
 

 

 
"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 XVII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 25 Tháng 07 Năm 2021 

Bản tin số 525 

 

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 21/7/21:  $35,195.00 

Các lễ cuối tuần:  $   3,232.00  

Ủng hộ trên mạng:  $   1,012.00  

Bảo trì đóng góp:  $        20.00  

   

Tổng cộng:  $   4,264.00 

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 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 

Ngày 26/07: Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ 

   Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35 

Ngày 27/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43 

Ngày 28/07: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   Xh 34:29-35; Tv 99:5,6,7,9; Mt 13:44-46 

Ngày 29/07: Thánh Mátta 

   Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53 

Ngày 30/07: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58 

Ngày 31/07: Thánh Ignatius thành Loyola, Lm 

   Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12 

Ngày 01/08: Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm 

   Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35  

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 TÔNG ĐỒ FATIMA và HỘI 

HIỀN MẪU XIN ĐƯỢC THÔNG BÁO  
 

1. Hội Tông Đồ Fatima kính mời quý Hội viên tham dự 

thánh lễ 8g sáng thứ Bẩy đầu tháng. Sau thánh lễ xin 

mời quý hội viên cùng ở lại hợp ý dâng giờ đền tạ 

tôn sùng Trái tim Mẹ Maria.       
        
1. Hội Hiền Mẫu sẽ sinh hoạt vào Chúa Nhật đầu tháng 

ngày 1-8-2021. Sau thánh lễ 10g30 sáng kính mời 

quý hội viên tham dự tại phòng họp.    

                              

Trân trọng kính mời                 

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


 

 

NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ 

Ga 6,1 -15 

Đang trong dòng chảy suy niệm Tin 

mừng theo thánh Marcô, thì chúng ta 

tạm dừng lại để suy niệm chương 6 

nổi tiếng của Tin mừng theo thánh 

Gioan về đề tài Bánh Hằng Sống 

trong 5 Chúa nhật liên tiếp. 

Diễn từ về Bánh Hằng Sống được 

khởi đi từ bánh vật chất bằng “sự hoá 

bánh ra nhiều” mà Chúa nhật hôm nay 

chúng ta suy niệm. 

Trong trình thuật phép lạ, ta thấy nỗi 

bất lực của con người trước nhu cẩu 

lớn lao của nhân loại qua lời phát biểu 

“chúng ta lấy đâu ra bánh cho họ ăn.” 

Trước thách đố lớn lao đó, Chúa biết việc Chúa làm và Chúa cũng biết sự bất lực của con người. Nhưng không 

vì thế mà Chúa làm việc một mình, bao thầu hết, để cho con người cứ việc ngồi chơi mà hưởng phúc lộc… Chúa 

mời gọi con người cộng tác, Chúa yêu cầu con người động tay vào, Chúa đề nghị con người động não suy nghĩ 

tìm hướng giải quyết. 

Theo lời đề nghị của Chúa, Philípphê nghĩ ngay đến việc dùng tiền để mua lương thực, nhưng lấy tiền đâu mà 

mua cho đoàn người đông đảo này: “Có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một 

chút.” 

Một ý kiến khác xuất hiện, đó là ý kiến của ông Anrê, anh ông Phêrô. Ông phát hiện ra một em bé và ông thưa 

với Chúa rằng: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạnh và hai con cá, nhưng với bằng ấy thì thấm vào 

đâu.” 

Chỉ cần có thế và đợi thế ở nơi con người ! Chúa truyền lệnh cho môn đệ hướng dẫn đám đông, tìm bãi cỏ mà 

ngồi xuống thành từng nhóm nhỏ. 

Cầm 5 chiếc bánh và 2 con cá của em bé trên tay, Chúa ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho đám 

đông dân chúng khoảng 5 ngàn người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ, ăn no nê và còn dư thừa 12 thúng đầy. 

“Năm chiếc bánh và hai con cá.” Một khẩu phần ăn của em bé, một đóng góp chia sẻ, một cộng tác bé nhỏ của 

con người, đặt vào bàn tay uy quyền Chúa, nhu cầu đói khát của đám đông dân chúng được hoá giải. 

Trước những vấn đề lớn lao của nhân loại ngày nay, như đói khát lương thực, đói khát hoà bình , đói khát công 

lý… con người chúng ta thường bất lực…! Nhưng nếu chúng ta biết liên đới với nhau và cộng tác với ơn Chúa 

mà thực thi những giáo huấn của Chúa, thì những thách đố đó sẽ dần dần được tháo gỡ và hoá giải. 

Quả thật, thế giới không sợ thiếu lương thực, chỉ sợ những con người không biết mở lòng ra chia sẻ … Thế giới 

không sợ thiếu hoà bình , chỉ sợ thiếu những người xây dựng hoà bình. Nhân loại không sợ thiếu công lý, chỉ sợ 

những con người không biết thực thi công lý. 

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức về sự giới hạn của mình mà liên đới với nhau và cộng tác với ơn Chúa, hầu 

góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp và sáng danh Chúa hơn. Amen. 

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XVII Mùa Thường Niên Năm B 
  

BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 42-44 

"Họ ăn xong mà hãy còn dư". 

Trích sách Các Vua quyển thứ hai. 

 
Trong những ngày ấy, có một người từ Baal-salisa mang đến dâng cho Êlisê, người của Thiên Chúa, bánh đầu mùa, hai 
mươi chiếc bánh mạch nha và lúa mì đầu mùa. Người của Thiên Chúa liền nói: "Xin dọn cho dân chúng ăn". Đầy tớ của 
người trả lời: "Tôi dọn bấy nhiêu cho một trăm người ăn sao?" Nhưng người ra lệnh: "Cứ dọn cho dân chúng ăn, vì Chúa 
phán như sau: 'Người ta ăn rồi mà sẽ còn dư'". Đoạn người dọn cho họ ăn mà còn dư đúng như lời Chúa phán. 

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 144, 10-11. 15-16. 17-18 

Đáp:  Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê (c. 16). 

   

BÀI ĐỌC II: Ep 4, 1-6 

"Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

 

Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với ơn kêu gọi anh em đã lãnh nhận. 
Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, 
lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc. 

Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, 
một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi 
người, và ở trong mọi người. 

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 15, 15b 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, 
thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Ga 6, 1-15 

"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy 
những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của 
người Do-thái đã gần tới. 

Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh 
cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: 
"Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút". Một trong các môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon 
Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm 
vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số 
đàn ông độ năm ngàn. 

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như 
thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã ăn no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí 
đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. 

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa 
Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. 

Đó là lời Chúa. 



 

 

Seventeenth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading I 2 Kgs 4:42-44  

A man came from Baal-shalishah bringing to Elisha, the man of God, twenty barley loaves made from the 

first fruits, and fresh grain in the ear. Elisha said, “Give it to the people to eat.” But his servant objected, 

“How can I set this before a hundred people?” Elisha insisted, “Give it to the people to eat.” “For thus 
says the LORD, ‘They shall eat and there shall be some left over.’” And when they had eaten, there was 

some left over, as the LORD had said.  

 

Responsorial Psalm Ps 145:10-11, 15-16, 17-18  

R. (cf. 16) The hand of the Lord feeds us; he answers all our needs.  

 

Reading II Eph 4:1-6  

Brothers and sisters: I, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have 

received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving 

to preserve the unity of the spirit through the bond of peace: one body and one Spirit, as you were also 

called to the one hope of your call; one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is 
over all and through all and in all.  

 

Alleluia Lk 7:16  

R. Alleluia, alleluia.  

A great prophet has risen in our midst. God has visited his people.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Jn 6:1-15  

Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing 

on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of 

Passover was near.  

When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can 

we buy enough food for them to eat?” He said this to test him, because he himself knew what he was go-

ing to do. Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each 

of them to have a little.” One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, “There is 
a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?” Jesus said, 

“Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 

five thousand in number.  

Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as 

much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the frag-

ments left over, so that nothing will be wasted.” So they collected them, and filled twelve wicker baskets 

with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat.  

When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come 

into the world.” Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he 

withdrew again to the mountain alone.  


