
 

 

 
"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 XVIII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 01 Tháng 08 Năm 2021 

Bản tin số 526 

 

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 

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ 

không hề khát bao giờ " (Ga 6, 24-35) 

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 29/7/21:  $35,995.00 
 
Quán Ăn Giáo Xứ Trong 2 Tuần Qua 

Tổng Thu:  $2,514 

Tổng Chi:  $  500 

Các lễ cuối tuần:  $   3,7822.00  

Ủng hộ trên mạng:  $    1,282.00  

Bảo trì đóng góp:  $           5.00  

   

Tổng cộng:  $   5,069.00 

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 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 

Ngày 02/08: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm 

   Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21 

Ngày 03/08: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm 

   Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36 

Ngày 04/08: Thánh Gioan Vianney, Lm 

   Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23; Mt 

15:21-28 

Ngày 05/08: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm 

   Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23 

Ngày 06/08: Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung 

   St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28 

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

   St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20 

Ngày 08/08: Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51  

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


 

 

 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 8/2021 

 

Anh chị em thân mến, 

Dù đã kéo dài hơn một năm qua nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn tiến rất phức tạp trên 

toàn thế giới, cách riêng tại khu vực các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam quê hương của chúng ta. 

Trước tình hình đó, CDC và Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne buộc chúng ta sẽ phải đeo khẩu trang trở lại 

trong những thánh lễ được cử hành trong nhà thờ. Nếu thánh lễ cử hành ở bên ngoài thì tuỳ quí vị chọn lựa. Để 

thể hiện tình liên đới, theo sự chỉ dạy của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Có thể khắc phục được đại dịch… nhưng 

chúng ta chỉ có thể thành công nếu chúng ta đoàn kết với nhau”. Lời kêu gọi này hoàn toàn phù hợp với lệnh 

truyền yêu thương của Chúa Giêsu (x. Lc 10,28-29), cũng như với đạo lý ngàn đời trong văn hóa Việt Nam. 

Là người Công giáo, chúng ta phải làm gì để sống tình liên đới trong tình hình hiện nay? Tôi xin đề nghị với 

anh chị em những việc làm cụ thể. 

• Trước hết là cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta phát xuất từ niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng toàn 

năng và Cha giàu lòng thương xót; vì thế ngay từ đầu mùa dịch, tất cả chúng ta đã cầu nguyện, ở nhà thờ 

cũng như trong gia đình. Xin anh chị em tiếp tục kiên trì cầu nguyện và cầu nguyện tha thiết hơn nữa, xin 

Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi để mọi người được vui hưởng bình an. 

• Hãy đeo khẩu trang, rửa tay dùng thuốc khử vi trùng thường xuyên đặc biệt là trước khi ăn uống, giữ 

khoảng cách 3ft. Chúng ta chấp nhận những giới hạn đó vì lợi ích chung, để tránh sự lây nhiễm dịch bệnh có 

thể sảy ra trong cộng đồng, dù chúng ta đã được chích ngừa. Đó là trách nhiệm công dân, cũng là trách 

nhiệm của Kitô hữu. 

• Năm nay Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ KHÔNG tổ chức Ngày Hiệp Nhất và Tết Trung Thu. Thay vào đó tôi 

kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy hy sinh đóng góp cho Quỹ Từ Thiện của Giáo Xứ để giúp đỡ cho những 

người nghèo ở những nơi đang bị dịch bệnh đe doạ. Hiện nay có rất nhiều người đang bị thất nghiệp, bị 

phong toả. Tội nhất là những người buôn thúng bán bưng, bán vé số, những người sống ở vỉa hè xó chợ, 

cuộc sống của họ đã khó khăn vất vả thì bây giờ càng chật vật hơn. Có thể số người sẽ chết vì đói nhiều hơn 

là chết vì bị dịch. 

Trong Tháng 8 này, đặc biệt là Giáo Hội sẽ mừng kính trọng thể ngày Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 

Chúa Nhật 15/8, tôi mời anh chị em hướng lòng lên Đức Maria. Mẹ có phúc hơn mọi người nữ vì đã tin rằng 

Lời Chúa phán cùng Mẹ sẽ được thực hiện (x. Lc 1,42). Trong ngày Truyền Tin, Mẹ dạy chúng ta sống đức tin 

khiêm tốn và vâng phục: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa thực hiện nơi tôi điều thiên sứ truyền” (Lc 

1,38). Bằng những bước chân vội vã lên đường thăm viếng bà Elisabeth, Mẹ thúc đẩy chúng ta sống đức tin dấn 

thân loan báo Tin Mừng, đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Dưới chân thập giá, Mẹ nêu gương cho 

chúng ta về đức tin chứa chan hi vọng. 

Các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ khai giảng vào đầu tháng 10,2021. Xin quý vị 

phụ huynh hãy ghi danh cho các em vào cuối tháng 8. 

Nguyện xin bình an của Chúa luôn ở cùng anh chị em. 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 

 

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 XVIII Mùa Thường Niên Năm B 
 

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 2-4. 12-15 

"Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa". 

Trích sách Xuất Hành. 

 

Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết 
trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để 
cả lũ phải chết đói như vầy?" 

Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Đây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để 
Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hãy nói với họ rằng: 
'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'". 

Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt 
đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-
hu", có nghĩa là: "Cái gì vậy?" vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn".       

Đó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA: Tv 77, 3 và 4bc. 23-24. 25 và 54 

Đáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b). 

 

BÀI ĐỌC II: Ep 4, 17. 20-24 

"Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

 

Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo 
sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết 
Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột 
bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới 
đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật. 

Đó là lời Chúa. 

 

ALLELUIA: 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Ga 6, 24-35 

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

 

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum 
tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su 
đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã 
được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc 
sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". 

Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của 
Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến". 

Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn 
manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, 
không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh 
của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". 

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. 
Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". 

Đó là lời Chúa. 



 

 

Eighteenth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Ex 16:2-4, 12-15  

The whole Israelite community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, “Would that we 

had died at the LORD’s hand in the land of Egypt, as we sat by our fleshpots and ate our fill of bread! But you had 

to lead us into this desert to make the whole community die of famine!” Then the LORD said to Moses, “I will 

now rain down bread from heaven for you. Each day the people are to go out and gather their daily portion; thus 

will I test them, to see whether they follow my instructions or not. “I have heard the grumbling of the Israelites. 

Tell them: In the evening twilight you shall eat flesh, and in the morning you shall have your fill of bread, so that 

you may know that I, the LORD, am your God.” In the evening quail came up and covered the camp. In the morn-

ing a dew lay all about the camp, and when the dew evaporated, there on the surface of the desert were fine flakes 

like hoarfrost on the ground. On seeing it, the Israelites asked one another, “What is this?” for they did not know 

what it was. But Moses told them, “This is the bread that the LORD has given you to eat.”  

 

Responsorial Psalm Ps 78:3-4, 23-24, 25, 54  

R. (24b) The Lord gave them bread from heaven.  

 

Reading II Eph 4:17, 20-24  

Brothers and sisters: I declare and testify in the Lord that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility 

of their minds; that is not how you learned Christ, assuming that you have heard of him and were taught in him, as 

truth is in Jesus, that you should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful de-

sires, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self, created in God’s way in righteousness 

and holiness of truth.  

 

Alleluia Mt 4:4b  

R. Alleluia, alleluia.  

One does not live on bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Jn 6:24-35  

When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to 

Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get 

here?” Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw 

signs but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes but for the food that en-

dures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” So they 

said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” Jesus answered and said to them, “This is the 

work of God, that you believe in the one he sent.” So they said to him, “What sign can you do, that we may see 

and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread 

from heaven to eat.” So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from 

heaven; my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from 

heaven and gives life to the world.” So they said to him, “Sir, give us this bread always.” Jesus said to them, “I am 

the bread of life; whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.”  


