
 

 

 
"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 trong nhà  thờ 

          và dưới hội trường  
 

Chúa Nhật:  

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

10:30 am: Lễ tiếng Việt 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 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 2 

Tom Ngo        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoang     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngo  bấm số 4 

Sara Hoang  bấm số 6 

Email: faithformation@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 

Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 30 Tháng 05 Năm 2021 

Bản tin số 517 

 

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 

"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và 

Thánh Thần". (Mt 28, 16-20) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 

Annual Catholic Appeal 

(Số ID của Giáo Xứ là: 011) 
 

Chỉ Tiêu:    $23,246.00 

Đóng góp tới 27/5/21:  $25,000.00  
 

Ủng Hộ Hoa 

 

Các lễ cuối tuần:  $   2,905.57  

Ủng hộ trên mạng:  $     762.00  

Bảo trì đóng góp:  $         5.00  

   
Tổng cộng:  $  3,672.57  

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. 

Ngày 30/05: Lễ Chúa Ba Ngôi 

   Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; 

Mt 28:16-20 

Ngày 31/05: Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave 

   Tb 1:1-2; Tv 112:1-2,34,5-6; Mc 12:1-12 

Ngày 01/06: Thánh Justin, Tđ 

   Tb 2:9-14; Tv 112:1-2,7-8,9; Mc 12:13-17 

Ngày 02/06: Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm 

   Tb 3:1-11,16; Tv 25:2-4,4-5,6-7,8-9; Mc 12:18-27 

Ngày 03/06: Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo 

   Tb 6:11; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 12:28-34 

Ngày 04/06: Thứ Sáu trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm 

   Tb 11:5-15; Tv 146:2,7,8-9,9-10; Mc 12:35-37 

Ngày 05/06: Thánh Boniface, Gmtđ 

   Tb 12:1,5-15,20; Tb 13:2,6; Mc 12:38-44 

Ngày 06/06: Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

   Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-

16,22-26  

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho hai 

hội đồng qua emails dưới đây: 
 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

 pastoralcouncil@ollpsea.org 
           

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

financecouncil@ollpsea.org 

PHÂN ƯU 
 

    Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng Tang quyến: 

    Bà Maria Magdalena Huỳnh 

Thị Ngọc Xuân đã được Chúa gọi 

về ngày 26 tháng 5 năm 2021.  

Hưởng thọ 72 tuổi. 

    Nguyện xin Chúa Nhân Từ sớm 

đưa linh hồn Maria Magdalena về 

hưởng nhan thánh Chúa. 

Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong 

Giáo Xứ muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội 

mình trên bản tin Hồng Ân, xin gửi email đến 

địa chỉ dưới đây trước 8 giờ tối ngày thứ Tư để 

đăng trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

Bà Cung  $20 A/C Tom & Macy     $100 

Ẩn danh  $100 A/C Thịnh & Dung   $100 

Chị Hường $50 Cô Ngượi & Nga      $50 

Bà Nám  $40 Bà Nhẫn                    $50 

Chị Hằng $50 O/B Đình                  $50 

Chị Hứa Đông $100  

mailto:pastoralcouncil@ollp.org
mailto:financecouncil@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

QUÁN ĂN GIÁO XỨ 
 

Quán Deli của Giáo Xứ đã hoạt động từ Chúa 

Nhật 9/5/2021.  Kính mời cộng đoàn đóng 

góp tài năng, hiện kim, hiện vật và đặc biệt là 

mua ủng hộ.  Mọi chi tiết và thắc mắc xin vui 

lòng gọi: 
 

➢ Cô Cúc:   425-362-7268 
➢ Chị Lành: 206-446-4835 
➢ Chị Thủy: 206-313-1143 

 

Ban Ẩm Thực có nhận làm các khay đồ ăn 

cho tiệc, xin vui lòng gọi trước 3 ngày.  Tất cả 

tiền thu được sẽ đưa vào quỹ sinh hoạt của 

Giáo Xứ.  Xin cảm ơn. 

CHÚA NHẬT TUẦN 9 TN – B 
Chúa Ba Ngôi 
Mt 28,16-20 

  

HIỆP THÔNG TRONG CHÚA BA NGÔI 

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Cha, Con và 
Thánh Thần.” (Ga 14,6) 

Suy niệm: “Lúc khởi nguyên, Ba Ngôi đã phán: “Ta hãy tạo dựng con người.” Khởi đầu Tin Mừng, Ba Ngôi dường 
như cũng phán: “Ta hãy cứu độ con người” (J. Ryle). Cám ơn Hội thánh đã nghĩ ra việc làm dấu Thánh giá trên 
thân xác, vừa tuyên xưng Ba Ngôi, đồng thời xác tín ơn cứu độ ta gắn kết với Ba Ngôi. Ta vẫn tin rằng “Thiên Chúa 
là Tình Yêu,” thế nhưng, câu Ngài là Tình Yêu chỉ có ý nghĩa khi Ngài không đơn độc. Thế mà theo mặc khải của 
Đức Giê-su, Thiên Chúa là Ba Ngôi Vị: Cha, Con, và Thánh Thần. Vì là Tình yêu, Ba Ngôi cùng hiệp thông trong 
việc sáng tạo cũng như trong việc cứu độ con người. 

Mời Bạn: “Ma quỷ muốn Đức Ki-tô chứng tỏ mình là Thiên Chúa bằng cách biến đá thành bánh; nhưng Thánh 
Thần cho thấy Thần tính của mình qua việc biến đá thành xác thịt (Ed 36,26)” (T. Watson). Biến quả tim chai đá 
thành quả tim bằng thịt biết rung cảm, yêu thương, quên mình, là công việc Thánh Thần vẫn âm thầm làm mỗi ngày 
trong đời ta. Bạn đã làm gì để cộng tác tích cực với công việc gian khó này của Ngài? 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm dấu Thánh Giá, tôi ghi nhớ công trình Ba Ngôi thực hiện trong đời mình, nỗ lực biến 
quả tim chai đá thành quả tim bằng thịt với ơn Chúa Thánh Thần. 

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, cảm tạ Chúa ban cho con ơn lớn nhất là được hiện hữu trên đời, được làm 
con Chúa, nhận biết Ngài, và nay đang đưa dẫn con đến hạnh phúc muôn đời trong hiệp thông với Ngài. Amen. 

    Xin được thông báo đến các Hội Đoàn, Ban Ngành về 

việc sử dụng các cơ sở, phòng ốc nơi Trường Học và trong 

Giáo Xứ. 

Hiện tại chúng ta chỉ được phép sử dụng hội trường và nhà 

bếp bên trường  học vào những ngày cuối tuần mà thôi. Do 

đó, xin được nhắc lại các Quy Định  khi các Hội Đoàn có 

nhu cầu phải dùng đến các cơ sở và phòng ốc của GX. 

 

• Cần được  thông qua HĐMV, ngày và thời gian sử dụng. 

• Mục đích của việc sử dụng là gì. 

• Phải được sự đồng ý và cho phép của Cha Chánh xứ. 

• Sau khi sử dụng xong mọi vật dụng phải được lau chùi 

sạch sẽ và  trả lại vị trí ban đầu.  

• Rác thải ra phải được dọn sạch sẽ hoàn toàn và bỏ vào 

các thùng chứa đã được quy định sẵn ngoài sân trường; 

Gabage, Compost và Recycle. Không nên bỏ rác lẫn lộn 

vào không đúng thùng. 
 

Nhằm bảo vệ tài sản và những lợi ích chung của GX cũng 

như  an toàn vệ sinh cho mọi người. Xin các Hội Đoàn, 

Ban Ngành và Cá Nhân cần phải ý thức và có trách nhiệm 

khi sử dụng đến các phương tiện của GX. Hy vọng sự hy 

sinh của mỗi người chúng ta sẽ mang lại lợi ích chung cho 

Giáo Xứ và Cộng Đoàn. 
 

Trân trọng.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên Năm B 

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi 

  

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-34. 39-40 

"Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác". 

Trích sách Đệ Nhị Luật. 

  

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành 
con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao 
giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong 
lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến 
tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân 
tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? 
Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ 
không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho 
các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi". 

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 22 

Đáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b). 

   

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 14-17 

"Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. 

  

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh 
thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: "Abba - lạy 
Cha!" Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con 
cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Đức Kitô: vì chúng ta đồng 
chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người. 

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Kh 1, 8 

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên 
Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Mt 28, 16-20 

"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". 

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 

  

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng 
có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho 
Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy 
họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". 

Đó là lời Chúa. 



 

 

The Solemnity of the Most Holy Trinity  

 

Reading I Dt 4:32-34, 39-40  

Moses said to the people: "Ask now of the days of old, before your time, ever since God created 
man upon the earth; ask from one end of the sky to the other: Did anything so great ever happen 
before? Was it ever heard of? Did a people ever hear the voice of God speaking from the midst of 
fire, as you did, and live? Or did any god venture to go and take a nation for himself from the 
midst of another nation, by testings, by signs and wonders, by war, with strong hand and out-
stretched arm, and by great terrors, all of which the LORD, your God, did for you in Egypt before 
your very eyes? This is why you must now know, and fix in your heart, that the LORD is God in 
the heavens above and on earth below, and that there is no other. You must keep his statutes and 
commandments that I enjoin on you today, that you and your children after you may prosper, and 
that you may have long life on the land which the LORD, your God, is giving you forever."  

 
Responsorial Psalm 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22  

R. (12b) Blessed the people the Lord has chosen to be his own.  

 
Reading II Rom 8:14-17  

Brothers and sisters: For those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not 
receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a Spirit of adoption, through 
whom we cry, “Abba, Father!” The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children 
of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if only we suffer with 
him so that we may also be glorified with him.  

 
Alleluia Rv 1:8  

R. Alleluia, alleluia.  

Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit; to God who is, who was, and who is to come.  

R. Alleluia, alleluia.  

 
Gospel Mt 28:16-20  

The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they 
all saw him, they worshiped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All pow-
er in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, 
baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to 
observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the 
age." 


