
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba — Thứ Sáu: 

 6:00 p.m Thánh Lễ 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt trong nhà  thờ  
 

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 XV Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 11 Tháng 07 Năm 2021 

Bản tin số 523 

 

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 

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 8/7/21:  $34,025.00 

Các lễ cuối tuần:  $   4,037.82  

Ủng hộ trên mạng:  $   1,032.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   5,074.00 

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 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 

Ngày 12/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm 

   Xh 1:8-14,22; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Mt 10:34; Mt 11:1 

Ngày 13/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm 

   Xh 2:1-15; Tv 69:3,14,30-31,33-34; Mt 11:20-24 

Ngày 14/07: Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt 

   Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27 

Ngày 15/07: Thánh Bonaventure, Gmtsht 

   Xh 3:11-20; Tv 105:1,5,8-9,24-25,26-27; Mt 11:28-30 

Ngày 16/07: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm 

   Xh 11:10; Xh 12:14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Mt 12:1-8 

Ngày 17/07: Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm 

   Xh 12:37-42; Tv 136:1,23-24,10-12,13-15; Mt 12:14-21 

Ngày 18/07: Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gr 23:1-6; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34 

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 

 

 
 

Hội Thánh Linh đã bắt đầu sinh hoạt lại hàng 

tuần vào tối thứ ba ngay sau Thánh Lễ 6 giờ 

chiều tới 8 pm. Trong buổi sinh hoạt có phần 

chia sẻ Lời Chúa của Chúa nhật hàng tuần. 

Kính mời các hội viên Thánh Linh cũng như tất 

cả quí ACE nào muốn tìm hiểu thêm về Lời 

Chúa xin mời tới tham dự.  

Kính mời 

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


 

 

HÀNH TRANG NGƯỜI MÔN ĐỆ 
(Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt) 

 

Ai đi xa cũng phải chuẩn bị hành trang. Chuyến đi càng xa thì hành trang càng nhiều. Chuyến đi càng quan trọng thì 

hành trang càng phải chọn lựa, tính toán. Hôm nay Đức Giêsu sai các môn đệ đi một chuyến quan trọng: tiếp nối sứ 

mạng của Người đem Tin Mừng đến khắp các làng mạc xa xôi. Để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này, Đức Giêsu 

đã giúp các môn đệ sắp xếp hành trang. Sau khi đã loại bỏ những loại hành trang cồng kềnh không cần thiết, có hại cho 

nhiệm vụ, Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ những hành trang thực sự cần thiết và hữu ích cho sứ vụ Tông đồ. 

Hành trang của người môn đệ là sự gắn bó mật thiết với Đức Giêsu. Các môn đệ chỉ được sai đi sau khi đã có một 

thời gian sống bên cạnh Người. Thời gian sống bên Đức Giêsu cần thiết để các môn đệ hiểu biết, cảm thông và nhất là 

yêu mến, gắn bó mật thiết với Người. Đây chính là hành trang quan trọng nhất. Người được sai đi phải gắn bó mật thiết 

với Đấng đã sai mình. Sự gắn bó mật thiết là nguồn mạch, bảo đảm tính trung thực, là chìa khoá thành công của sứ vụ. 

Đức Giêsu đã nêu gương về điểm này khi luôn gắn bó mật thiết với Đức Chúa Cha, Đấng đã sai Người. Sự gắn bó ấy 

giúp Người hoàn toàn kết hiệp với Đức Chúa Cha, trở nên một lòng một ý với Đức Chúa Cha, luôn cầu nguyện, luôn từ 

bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa Cha. Chính vì thế, sứ vụ của Người đã thành công tốt đẹp. 

Hành trang của người môn đệ là tâm hồn đơn sơ phó thác. Khi chỉ thị cho các môn đệ: “không được mang gì khi đi 

đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai 

áo”, Đức Giêsu muốn các ông sống trong cảnh nghèo khó để hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Chúa. Tiền của, tiện nghi 

vật chất dễ tạo ra một thứ an tâm giả tạo, dẫn con người đến chỗ tự mãn, tự kiêu, tự phụ cho rằng mọi thành công là nhờ 

tài sức riêng mình. Vì thế, dễ tha hoá, làm theo ý mình hơn là làm theo ý Chúa, sắp đặt chương trình cho Chúa hơn là 

tìm thực hiện chương trình của Chúa. Nghèo khó sẽ giúp người môn đệ ý thức sự nghèo nàn thiếu thốn, sự yếu ớt của 

mình, ý thức đó sẽ giúp người môn đệ biết khiêm nhường, tin tưởng phó thác cho Chúa. Tôi chỉ là hư vô, là cát bụi. Mọi 

thành công đều của Chúa, nhờ Chúa. Những thành công do tài sức con người sẽ mau tàn. Chỉ có công trình của Chúa 

mới bền vững. Vì thế đơn sơ phó thác là một hành trang rất cần thiết cho người môn đệ. Không mang theo gì của loài 

người, chỉ mang theo niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa, đó chính là mang theo tất cả. 

Hành trang của người môn đệ là tình liên đới. Đức Giêsu không sai các môn đệ đi riêng lẻ, nhưng sai từng hai người 

một. Người biết khả năng con người yếu kém, cần có tập thể nâng đỡ mới hoàn thành sứ mạng. Lời chứng của một cá 

nhân chưa đủ sức thuyết phục. Cần có sự đồng tâm nhất trí của một tập thể lời chứng mới thực sự đáng tin. Hơn nữa, 

Đức Giêsu không sai các môn đệ đi làm việc với giấy tờ hay đất đai, nhưng sai các ngài đến với con người. Các ngài 

phải sống giữa mọi người, nhờ mọi người giúp đỡ, chia sẻ cuộc sống với họ. Phải liên đới với con người. Tình liên đới 

không những cần thiết để giúp các ngài làm việc tông đồ một cách hữu hiệu. Chính qua tình liên đới mà Tin Mừng dễ 

dàng được đón nhận. 

Hành trang của người môn đệ là trái tim biết cảm thương. Đức Giêsu sai các môn đệ đến với những người đau yếu 

bệnh tật, hoang đàng tội lỗi, bị quỷ ma hành hạ. Tức là đến với những người kém may mắn ở đời. Những người nghèo 

hèn yếu đuối. Những người bị xã hội bỏ quên. Để đến với những người anh em bé nhỏ, người môn đệ phải có trái tim 

biết cảm thương. Các ngài phải mang trái tim của Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông bơ vơ tất 

tưởi, túng thiếu, đói khát. Phải sẵn sàng băng rừng vượt suối đi tìm một con chiên lạc. Phải mở rộng vòng tay đón nhận 

đứa con hoang đàng trở về. Phải sẵn sàng tha thứ cho kẻ tội lỗi thật lòng hối cải ăn năn. 

Mỗi người chúng ta đều là môn đệ của Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội và Thêm sức, Chúa sai chúng ta đi 

rao giảng Tin Mừng của Người. Tôi thấy anh chị em ở Giáo xứ Cửa Nam rất tích cực trong việc tông đồ. Nhưng có lẽ 

anh chị em vẫn băn khoăn, không biết làm sao để việc tông đồ có kết quả tốt đẹp. Hôm nay, Đức Giêsu cho ta biết, 

muốn việc tông đồ có kết quả, ta phải gắn bó mật thiết với Chúa, phó thác mọi sự cho Chúa, đồng thời phải có tình liên 

đới và nhất là phải biết cảm thương anh chị em đồng loại. Một tay nắm lấy tay Chúa, một tay nắm lấy tay anh em. Một 

tình yêu anh chị em trong tình yêu mến Chúa. Liên kết mọi người trong tình yêu mến. Với tình yêu mến, chắc chắn việc 

tông đồ của ta sẽ đi đúng đường hướng của Chúa. Với tình yêu mến, chắc chắn việc tông đồ sẽ có kết quả tốt đẹp. 
 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1. Chúa sai bạn đi làm tông đồ cho Chúa, bạn có cảm thấy điều đó không? 

2. Mỗi khi đi làm việc tông đồ, bạn thường chuẩn bị những loại hành trang nào, những hành trang của bạn quan tâm có 

giống những hành trang Chúa chuẩn bị cho các môn đệ không? 

3. Theo bạn, đâu là phương thế hữu hiệu nhất làm cho những người chung quanh nhận biết Chúa? 

4. Đâu là những hành trang cần thiết của người môn đệ của Chúa? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XV Mùa Thường Niên Năm B 

  

BÀI ĐỌC I: Am 7, 12-15 

"Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta". 

Trích sách Tiên tri Amos. 

 

Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, 
sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương 
quốc". Amos trả lời cùng Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa 
chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi 
hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta". 

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 84, 9ab -10. 11-12. 13-14 

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8). 

   

BÀI ĐỌC II: Ep 1, 3-10 hoặc 3-14 

"Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

 

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành 
thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng 
ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. 

Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh 
quang ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự 
phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, 
khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài, theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên 
mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. 

Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Đấng tác thành mọi 
sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức 
Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin 
và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn 
cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.     

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho 
họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Mc 6, 7-13 

"Người bắt đầu sai các ông đi". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô 
uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền 
trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến 
khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố 
cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. 

Đó là lời Chúa. 



 

 

Fifteenth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Am 7:12-15  

Amaziah, priest of Bethel, said to Amos, “Off with you, visionary, flee to the land of Judah! There earn your 
bread by prophesying, but never again prophesy in Bethel; for it is the king’s sanctuary and a royal temple.” 

Amos answered Amaziah, “I was no prophet, nor have I belonged to a company of prophets; I was a shep-

herd and a dresser of sycamores. The LORD took me from following the flock, and said to me, Go, prophe-

sy to my people Israel.”  

 

Responsorial Psalm Ps 85:9-10, 11-12, 13-14  

R. (8) Lord, let us see your kindness, and grant us your salvation.  

 

Reading II Eph 1:3-14 or 1:3-10  

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual 

blessing in the heavens, as he chose us in him, before the foundation of the world, to be holy and without 
blemish before him. In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ, in accord with the 

favor of his will, for the praise of the glory of his grace that he granted us in the beloved. In him we have re-

demption by his blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his grace that he lav-

ished upon us. In all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will in accord with his 
favor that he set forth in him as a plan for the fullness of times, to sum up all things in Christ, in heaven and 

on earth. In him we were also chosen, destined in accord with the purpose of the One who accomplishes all 

things according to the intention of his will, so that we might exist for the praise of his glory, we who first 

hoped in Christ. In him you also, who have heard the word of truth, the gospel of your salvation, and have 
believed in him, were sealed with the promised holy Spirit, which is the first installment of our inheritance 

toward redemption as God’s possession, to the praise of his glory.  

 

Alleluia Cf. Eph 1:17-18  

R. Alleluia, alleluia.  

May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes of our hearts, that we may know what is the hope 

that belongs to our call.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Mk 6:7-13  

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean 

spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick— no food, no sack, no money 

in their belts. They were, however, to wear sandals but not a second tunic. He said to them, “Wherever you 

enter a house, stay there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there 
and shake the dust off your feet in testimony against them.” So they went off and preached repentance. The 

Twelve drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them.  

 


