
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 
 

 Thứ Năm: 6:00 p.m Thánh Lễ 

 Thứ Sáu:   6:00 p.m Thánh Lễ 
             

                            

Thứ Bảy: 
 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt ở trong nhà 

thờ và  dưới hội trường  
 

Chúa Nhật:  

8:30 a.m:  Lễ tiếng Anh ở trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt ở trong nhà thờ, 

dưới hội trường (trực tuyến trên Face-

book và Youtube của Giáo Xứ)  
 

 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
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: Fr Joseph.Vu@ollpsea.org 
 

 

Quản Lý Cơ Sở (Nhân viên thiện nguyện)        

Tăng Nguyễn:  bấm số 2 

Email: tang.nguyen@ollpsea.org 
 

 Gọi ghi danh tham dự Thánh Lễ   

 bấm số 3 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 3:00 PM 

Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên Năm B 

Ngày 31 Tháng 01 Năm 2021 

Bản tin số 500 

 

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. 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

Ngày 31/01: Chúa Nhật thứ IV Mùa Quanh Năm 

   Đnl 18:15-20; Tv 95:1-2,6-7,7-9; 1 Cr 7:32-35; Mc 1:21-28 

Ngày 01//02:  Thứ Hai trong tuần IV Mùa Quanh Năm 

   Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20 

Ngày 02//02: Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh 

   Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43 

Ngày 03//02: Thứ Tư trong tuần IV Mùa Quanh Năm 

   Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6 

Ngày 04//02: Thứ Năm trong tuần IV Mùa Quanh Năm 

   Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13 

Ngày 05//02: Thánh Agatha, Đttđ 

   Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29 

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

  Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34 

Ngày 07//02: Chúa Nhật thứ V Mùa Quanh Năm 

   Đnl G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19, 

 22-23; Mc 1:29-39 

CỦA LỄ CON DÂNG  

Của Lễ Tạ Ơn cuối tuần, ngày 10 tháng 01 

Annual Catholic Appeal  

UPDATE: Goal: $23,323 

As of 12/22/2020, Collected: $32,525.00 

Các lễ cuối tuần:  $  1,611.00  

Ủng hộ trên mạng:  $     927.00  

Bảo trì đóng góp:  $         5.00  

   

Tổng cộng:  $  2,543.00  

 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin được kêu mời quý Ông Bà 

Anh Chị Em và các bạn Trẻ trong Giáo Xứ. Hãy bớt 

chút thời gian tới khuôn viên Nhà Xứ vào mỗi cuối tuần, 

bắt đầu từ sáng thứ Năm cho đến chiều thứ Bẩy (1/14—

2/11/2021). Ban bánh chưng, bánh tét đang cần rất nhiều 

nhân lực từ khâu lau lá, cột bánh, vo gạo, vo đậu, bọc 

bánh,  canh và luộc bánh....xin mọi người cố gắng tham 

gia và phụ giúp cùng làm ra những chiếc bánh thơm 

ngon để mọi nhà cùng thưởng thức.  Mọi thắc mắc xin 

trực tiếp liên lạc chị Thủy (206) 313-1143 hoặc cô Cúc 

(425)362-7268. 

QUỸ KIẾN THIẾT 2021 - Tuần 4  

Tên Hiện Kim 

***AC Hiếu Phạm & Mai Đỗ  $ 1,200.00  

***AC Tony Dang & Ngan Nguyen  $     100.00  

***De V Vu  $     100.00  

***Chị Liên  $     100.00  

***AC Vinh Q. Dinh  $     120.00  

***AC Thành & Bình #1156  $     240.00  

***AC Ân & Lành #1001  $     200.00  

***Bà Công  $     200.00  

***Bà Khang  $     100.00  

***Bà Nguyễn Thị Đỏ  $     100.00  

***AC Cường & Hồng Nguyễn #1026  $  1,000.00  

***AC Minh Tran & Anna Nguyen  $     200.00  

AC. Richard Nguyen & Jenny Do #1324  $     600.00  

***ÔB Đỗ Thuỵ & Nguyễn Đào #1146   $     500.00  

***AC. Quyên Tran & Chalmer Frazier  $ 1,500.00  

Total:  $ 6,260.00  

ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG & BÁNH TÉT - T4 
Tên  Hiện Kim  

Bà Công  $        45.00  

Bà Khang  $        50.00  

AC Thành Binh  $      100.00  

Total:  $      195.00  

Tên Sản phẩm 2 tuần Thành tiền  Số lượng 

AC Sơn Tiến Bánh bò $448  

AC Thịnh Dung Kẹo đậu phộng $216  

AC Sơn Vân Bánh Tằm $112  

AC Thụ Dung Bánh giò + gai $343  

Chị Hương Cơm cháy + hành phi $404  

Các bà mẹ Dưa món 3 đợt $224  

Con cô Cúc Hoa quỳnh $70  

Ẩn danh Dưa món  32 hủ lớn + 48 hủ nhỏ 



 

 

Ma Quỷ Thời Đại Mới 
 

Từ ngàn xưa, 

ma quỷ luôn 

luôn là một 

mối bất hạnh 

cho con người. 

Ma quỷ luôn 

tìm cách làm 

hại con người 

không những 

bằng xúi giục 

con người làm điều tội lỗi mà còn hành hạ, khống chế, 

trói buộc, bắt con người làm nô lệ cho chúng. Trong 

cuộc chiến với ma quỷ, con người không phải là địch thủ 

ngang tài đồng sức, nên thường thua cuộc. Ngay trong 

trận chiến đầu tiên, hai ông bà nguyên tổ đã thua mưu 

chước ma quỷ. Từ đó, con người chẳng thể nào tự mình 

thoát được nanh vuốt ma quỷ giam hãm. 

Đức Giêsu đến mở đầu một kỷ nguyên mới: Nước Thiên 

Chúa đến chiến thắng nước ma quỷ. Ngay khi Đức 

Giêsu xuất hiện, ma quỷ mở lại bài cũ cám dỗ Đức 

Giêsu đi vào con đường kiêu ngạo, phô trương, cậy sức 

mình, ham hố danh, lợi, thú. Nhưng ngay trong lần đầu 

tiên giáp chiến, ma quỷ thất bại nặng nề. Đức Giêsu đã 

toàn thắng vì Người cương quyết đi theo con đường 

vâng phục thánh ý Chúa Cha, sống khiêm tốn, đơn sơ, 

khiêm nhường, phó thác. Từ đó, Đức Giêsu đi đến đâu là 

khuất phục ma quỷ, giải thoát con người đến đấy. 

Đọc trong Tin Mừng, ta thấy Đức Giêsu giải thoát con 

người ở các khía cạnh sau đây. 

Người trực tiếp giải thoát con người khỏi bàn tay hung 

ác của satan. Hôm nay, Người xua đuổi thần ô uế công 

khai trước mặt mọi người trong hội đường. Lần khác, 

Người xua đuổi cả một đạo quân quỷ dữ. Chúng đã xin 

nhập vào đàn heo đang ăn bên bờ biển, và cả đàn heo lăn 

xuống biển chết hết. 

Người gián tiếp giải thoát con người khỏi ách thống trị 

của satan qua việc chữa bệnh. Theo quan niệm của 

người Do Thái, bệnh tật là dấu chỉ của tội lỗi. Vì thế, 

người bệnh là người sống dưới ách satan. Đức Giêsu đã 

chữa lành rất nhiều người bệnh. Nhiều lần Người nói với 

người bệnh: “Tội con đã được tha”. 

Người tha thiết với việc cứu con người khỏi ách nô lệ tội 

lỗi, nên Người thường lui tới với những người thu thuế.  

Người không chỉ nói lời tha thứ bên ngoài, nhưng thực 

sự hoán cải họ từ bên trong. Nhất là Người giải thoát họ 

khỏi những mặc cảm và giúp họ tái hội nhập vào đời 

sống cộng đoàn.  

Qua những việc làm của Đức Giêsu, ta thấy Người  

không chỉ giải thoát con người khỏi bàn tay hung ác của 

ma quỷ mà còn quan tâm cứu chữa con người khỏi những 

thế lực đen tối của chúng. 

Cuộc chiến giữa con cái Thiên Chúa và ma quỷ vẫn tiếp 

tục, nên Đức Giêsu khi sai các Tông đồ đi rao giảng, vẫn 

luôn kèm theo mệnh lệnh xua đuổi ma quỷ. Hôm nay, 

Người sai chúng ta tiếp bước các Tông đồ, đi chiến đấu 

chống lại ma quỷ. Ma quỷ không hiện hình cho ta thấy, 

nhưng chúng ẩn nấp trong các sự dữ, sự ác còn tồn tại 

trên thế giới. 

Có thứ quỷ nghèo đang trói buộc con người, không cho 

họ sống một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm con 

người. Có thứ quỷ đói đang giết chết nhân loại dần mòn. 

Có thứ quỷ dốt giam cầm những người thất học trong tù 

ngục tối tăm. Có thứ quỷ bệnh không ngừng hành hạ và 

đẩy con người vào hố sâu tuyệt vọng. 

Ngày nay, ma quỷ rất tinh khôn nên thường xuất hiện 

dưới những hình dáng bên ngoài xinh đẹp, hấp dẫn. 

Chúng xuất hiện dưới những đồng tiền bất chính và hứa 

hẹn cho ta một cuộc sống thoải mái. Chúng xuất hiện 

dưới chiêu bài tự do hưởng thụ để xúi giục ta lao mình 

vào những nơi ăn chơi độc hại. Chúng kích thích sự tò 

mò của thanh niên muốn thử sức với ma túy. 

Với bàn tay nham hiểm, ma quỷ âm thầm len lỏi vào tận 

đáy tâm hồn, khơi lên những làn sóng chia rẽ, ganh ghét, 

thù hận, bất hòa. Chúng kích thích lòng tham lam vô đáy, 

đưa ta đến chỗ trộm cắp, kiện cáo và tranh giành. Chúng 

khơi dậy thói kiêu căng, lòng tự ái để ta ham hố vinh 

danh và quyền lực. Chúng vuốt ve thói ích kỷ để xui giục 

ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, làm ngơ trước những nhu 

cầu của người khác. Chúng lừa gạt ta để ta coi thường tội 

lỗi, mất ý thức về tội. 

Hôm nay, Chúa muốn ta tiếp tục công việc của Chúa, xua 

trừ ma quỷ ra khỏi đời sống chúng ta. Hãy cùng nhau xua 

đuổi quỷ đói, quỷ nghèo ra khỏi thế giới. Hãy góp phần 

tích cực diệt trừ quỷ dốt, quỷ bệnh ra khỏi xã hội con 

người. 

Hãy tỉnh táo nhận ra ma quỷ dưới những khuôn mặt đẹp 

đẽ của vật chất, tiền bạc, hưởng thụ, cám dỗ. 

Nhất là, hãy trục xuất khỏi tâm hồn ta những con quỷ gây 

chia rẽ, bất hòa, tham lam, kiêu căng, tự mãn, gian trá, 

giả hình, hám danh, ích kỷ, dửng dưng. 

Tự sức riêng, ta khó mà chiến thắng được ma quỷ. Muốn 

chiến thắng ma quỷ, ta phải nhờ ơn Chúa giúp. Ta múc 

lấy sức mạnh nơi Chúa bằng ăn chay và cầu nguyện. Ta 

rèn luyện tinh thần bằng khiêm nhường từ bỏ ý riêng để 

hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, xin thương xót con, xin cứu con khỏi mọi sự 
dữ. Amen. 

+ TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH 

†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 Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

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 


