
 

 

 
"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 14//02: Chúa Nhật thứ VI Mùa Quanh Năm 

   Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 

 1:40-45 

Ngày 08//02:  Thứ Hai trong tuần V Mùa Quanh Năm 

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

Ngày 09//02: Thứ  Ba trong tuần V Mùa Quanh Năm 

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

Ngày 10//02: Thánh Scholastica, Đt 

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

Ngày 11//02: Thứ Năm trong tuần V Mùa Quanh Năm 

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

Ngày 12//02: Thứ Sáu trong tuần V Mùa Quanh Năm 

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

Ngày 13//02: Thứ Bảy trong tuần V Mùa Quanh Năm 

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

Ngày 14//02: Chúa Nhật thứ VI Mùa Quanh Năm 

   Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 

 1:40-45 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 

Annual Catholic Appeal  

UPDATE: Goal: $23,323 

As of 01/19/2021, Collected: $32,525.00 

Địa Phận hoàn lại $5,498.00 

Ủng hộ hoa: Bà Lập $20 

Các lễ cuối tuần:  $  2,787.00  

Ủng hộ trên mạng:  $  1,957.00  

Bảo trì đóng góp:  $         5.00  

   

Tổng cộng:  $  4,749.00  

Trang Mạng của Giáo Xứ đã được tân trang lại. Mọi ý 

kiến đóng góp hoặc thắc mắc xin gửi email về: 

gxducmeloduc@ollpsea.org.  

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Liên lạc với Cha Giuse Phêrô Vũ Hải 

Đăng trước 6 tháng, và trước khi sắp xếp lễ 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước để 

sắp xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của ngày 

Thứ Bảy tuần thứ tư mỗi tháng. Xin nộp đơn cho VP 

giáo xứ trước 3 tuần. 

 

 

 

• Vì đại dịch COVID-19 đang lan tràn khắp nơi, do 

đó quý vị vui lòng không đọc kinh lớn tiếng trước 

và sau Thánh Lễ.  Quý vị có thể đọc kinh riêng 

trong lúc Nhà Thờ mở nhạc Gregorian Chant.  Cảm 

ơn sự cộng tác của quý vị. 

Xin qúy Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp Cho 

hai hội đồng qua emails dưới đây: 
 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn              

 pastoralcouncil@ollpsea.org 
           

Hội Đồng Tài Chánh:  Tâm Ngô 

financecouncil@ollpsea.org 

QUỸ KIẾN THIẾT  2021 - Tuần 6 

Tên Hiện Kim 

***Ẩn danh  $                500.00  

***Đoàn Khánh Lưu $100.00  $                100.00  

***Bình Thanh ID#1174  $                500.00  

***Ông Bà Cố Lý  $                300.00  

Total:  $             1,400.00  

ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG & BÁNH TÉT - Tuần 6 

Tên  Hiện Kim  
AC Quang Nguyễn & Tiên 
Trần  $                      200.00  

Ẩn danh  $                      200.00  

Total:  $                      400.00  

mailto:pastoralcouncil@ollp.org


 

 

 

THƯ MỤC VỤ 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 

Năm Canh Tý đang dần khép lại bằng những ngày cuối tháng Chạp. Đông tàn Xuân lại đến, chuẩn bị mừng đón Năm Tân 

Sửu. Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức của chúng ta và nhiều nơi khác đang bận rộn nấu bánh chưng bánh tét để chuẩn bị mừng Tết 

Nguyên Đán. Cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý vị, đã hy sinh công của, không quản ngại gió mưa lạnh lẽo, không sợ bị 

nhiễm bệnh COVID-19 đã cùng đến với Giáo Xứ trong suốt một tháng qua để giúp làm bánh chưng bánh tét gây quỹ cho 

Giáo Xứ. 

Tất cả mọi người Việt Nam trên khắp thế giới, từ người trẻ đến người già đều chuẩn bị đón mừng năm mới Tân Sửu 2021. 

Tết đến, mọi công việc thường nhật sẽ tạm gác lại để đón chào năm mới. Chúng ta cũng sẽ có những ngày nghỉ ngơi, để vui 

xuân với gia đình, đón Tết với dân tộc, cầu mong cho một năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn. Trước thềm năm mới này, tôi 

muốn nói với quý Ông Bà Anh Chị Em rằng: chúng ta đừng quên cám tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Người đã ban trong 

một năm qua, bởi vì, nói theo Thánh Phaolô: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên 

Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su” (1 Tx 5, 18). Hơn thế nữa, việc tạ ơn Chúa là một hồng ân cao cả, vì những lời ấy đem 

lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời (x. Kinh Tiền Tụng Chung, IV). 

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12). 

Chúng ta hãy dành những giây phút thiêng liêng này để dâng lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì muôn điều kỳ diệu Chúa 

đã làm trong suốt năm qua trong vũ trụ thiên nhiên, trong các biến cố lịch sử nhân loại và trong cuộc đời của mỗi người. 

Hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta là hồng ân sự sống. Đối với chúng ta là những tín hữu, đó 

không chỉ là sự sống thể xác, mà quan trọng hơn còn là sự sống của linh hồn trong ân nghĩa Chúa. Cùng với tâm tình tri ân 

cảm tạ dâng lên Thiên Chúa trong ngày năm cũ bước sang năm mới, mỗi người chúng ta cũng hãy nhìn lại những lỗi lầm 

thiếu sót của mình trên hành trình đã qua, để xin Chúa nhân từ thứ tha, đồng thời để rút kinh nghiệm, nhờ đó trở nên khôn 

ngoan hơn và tránh được những điều sai lầm trong năm mới. 

Nguyên Đán là buổi sáng đầu tiên của mùa xuân, khi mọi người bừng dậy sau đêm ba mươi tối đen để đón nhận những tia 

sáng đầu tiên của một năm mới đang về, hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất mà mọi người mong chờ cho mình và cầu chúc 

cho kẻ khác, trước hết là cho những người thân yêu trong gia đình và gia tộc, tiếp đến là những bạn bè, những người hàng 

xóm láng giềng, những người thân quen và đồng hương hay đồng nghiệp. Thiên Chúa đã an bài xếp đặt những dấu chỉ nói 

lên những điều tốt đẹp và hứa hẹn ấy qua khí trời ấm áp, cánh én bay lượn rộn ràng trên không trung, khắp nơi cây cối đồng 

loạt nẩy lộc đâm chồi, những đóa hoa muôn màu muôn sắc tỏa ngát hương thơm đang nở rộ từ trong mảnh vườn đến mọi 

nẻo đường. 

Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi cơn đại dịch Covid - 19 này, để mọi người được trở về với 

công việc mưu sinh hàng ngày của mình. Xin Thiên Chúa giúp mỗi người chúng ta sáng suốt nhận ra thông điệp từ đại dịch 

để chuẩn bị bước vào mùa Chay thánh với tâm tình hoán cải. Đó cũng là các ý nguyện chính yếu của người Công giáo Việt 

Nam trong ba thánh lễ đầu năm: Mùng 01 – Cầu bình an năm mới; Mùng 02 – Kính nhớ ông bà tổ tiên; Mùng 03 – 

Thánh hóa công việc.  

Mùa xuân là thời gian của những điều mới mẻ. Năm mới Tân Sửu đang về, mang theo nhiều hy vọng và mở ra những cánh 

cửa mới. Với hình ảnh thật đẹp của con trâu trong thơ văn Việt Nam và trong ký ức của chúng ta, tôi kính chúc quý Ông Bà 

Anh Chị Em một năm mới phúc đức, khỏe mạnh, an lành, thánh thiện, hạnh phúc. Tôi cũng ước mong mỗi ngày của năm 

Tân Sửu sẽ là một món quà đặc biệt của Chúa dành cho mỗi người. 

Nguyện xin Chúa Xuân ban muôn ơn lành của Thiên Chúa trên toàn thể gia quyến của Quý Ông Bà Anh Chị Em. Nhờ lời 

chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria và Thánh Cả Giuse. 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - MỪNG NĂM TÂN SỬU. 

Trong Chúa Giêsu Kitô 

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

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 
PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 
Website: www.ducmeloducseattle.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


