
 

 

 
"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 XVI Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 18 Tháng 07 Năm 2021 

Bản tin số 524 

 

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 



 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 

Annual Catholic Appeal 
(Số ID của Giáo Xứ là: 011) 

 

 

Chỉ Tiêu:    $23,246.00 
Đóng góp tới 15/7/21:  $34,995.00 
 
 

Quán Ăn Giáo Xứ Trong 3 Tuần Qua 

Tổng Thu:  $3,265 

Tổng Chi:  $1,000 

 

Ủng Hộ Cây Giống - Tiền Thu Được $253 

Các lễ cuối tuần:  $   3,756.00  

Ủng hộ trên mạng:  $   1,452.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   5,213.00 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn 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 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 

Ngày 19/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42 

Ngày 20/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50 

Ngày 21/07: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9 

Ngày 22/07: Thánh Maria Mađalêna 

   Xh 19:1-2,9-11,16-203; Mt 13:10-17 

Ngày 23/07: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23 

Ngày 24/07: Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30 

Ngày 25/07: Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   2 V 4:42-44; Tv 145:10-11,15-16,17-18; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15  

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


 

 

(Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt) 
 

Trời có lúc mưa lúc nắng. Mưa để tưới cho cây lúa mọc nhanh. Nắng để cho hạt lúa vào mẩy chín vàng. Thời gian 
có ngày có đêm. Ngày để con người làm việc. Đêm để con người nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Con người có đời 
sống riêng tư những cũng có đời sống xã hội. Có lúc phải ra ngoài góp mặt với đời. Có lúc phải rút lui vào chốn 
riêng tư để sống cho mình. Nhịp hai chi phối đời sống con người ấy cũng chi phối những hoạt động thiêng liêng 
của người môn đệ Chúa. Trong bài Tin Mừng Chủ nhật tuần trước, ta đã thấy Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao 
giảng Tin Mừng, hoạt động cứu độ con người. Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những việc đã làm. Người 
bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong cầu nguyện. Sống riêng tư thân mật với Chúa. Hoạt 
động và cầu nguyện, đó là nhịp sống của người môn đệ Chúa. 

Hoạt động và cầu nguyện đó là hai nhu cầu của con người. Vì con người có thể xác nhưng cũng có linh hồn. Vì 
đời sống trong xã hội, con người có bổn phận đối với làng xóm, với đất nước. Để thăng tiến bản thân, gia đình và 
đất nước, ta phải học hành, lao động hết sức vất vả. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Một người có tinh thần trách nhiệm 
không thể nào xao lãng những nhiệm vụ đó. Tuy nhiên sẽ là thiếu sót rất lớn nếu con người chỉ biết có đời sống thể 
xác mà quên đi đời sống tâm linh. Thật vậy, con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn. Đời sống tâm linh 
cũng cần phải được nuôi dưỡng bồi bổ để phát triển. Sẽ là khập khiễng, lệch lạc, què quặt nếu chỉ lo phát triển đời 
sống vật lý mà quên đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh được nuôi dưỡng bồi bổ ở bên Chúa. Chính Chúa là 
nguồn mạch đời sống thiêng liêng. Vì thế những giờ phút riêng tư thân mật bên Chúa sẽ giúp cho đời sống tâm linh 
phát triển. Chính nhờ những giờ phút cầu nguyện mà con người được phát triển quân bình, song song cả hồn lẫn 
xác. 

Hơn thế nữa việc cầu nguyện sẽ hỗ trợ hoạt động bên ngoài. Nếu chỉ hoạt động bên ngoài, con người sẽ không 
khác gì máy móc. Nếu chỉ biết phát triển đời sống thân xác, con người sẽ trở thành nô lệ cho vật chất. Nếu chỉ quan 
tâm tới những nhu cầu vật chất, con người sẽ dễ bị tha hoá, đuổi theo tiền bạc, chức quyền. Một xã hội chỉ phát 
triển về vật chất mà không phát triển về đạo đức sẽ khó tồn tại. Cầu nguyện giúp nâng tâm hồn lên khỏi nô lệ vật 
chất. Những giây phút yên lặng bên Chúa giúp ta định hướng cuộc đời, ánh sáng Lời Chúa giúp ta nhìn rõ tâm hồn 
mình, biết rõ những sai sót của mình mà sửa lỗi. Những lời chỉ dạy của Chúa là những chuẩn mực đạo đức giúp ta 
sống ngay thẳng thật thà, lương thiện. Ơn Chúa ban sẽ cho ta sức mạnh để hoạt động tích cực hữu hiệu hơn, để 
hăng hái dấn thân hơn nữa trên đường phục vụ anh em. 

Riêng trong lãnh vực tông đồ, cầu nguyện tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, việc tông đồ bắt nguồn từ nơi Chúa. Làm 
việc tông đồ là làm việc của Chúa. Làm việc của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với Chúa thì không những 
không thể có kết quả tốt đẹp mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa. Không cầu nguyện ta 
sẽ dễ chú ý tới những hoạt động thuần tuý phô trương bề ngoài. Không cầu nguyện ta sẽ dễ biến việc của Chúa 
thành của riêng ta và vì thế sinh ra tự phụ, kiêu hãnh. Không cầu nguyện, việc tông đồ sẽ chỉ là một hoạt động xã 
hội từ thiện không hơn không kém. Vì thế, cầu nguyện rất cần thiết. Cần cầu nguyện đế biết rõ ý Chúa, biết việc 
phải làm. Cần cầu nguyện để múc lấy sức mạnh của Chúa giúp chu toàn công việc. Cần cầu nguyện để biết khiêm 
nhường luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Thiên Chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, 
việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn. 

Hoạt động và cầu nguyện. Đó là hai nhịp trong đời sống Kitô hữu. Nhưng có lẽ ta thường chú trọng tới hoạt động 

mà quên cầu nguyện. Hôm nay, Chúa dạy ta phải biết giữ quân bình giữa hai nhịp của đời sống. Có hoạt động 

nhưng cũng phải có cầu nguyện. Hoạt động phải là kết quả của những giờ suy nghĩ và cầu nguyện. Cầu nguyện để 

tổng kết lượng giá những hoạt động cũ và định hướng những hoạt động mới. Hoạt động là bề mặt. Cầu nguyện là 

bề sâu. Giữ được quân bình giữa hai nhịp sống, con người mới phát triển toàn diện. Duy trì sự ổn định của hai nhịp 

sống mọi hoạt động của con người mới có nền tảng và bền vững. 

 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1- Một ngày kết thúc mà bạn chưa cầu nguyện, bạn có cảm thấy như thế là thiếu sót như thể bạn chưa ăn gì trong 
ngày hôm ấy không? 

2- Trước khi đi làm việc tông đồ, bạn có cầu nguyện không? 

3- Hai nhịp trong đời sống bạn đã hài hoà chưa? Bạn sẽ làm gì để chỉnh đốn lại những lệch lạc trong nhịp sống? 

4- Gia đình bạn có cầu nguyện chúng với nhau trước khi đi ngủ không?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XVI Mùa Thường Niên Năm B 

  

BÀI ĐỌC I: Gr 23, 1-6 

"Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn". 

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. 

  

Chúa phán: "Khốn cho các mục tử làm tản mát và xâu xé đoàn chiên Ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng 
các mục tử chăn dắt dân Ta rằng: "Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên Ta". Chúa lại phán: 
"Vậy Ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta từ khắp các xứ 
mà Ta đã phân tán chúng, Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ, để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn 
để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa". 

Chúa còn phán rằng: "Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Đavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ 
làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giuđa sẽ 
được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên Người là "Chúa công bình của chúng ta". 

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1). 

   

BÀI ĐỌC II: Ep 2, 13-18 

"Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

  

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giêsu Kitô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết 
của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn 
cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một 
người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hoà hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù 
nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo Tin Mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những 
kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một Thần Trí.      

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 6, 30-34 

"Họ như đàn chiên không người chăn". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

  

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền 
bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, 
đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các 
ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. 

Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người 
chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.      

Đó là lời Chúa. 



 

 

Sixteenth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Jer 23:1-6  

Woe to the shepherds who mislead and scatter the flock of my pasture, says the LORD. Therefore, thus 

says the LORD, the God of Israel, against the shepherds who shepherd my people: You have scattered my 

sheep and driven them away. You have not cared for them, but I will take care to punish your evil deeds. I 
myself will gather the remnant of my flock from all the lands to which I have driven them and bring them 

back to their meadow; there they shall increase and multiply. I will appoint shepherds for them who will 

shepherd them so that they need no longer fear and tremble; and none shall be missing, says the LORD. 

Behold, the days are coming, says the LORD, when I will raise up a righteous shoot to David; as king he 
shall reign and govern wisely, he shall do what is just and right in the land. In his days Judah shall be 

saved, Israel shall dwell in security. This is the name they give him: “The LORD our justice.”  

 

Responsorial Psalm Ps 23:1-3, 3-4, 5, 6  

R. (1) The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.  

 

Reading II Eph 2:13-18  

Brothers and sisters: In Christ Jesus you who once were far off have become near by the blood of Christ. 

For he is our peace, he who made both one and broke down the dividing wall of enmity, through his flesh, 

abolishing the law with its commandments and legal claims, that he might create in himself one new per-

son in place of the two, thus establishing peace, and might reconcile both with God, in one body, through 
the cross, putting that enmity to death by it. He came and preached peace to you who were far off and 

peace to those who were near, for through him we both have access in one Spirit to the Father.  

 

Alleluia Jn 10:27  

R. Alleluia, alleluia.  

My sheep hear my voice, says the Lord; I know them, and they follow me.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Mk 6:30-34  

The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, 

“Come away by yourselves to a deserted place and rest a while.” People were coming and going in great 

numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a desert-
ed place. People saw them leaving and many came to know about it. They hastened there on foot from all 

the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart 

was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them 

many things.  


