
 

 

 
"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 X Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 06 Tháng 06 Năm 2021 

Bản tin số 518 

 

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 

"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta.” (Mc 14, 12-16, 22-26) 

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 03/6/21:  $28,050.00 

Các lễ cuối tuần:  $   4,658.25  

Ủng hộ trên mạng:  $     907.00  

Bảo trì đóng góp:  $       60.00  

   
Tổng cộng:  $  5,625.25  

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 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 

Ngày 07/06: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 1:1-7; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 5:1-12 

Ngày 08/06: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 1:18-22; Tv 119:129,130,131,132,133,135; Mt 5:13-16 

Ngày 09/06: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 3:4-11; Tv 99:5,6,7,8,9; Mt 5:17-19 

Ngày 10/06: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 3:15; 2 Cr 4:1,3-6; Tv 85:9-10,11-12,12-13; Mt 5:20-26 

Ngày 11/06: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 

   2 Cr 4:7-15; Tv 116:10-11,15-16,17-18; Mt 5:27-32 

Ngày 12/06: Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ 

   2 Cr 5:14-21; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mt 5:33-37 

Ngày 13/06: Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm 

   Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34  

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. 

    

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.  

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 

mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

 

                         

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 
Website: www.ducmeloducseattle.org 

 

  

THƯ MỤC VỤ THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Hằng năm, Giáo Hội dành riêng tháng Sáu để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôn kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu nghĩa là suy tôn Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu, nhất là qua cái chết trên 

thập giá vì tội lỗi loài người. Đặc biệt, hình ảnh Trái Tim bị đâm thâu… "máu và nước chảy ra” (x. Ga 19,34) là 

dấu chứng hùng hồn về tình thương bao la, cao cả, và lạ lùng mà Thiên Chúa đã hiến tặng cho nhân loại. Hình 

ảnh này cũng là sứ điệp mời gọi mỗi người Kitô hữu noi gương Thánh Tâm sống chứng nhân tình yêu của 

Thiên Chúa cho thế giới. Biết bao chứng nhân đã can đảm sống “mầu nhiệm Thánh Tâm” giữa đời để phục vụ 

tha nhân, noi gương thầy chí thánh Giêsu.  

Ngày 11/6/2021 là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Anh chị em hãy 

cầu nguyện cho các linh mục trên thế giới, cầu nguyện cho các ứng viên phó tế và linh mục sẽ được thụ phong 

trong mùa Hè này, cách riêng cầu nguyện cho tôi nhân dịp kỷ niệm 19 năm linh mục (29/6/2002). Xin tình yêu 

Chúa luôn nung nấu hướng dẫn, để các linh mục luôn là hiện thân của tình yêu Chúa trong sứ vụ mục tử. 

Thứ Bảy ngày 26/6/2021 nhân dịp Tu Đoàn Nhà Chúa và Giáo Xứ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục 

Gioan Baotixita Ngô Khắc Dương, S.D.D., quý cha và quý thầy thuộc Tu Đoàn Nhà Chúa sẽ tổ chức Ngày Ơn 

Gọi tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức từ 1:00pm - 4:00pm, để giới thiệu về Ơn Gọi của Giáo Hội nói chung và của 

Tu Đoàn Nhà Chúa nói riêng. Xin mời các bạn trẻ sinh viên, học sinh, Ban Giúp Lễ, Thiếu Nhi Thánh Thể cùng 

đến tham dự. Hãy đến để biết thêm ý Chúa qua việc dấn thân dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì phục vụ 

Chúa và Giáo Hội. 

“Uống Nước Nhớ Nguồn” là câu tục ngữ ca dao, là lời nhắn nhủ của cha ông ta đến các thế hệ “Hãy luôn biết 

ơn và đền đáp những người đã có công giúp đỡ mình”. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam được phát triển tại 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay là nhờ những người trong Cộng Đoàn Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã hy 

sinh vất vả khó khăn để thành lập. Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cần trân trọng giữ gìn và nhớ ơn những thế hệ 

đi trước đã bỏ công và trí tuệ để làm cho Giáo Xứ được phát triển như ngày hôm nay. Trong tinh thần đó, Giáo 

xứ chúng ta sẽ Mừng Kính Trọng Thể Lễ Quan Thầy Thánh Phêrô và Thánh Phaolô vào ngày 29/6. Năm nay 

Giáo Xứ chúng ta sẽ mừng kính Lễ Quan Thầy vào Ngày Chúa Nhật 27/6/2021. Thánh lễ sẽ được tổ chức vào 

lúc 10:30 sáng tại lễ đài. Sau Thánh Lễ kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham dự Chương Trình Văn 

Nghệ và Tiệc Mừng tại khuôn viên Nhà Thờ. 

Ước gì trong Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho mọi người trong Giáo xứ chúng ta khi ngắm nhìn 

cảnh Chúa chịu tử nạn, thì ý thức được tình trạng tội lỗi của mình, để hoán cải và quyết tâm canh tân đời sống. 

Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là cơ hội thuận tiện để chúng ta yêu mến và tôn sùng Thánh Thể bởi vì 

Thánh Thể hiện tại hóa Tình Yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. 

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em bước vào Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy tràn ân sủng, niềm vui và 

hy vọng. Mừng Ngày Hiền Phụ (Father’s Day) đến tất cả Quý Ông và Quý Anh. 

Trong Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, 

  

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, S.D.D., S.T.L 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X Mùa Thường Niên Năm B 

Mình Máu Thánh Chúa 
  

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8 

"Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi". 

Trích sách Xuất Hành. 

 
Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh 
thưa rằng: "Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán". Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông 
chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái 
Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào 
các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ra đọc cho dân nghe và họ thưa: "Chúng tôi xin thi 
hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán". Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: "Đây là máu giao ước 
Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó". 

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 

Đáp: Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13). 

  

BÀI ĐỌC II: Dt 9, 11-15 

"Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta". 

Trích thư gởi tín hữu Do-thái. 

 

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi 
và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê 
bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và 
tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, Đấng đã 
nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng 
ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian 
của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh 
lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.    

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 6, 51-52 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời". - Allelu-
ia. 

  

PHÚC ÂM: Mc 14, 12-16. 22-26 

"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

 

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: 
"Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: "Các con hãy 
vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với 
chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các 
con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành và thấy 
mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua. 

Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, 
này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: "Này là 
Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến 
ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. 

Đó là lời Chúa. 



 

 

The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ  

 

Reading I Ex 24:3-8  

When Moses came to the people and related all the words and ordinances of the LORD, they all answered 
with one voice, "We will do everything that the LORD has told us." Moses then wrote down all the words 
of the LORD and, rising early the next day, he erected at the foot of the mountain an altar and twelve pillars 
for the twelve tribes of Israel. Then, having sent certain young men of the Israelites to offer holocausts and 
sacrifice young bulls as peace offerings to the LORD, Moses took half of the blood and put it in large 
bowls; the other half he splashed on the altar. Taking the book of the covenant, he read it aloud to the peo-
ple, who answered, "All that the LORD has said, we will heed and do." Then he took the blood and sprin-
kled it on the people, saying, "This is the blood of the covenant that the LORD has made with you in ac-
cordance with all these words of his."  

 

Responsorial Psalm 116:12-13, 15-16, 17-18  

R. (13) I will take the cup of salvation, and call on the name of the Lord.  

 

 

Reading II Heb 9:11-15  

Brothers and sisters: When Christ came as high priest of the good things that have come to be, passing 
through the greater and more perfect tabernacle not made by hands, that is, not belonging to this creation, he 
entered once for all into the sanctuary, not with the blood of goats and calves but with his own blood, thus 
obtaining eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of a heifer's ashes can 
sanctify those who are defiled so that their flesh is cleansed, how much more will the blood of Christ, who 
through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from dead works to 
worship the living God. For this reason he is mediator of a new covenant: since a death has taken place for 
deliverance from transgressions under the first covenant, those who are called may receive the promised 
eternal inheritance.  

 

 

Alleluia Jn 6:51  

R. Alleluia, alleluia.  

I am the living bread that came down from heaven, says the Lord; whoever eats this bread will live forever. 

R. Alleluia, alleluia.  

 

 

Gospel Mk 14:12-16, 22-26  

On the first day of the Feast of Unleavened Bread, when they sacrificed the Passover lamb, Jesus’ disciples 
said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" He sent two of his disci-
ples and said to them, "Go into the city and a man will meet you, carrying a jar of water. Follow him. Wher-
ever he enters, say to the master of the house, 'The Teacher says, "Where is my guest room where I may eat 
the Passover with my disciples?"' Then he will show you a large upper room furnished and ready. Make the 
preparations for us there." The disciples then went off, entered the city, and found it just as he had told 
them; and they prepared the Passover. While they were eating, he took bread, said the blessing, broke it, 
gave it to them, and said, "Take it; this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, 
and they all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many. 
Amen, I say to you, I shall not drink again the fruit of the vine until the day when I drink it new in the king-
dom of God." Then, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. 


