
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Tư — 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 am:  Lễ tiếng Anh trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt ngoài trời (trực 

tuyến trên Facebook và Youtube của GX)  

12:30 pm:  Lễ tiếng Việt trong nhà thờ 

 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: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

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 & Sara Hoang bấm số 4 

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 XIV Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 04 Tháng 07 Năm 2021 

Bản tin số 522 

 

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 

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê 

hương" (Mc 6, 1-6) 

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 1/7/21:  $32,660.00 
 

Quỹ Thánh Phêrô   $1,995.00 

Các lễ cuối tuần:  $   5,144.82  

Ủng hộ trên mạng:  $    1007.00  

Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   
Tổng cộng:  $   6,211.00 

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 04/07: Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   Ed 2:2-5; Tv 123:1-2,2,3-4; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6 

Ngày 05/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   St 28:10-22; Tv 91:1-2,3-4,14-15; Mt 9:18-26 

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

   St 32:23-33; Tv 17:1,2-3,6-7,8,15; Mt 9:32-38 

Ngày 07/07: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   St 41:55-57; Tv 33:2-3,10-11,18-19; Mt 10:1-7 

Ngày 08/07: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   St 44:18-21,23-29; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 10:7-15 

Ngày 09/07: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   St 46:1-7,28-30; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mt 10:16-23 

Ngày 10/07: Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   St 49:29-33; Tv 105:1-2,3-4,6-7; Mt 10:24-33 

Ngày 11/07: Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm 

   Am 7:12-15; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Ep 1:3-14; Ep 1:3-10; Mc 6:7-13  

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. 

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 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành kính 

phân ưu cùng Tang quyến: 

Ông Gioan Boatixita Lâm Minh Mẩn đã 

được Chúa gọi về ngày 25 tháng 6 năm 

2021.  Hưởng thọ 77 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa linh 

hồn Gioan Boatixita về hưởng nhan 

thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành kính 

phân ưu cùng Tang quyến: 

Ông Giuse Trần ĐứcTường đã được 

Chúa gọi về ngày 24 tháng 6 năm 2021.  

Hưởng thọ 84 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm đưa linh 

hồn Giuse về hưởng nhan thánh Chúa. 

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


 

 

 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 7/2021 

 

Kính thưa quý ông bà anh chị em, 
 

Ngày hôm nay, Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, hay chúng ta còn gọi là Ngày Lễ Độc Lập, một ngày rất quan trọng và 

có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta - những người Việt tị nạn Cộng Sản, đã bỏ lại Quê Hương để nhận Hoa Kỳ làm 

Quốc Gia mới của mình, để từ đó biết yêu mến, biết bảo vệ, và biết đóng góp công sức của chúng ta cho một đất 

nước vĩ đại và giàu lòng thương yêu này. 
 

Người Việt Nam chúng ta luôn phải tìm mọi cách để chứng tỏ lòng tri ân của chúng ta đến với Thiên Chúa và đến 

với Quốc Gia này, để những người Mỹ bản xứ khi họ nhìn và đánh giá về dân tộc của chúng ta, họ biết đó là một 

dân tộc biết yêu thương và đoàn kết, biết sẳn lòng hy sinh để bảo vệ chánh nghĩa mà cha-ông họ khi xưa đã phải đổ 

máu giữ gìn.... 
 

Do đó, trong tâm tình tri ân đến Quốc Gia Hoa Kỳ qua sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ những người Mỹ đi 

trước, cùng những người di dân trước kia - đã dựng xây, đã bồi đắp, và đã mang lại, xin hãy hiệp ý cùng tôi, hướng 

lòng biết ơn đúng đắn của chúng ta đến cho Quốc Gia Hoa Kỳ và cầu nguyện cho Hoa Kỳ được luôn ấm no, bình 

an, tự do, hạnh phúc và luôn quảng đại chia sẻ cho những nước nghèo trên thế giới. 
 

Tôi xin chia sẻ một câu chuyện Củ Cà Rốt Của Tôi trích trong “Lẽ Sống” để chúng ta cùng học hỏi: 
 

Một lão bà nọ qua đời, được các Thiên Thần mang đến tòa phán xét. Trong khi duyệt xét các hành động của bà lúc 

còn sống, Ðấng phán xét đã không tìm thấy bất cứ một hành động bác ái nào, ngoại trừ có một lần bà đã cho người 

ăn mày một củ cà rốt. Tuy nhiên, Ðấng phán xét tối cao đầy lòng nhân từ cũng xem hành động ấy có đủ sức để 

mang người đàn bà lên Thiên Ðàng. Dĩ nhiên, củ cà rốt sẽ được dùng như sợi xích vững để người đàn bà bám vào 

và leo lên các bậc trong chiếc thang dẫn về Thiên Ðàng. Người ăn mày cũng chết vào khoảng trong thời gian ấy. 

Anh cũng được diễm phúc bám vào gấu áo của người đàn bà để được đưa lên Thiên Ðàng. Một người khác cũng 

qua đời vào ngày hôm đó. Người này cũng níu lấy chân của người hành khất. Không mấy chốc, chiếc thang bắt 

đầu từ củ cà rốt mỗi lúc một dài ra đến gần như vô tận: mọi người đều níu kéo nhau để lên Thiên Ðàng. Nhưng từ 

trên đỉnh thang nhìn xuống, người đàn bà bỗng châu mày khó chịu. Bà thấy sợi dây mỗi lúc một dài, bà sợ nó sẽ 

căng ra rồi đứt chăng. Cho nên trong cơn bực tức, bà cố gắng dành riêng cho mình củ cà rốt và la lên: "Các người 

giang ra, đây là củ cà rốt của tôi". Người đàn bà cố gắng giữ củ cà rốt cho riêng mình cho nên sợi dây tạo nên chiếc 

thang bắc lên Trời bị đứt. Bà rơi nhào xuống đất và cả đoàn người bám víu vào sợi dây ấy cũng rơi theo. 

  

Một tác giả nào đó đã nói như sau: "Nguyên nhân của tất cả các sự dữ trên trần gian đều bắt đầu từ câu nói điều 

này thuộc về tôi, điều kia thuộc về tôi". 

  

Khi con người muốn chiếm giữ cho riêng mình là lúc con người cũng muốn chối bỏ và loại trừ người khác. Nhưng 

càng muốn chiếm giữ cho riêng mình, con người không những chối bỏ người khác mà cũng đánh mất chính bản 

thân mình. Tình liên đới là điều thiết yếu cho sự thành toàn của bản thân chúng ta. Càng ra khỏi chính mình để 

sống cho người khác, chúng ta càng gặp lại bản thân, chúng ta càng lớn lên trong tình người. Ðó là nghịch lý mà 

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: "Ai mất mạng sống mình, người đó sẽ tìm gặp lại bản thân". Hạnh phúc của bản 

thân chính là làm sao cho người khác được hạnh phúc. 
 

Kính chúc quý ông bà anh chị em Mừng Ngày Lễ Độc Lập được vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa. 

 

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 

DẠY LÁI XE 
➢ Nhận dạy lý thuyết (free) và 

thực hành lái xe. 

➢ Đảm bảo biết lái xe an toàn, 
parking và lái freeway. 

➢ Giảm giá cho học sinh và 
người mới nhập cư. 

 

Tel: 206-371-3936 

Sanhdrivertraining@gmail.com 
 

SANH NGUYEN  

mailto:Sanhdrivertraining@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm B 

  

BÀI ĐỌC I: Ed 2, 2-5 

"Đây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri". 

Trích sách Tiên tri Êdêkiel. 
 

Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi 

rằng: "Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông 

chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: 

'Chúa là Thiên Chúa phán như vậy'. Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ 

biết rằng giữa chúng có một tiên tri".     

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 122, 1-2a. 2bcd. 3-4 

Đáp: Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con (c. 2cd). 

   

BÀI ĐỌC II: 2 Cr 12, 7-10 

"Tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi". 

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

 

Anh em thân mến, để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một 

thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế đã ba lần tôi van nài Chúa, để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán với tôi rằng: "Ơn 

Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối". Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự 

yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng 

nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Đức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.     

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: 1 Pr 1, 25 

Alleluia, alleluia! - Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Mc 6, 1-6 

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội 

đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được 

khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, 

anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì 

Người. 

Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó 

Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. 

Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy. 

Đó là lời Chúa. 



 

 

Fourteenth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Ez 2:2-5  

As the LORD spoke to me, the spirit entered into me and set me on my feet, and I heard the one 
who was speaking say to me: Son of man, I am sending you to the Israelites, rebels who have re-
belled against me; they and their ancestors have revolted against me to this very day. Hard of face 
and obstinate of heart are they to whom I am sending you. But you shall say to them: Thus says the 

LORD GOD! And whether they heed or resist—for they are a rebellious house— they shall know 
that a prophet has been among them.  

 

Responsorial Psalm Ps 123:1-2, 2, 3-4  

R. (2cd) Our eyes are fixed on the Lord, pleading for his mercy.  

 

Reading II 2 Cor 12:7-10  

Brothers and sisters: That I, Paul, might not become too elated, because of the abundance of the 
revelations, a thorn in the flesh was given to me, an angel of Satan, to beat me, to keep me from 
being too elated. Three times I begged the Lord about this, that it might leave me, but he said to 

me, “My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness.” I will rather boast 
most gladly of my weaknesses, in order that the power of Christ may dwell with me. Therefore, I 
am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and constraints, for the sake of 
Christ; for when I am weak, then I am strong.  

 

Alleluia Cf. Lk 4:18  

R. Alleluia, alleluia.  

The Spirit of the Lord is upon me, for he sent me to bring glad tidings to the poor.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Mk 6:1-6  

Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the 
sabbath came he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They 

said, “Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty 
deeds are wrought by his hands! Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James 
and Joses and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?” And they took offense at 
him. Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his native place and among his 
own kin and in his own house.” So he was not able to perform any mighty deed there, apart from 

curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith.  

 



 

 



 

 


