
 

 

 
"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 XI Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 13 Tháng 06 Năm 2021 

Bản tin số 519 

 

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 10/6/21:  $28,050.00 
 

Ủng Hộ Hoa 

 

Ủng Hộ Cây Giống - Tiền Thu Được 

A/C Đức   $538 

Chú Kiệm   $90 
 

Quán Ăn Giáo Xứ Trong 5 Tuần Qua 

Tổng Thu:  $7,796 

Tổng Chi:  $3,014 

Các lễ cuối tuần:  $   3,260.55  

Ủng hộ trên mạng:  $   1,742.00  

Bảo trì đóng góp:  $         5.00  

   

Tổng cộng:  $  5,007.55  

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 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 

Ngày 14/06: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 6:1-10; Tv 98:1,2-3,3-4; Mt 5:38-42 

Ngày 15/06: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 8:1-9; Tv 146:2,5-6,7,8-9; Mt 5:43-48 

Ngày 16/06: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 9:6-11; Tv 112:1-2,3-4,9; Mt 6:1-6,16-18 

Ngày 17/06: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 11:1-11; Tv 111:1-2,3-4,7-8; Mt 6:7-15 

Ngày 18/06: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 11:18,21-30; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23 

Ngày 19/06: Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm 

   2 Cr 12:1-10; Tv 34:8-9,10-11,12-13; Mt 6:24-34 

Ngày 20/06: Chúa Nhật thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm 

   G 38:1,8-11; Tv 107:23-24,25-26,28-29,30-31; 2 Cr 5:14-17; Mc 

4:35-41  

Hội Hiền Mẫu   $50 A/C Phạm Hiểu Biên    $100 

Bà Cung    $30 A/C Hiệp Đinh               $100 

Chị Xuân Hồ   $30 Chị Hà Nữ                       $20 

Chị Yến Điệp   $100 Chị Ánh                           $20 

Liên Hair Cut   $200 Ẩn danh                          $200 

A/C  Minh TTVTT   $40  

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin 

được chia buồn cùng với Gia 

Đình Anh Chị Vinh Trần (Thừa 

Tác Viên Lời Chúa) về sự ra đi 

của mẹ anh Vinh, Bà Anna Vũ 

Hồng Thức Mới qua đời tại Việt 

Nam. 

 

Nguyện xin Chúa nhân từ mau 

sớm đưa linh hồn Anna về hưởng 

nhan thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin được 

chia buồn cùng với Gia Đình Anh Chị 

Quốc Ngô (thành viên của Ban Tiếp 

Dẫn) và Anh Chị Tuấn Ngô (Thành 

Viên của Ca Đoàn Ave Maria) về sự 

ra đi của mẹ anh Tuấn, 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. 



 

 

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 

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 các buổi 

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. 

SỬ DỤNG CƠ SỞ PHÒNG ỐC     

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 

QUỸ KIẾN THIẾT 6/2021  
Tên  Hiện Kim  
***Ẩn Danh  $         500.00  

Thanh Han Nguyen  $         400.00  

Tuyen Dao  #1203  $      1,000.00  

Hà Thị Nữ  $         200.00  

Gia đình Phú & A #1394  $      1,000.00  

Châu Nguyễn #1013  $      1,000.00  

Bình Nguyễn  $         300.00  

Quanh Nguyễn  $         300.00  

The Nghi Ngoc Corporation  $      1,000.00  

Đoàn Khánh Lưu #1439  $         100.00  

Trần Tuấn Ngọc #1166  $      1,000.00  

Duc De Nguyen & Hong Thuy Mang 
#1240 

 $      2,000.00  

    

Tổng Cộng:  $      8,800.00  

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

 

Tuy Giáo Xứ chúng ta chưa có lên chương trình rõ ràng 

về việc nới rộng Nhà Thờ và xây Hội Trường, nhưng quý 

vị đã sẵn sàng quảng đại đóng góp cho Quỹ Xây Dựng. 

Kể từ hôm nay chúng tôi sẽ tạm ngưng nhận tiền cho quỹ 

này, cho đến khi chúng tôi có chương trình xây dựng rõ 

ràng được chấp thuận bởi Tổng Giáo Phận Seattle.  Giáo 

xứ chân thành cảm ơn quý vị đã đóng góp. Sau đây là 

danh sách mà quý vị đã đóng góp trong vài tuần qua:  

CHA XỨ ĐI TĨNH TÂM 

Cha xứ & Thầy xứ sẽ trở về Tu Viện Thánh Gia để tham 

dự Tĩnh Tâm từ ngày Thứ Hai 14/6 cho đến Thứ Bảy 

19/6. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện cho 

Tuần Tĩnh Tâm của quý Cha và quý Thầy Tu Đoàn Nhà 

Chúa được sốt sắng. 
 

Trong lúc Cha xứ đi vắng có Cha Trần Thăng Long sẽ 

đến giúp dâng Lễ. Nếu quý vị cần liên lạc xức dầu xin 

gọi số phone (626) 774-6914. 

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



 

 

Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm B 

  

BÀI ĐỌC I: Ed 17, 22-24 

"Ta cho cây thấp mọc lên". 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 

  

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Chính Ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam; Ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc 
ra, và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm chồi, kết quả, và trở thành 
cây hương nam vĩ đại; các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tàn nó. Tất cả những cây rừng 
đều biết Ta là Thiên Chúa, Ta đã hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô héo, và 
làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa, Ta đã phán và đã hành động".      

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 91, 2-3. 13-14. 15-16 

Đáp: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa (x. c. 2a). 

   

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 5, 6-10 

"Dù ra đi hay ở lại trong thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa". 

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

  

Anh em thân mến, chúng ta hằng bạo dạn, vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này, là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì 
chưng nhờ đức tin, chứ không phải vì đã thấy, mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước thà lìa xa thân 
xác để ở cùng Chúa. Và vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả 
mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước toà án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuỳ 
mình đã làm lành hay đã làm dữ.     

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Mc 4, 26-34 

"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người 
đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự 
nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến 
mùa". 

  

Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó 
được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo 
rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người 
dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng 
dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.      

Đó là lời Chúa. 



 

 

Eleventh Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Ez 17:22-24  

Thus says the Lord GOD: I, too, will take from the crest of the cedar, from its topmost branches 

tear off a tender shoot, and plant it on a high and lofty mountain; on the mountain heights of Is-

rael I will plant it. It shall put forth branches and bear fruit, and become a majestic cedar. Birds 

of every kind shall dwell beneath it, every winged thing in the shade of its boughs. And all the 

trees of the field shall know that I, the LORD, bring low the high tree, lift high the lowly tree, 

wither up the green tree, and make the withered tree bloom. As I, the LORD, have spoken, so 

will I do.  

 

Responsorial Psalm 92:2-3, 13-14, 15-16  

R. (cf. 2a) Lord, it is good to give thanks to you.  

 

Reading II 2 Cor 5:6-10  

Brothers and sisters: We are always courageous, although we know that while we are at home in 

the body we are away from the Lord, for we walk by faith, not by sight. Yet we are courageous, 

and we would rather leave the body and go home to the Lord. Therefore, we aspire to please 

him, whether we are at home or away. For we must all appear before the judgment seat of Christ, 

so that each may receive recompense, according to what he did in the body, whether good or 

evil.  

 

Alleluia  

R. Alleluia, alleluia.  

The seed is the word of God, Christ is the sower. All who come to him will live forever.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Mk 4:26-34  

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to 

scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and through it all the seed would 

sprout and grow, he knows not how. Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then 

the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for 

the harvest has come.” He said, “To what shall we compare the kingdom of God, or what parable 

can we use for it? It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground, is the smallest of 

all the seeds on the earth. But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and 

puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade.” With many such 

parables he spoke the word to them as they were able to understand it. Without parables he did 

not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private. 


