
 

 

 
"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 
 

Faith Formation Director:         

Cathy Ngo 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

 

Quản Lý Cơ Sở (Nhân viên thiện nguyện)        

Tăng Nguyễn:  bấm số 2 

Email: tang.nguyen@ollpsea.org 
 

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 Thứ I Mùa Chay Năm B 

Ngày 21 Tháng 02 Năm 2021 

Bản tin số 503 

 

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 21//02: Chúa Nhật thứ I Mùa Chay Năm B 

   St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15 

Ngày 22//02:  Thánh Phêrô, Tông Đồ 

   Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46 

Ngày 23//02: Thứ Ba trong tuần thứ I Mùa Chay 

   Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15 

Ngày 24//02: Thứ Tư trong tuần thứ I Mùa Chay 

   St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32 

Ngày 25//02: Thứ Năm trong tuần thứ I Mùa Chay 

   Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12 

Ngày 26//02: Thứ Sáu trong tuần thứ I Mùa Chay 

   Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26 

Ngày 27//02: Thứ Bẩy trong tuần thứ I Mùa Chay 

  St 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48 

Ngày 28//02: Chúa Nhật thứ II Mùa Chay Năm B 

   St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; 

 Rm 8:31-34; Mc 9:2-10 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 
Các lễ cuối tuần:  $  1,776.00  

Ủng hộ trên mạng:  $  1,387.00  

Bảo trì đóng góp:  $     125.00  

   

Tổng cộng:  $  3,288.00  

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. 

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 

ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG & BÁNH TÉT  

 Tuần 7 

Tên  Hiện Kim  

Ẩn danh  $     100.00  

Ẩn danh  $     300.00  

Total:  $     400.00  

TỔNG KẾT BÁNH CHƯNG BÁNH 

TÉT NĂM 2021 

 

Tổng thu:   $54,585.00 

 

Tổng chi:   $15,189.00 
 

Còn lại:   $39,395.00 

 

 Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin chân thành 

cảm ơn quý vị ân nhân, quý vị mạnh thường quân 

và đặc biệt quý Ông Bà, Cô Chú Anh Chị Em. Đã 

không quản ngại trong lúc đại dịch đến giúp cho 

chương trình Bánh Chưng Bánh Tét của Giáo Xứ 

được hoàn thành tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa 

qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Lộ Đức trả công bội 

hậu cho quý vị. Kính chúc toàn thể cộng đoàn 

dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức một năm 

mới sức khỏe dồi dào và tràn đầy Hồng Ân. 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org


 

 

  Richar Miller là một 

học sinh cấp ba vào 

thập niên đầu của thế 

kỷ 20. Chàng là một 

thanh niên hay chống 

đối, coi thường quyền 

bính. Chàng yêu say đắm một cô gái lối xóm tên là 

Muriel Mc. Comber. Cha nàng sợ lối sống lập dị của 

Richar nên cố gắng dập tắt mối tình lãng mạn ấy. 

Thất vọng, Richar lui tới một quán rượu, chàng gặp một 

phụ nữ tên Belle. Theo ngôn ngữ thời ấy người ta gọi là 

“Flirt” (gái giang hồ). Một người đàn bà đùa dỡn với 

tình yêu không đứng đắn. Richar uống rượu và đánh lộn 

với một thương gia và bị tống cổ ra khỏi quán rượu. 

Cha của Richar hiểu và thông cảm với con mình. Ông 

từ từ giúp chàng lấy lại quân bình. Nhờ một tin mật, 

Richar được biết Muriel thực sự yêu chàng. Chàng 

quyết định hối cải và đợi nàng. 

Đó là cốt truyện một vở hài kịch Eugne – O’neil viết 

vào năm 1933 tựa đề “Ah Wilderness ” (Nơi hoang tàn) 

vở kịch được trình diễn rộng rãi vì nó phát hoạ một 

hoàn cảnh chung, rất nhân bản trong đời sống hàng 

ngày, nó vẽ nên phần nào cảnh hoang dại mà chúng ta 

đang sống. 

Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta rằng Đức 

Giêsu đã ở trong sa mạc, nơi hoang dã 40 ngày đêm. Đó 

là lý do cho 40 ngày mùa chay. Sa mạc là nơi trú ẩn của 

thần dữ. Thú dữ, tượng trưng cho sự dữ mà Đức Kitô đã 

đến chế ngự. Tại sao chúng ta đọc bài Tin Mừng này 

vào Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay. Có gì liên hệ giữa 

nơi hoang dã Chúa Giêsu đã sống trong Mùa chay đầu, 

với bạn và tôi trong Mùa chay này. Đơn giản thôi, 

chúng ta đang sống trong một nơi “hoang dã” một thế 

giới ngập những tạo vật man rợ dưới hình thức con 

người. Có gì hung dữ hoặc xấu xa hơn sự tàn bạo của 

con người thời đại – sát nhân không gớm tay cướp giật, 

đốt nhà, ngược đãi trẻ em. Có con thú dữ nào giết hại 

hàng triệu người mỗi năm? việc phá thai làm đúng như 

thế đó.  Thú dữ hình người trong hoang địa của chúng ta 

đang phá huỷ không những sự sống thể xác, mà còn đặc 

biệt sự sống tinh thần của những người gần chúng ta và 

thân yêu của chúng ta nữa; Xin kể một vài con thú xấu  

xa đó: người quảng cáo ma tuý, người xuất bản sách 

báo đồi truỵ, những tác giả chuyện phim và chương 

trình truyền hình. 

Không có cách nào để kiềm chế những kẻ tàn phá thể xác 

và tâm hồn này sao? Dạ có, phương cách của Đức Giêsu 

có nhiều sự dữ Chúa Kitô đến cứu chữa. Lý do chính 

Chúa vào nơi hoang địa là để chiến thắng những sự dữ 

này bằng đền tội và cầu nguyện. Chỉ trong đường lối của 

Chúa, chúng ta mới chiến thắng sự dữ trong thế giới ngày 

nay. Chỉ bằng lời cầu nguyện xin Chúa giúp, bằng sự hy 

sinh để tỏ lòng mến Chúa. Chúng ta có thế kiềm chế, 

thuần hoá những thú dữ ở giữa chúng ta. Chúng ta cũng 

có thể kiềm chế những thú tính trong tâm hồn mỗi người 

chúng ta. Thời gian bắt đầu việc này là mùa chay. Trong 

tinh thần chúng ta hãy cùng sống với Đức Giêsu trong 

“hoang địa” ngày nay. Với Người, chúng ta thống hối và 

cầu nguyện. Như thế, cũng như người đã chiến thắng sự 

dữ trong thời của Người, chúng ta cũng sẽ chiến thắng sự 

dữ trong hoang địa hiện đại của chúng ta. Xin Chúa chúc 

 bạn. 

ĐGM. Arthur Tonne 

Cầu nguyện: 
 

Lạy Chúa Giêsu là vị Thượng Tế nhân từ, 

chắc Chúa buồn và thương 

khi thấy chúng con đang vật vã với cơn thử thách. 

Chúa cảm thông với những gì chúng con đang trải qua, 

vì chính Chúa đã nếm nỗi đau của cuộc Khổ nạn. 

Chúa đã xao xuyến trong Vườn Dầu, 

đã khẩn khoản nài xin Cha cất chén đắng, 

và cảm thấy bị Cha bỏ rơi khi hấp hối trên thập giá. 

Chúa đã chịu thử thách về mọi mặt như chúng con, 

nhưng vẫn giữ một niềm trung tín. 

 

Lạy Chúa Giêsu là cây nho thật, 

xin cho chúng con chấp nhận sự cắt tỉa của Chúa Cha, 

để cành nho chúng con thêm trĩu quả. 

Xin cho chúng con đừng mất niềm tin vào Thiên Chúa, 

Đấng không để chúng con bị thử thách vượt quá sức mình. 

Xin cho chúng con trưởng thành hơn, cứng cáp hơn 

qua những thử thách đau thương, 

để trở nên như lưỡi gươm thép được tôi luyện 

cho cuộc chiến chống lại quyền lực của ác thần. Amen. 

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


