàn nhang. 
- Nâng mí mắt không phẫu thuật 
- Trị đau nhức bằng laser và ultrasound. 
- Triệt lông vĩnh viễn 

  

SANG TIỆM NAIL 
Vì lý do nghỉ hưu cần sang 
tiệm Nail tại South Center 
Mall, khu khách sang và 
Cần nhiều thợ biết làm bột, 
chân tay nước và eyelash. 
Làm ở khu vực South Center 
Mall. Full time hoặc part-
time. 
L/L: 206-631-9782 or 
        206-444-4881 

  
 

 

http://www.appleeyeclinic.com
http://www.kietsautobody.com

