
 

 

 
"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)  

 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 Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoàng     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô & Sara Hoàng bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Bảo Trì Cơ Sỡ:         

Tăng Nguyễn  206-355-9378 

Email: tangnguyen16@gmail.com 

 

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 XXI Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 22 Tháng 08 Năm 2021 

Bản tin số 529 

 

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 

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời 

ban sự sống " (Ga 6, 61-70) 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
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  17/8/21:  $36,395.00 

Các lễ cuối tuần:  $   3,614.00  

Ủng hộ trên mạng:  $    1310.00  

Bảo trì đóng góp:  $        20.00  

   

Tổng cộng:  $   4,944.00 

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 22/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25

-32; Ga 6:60-69 

Ngày 23/08: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   St 1:2-5,8-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Mt 23:13-22 

Ngày 24/08: Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ 

   St 2:1-8; Tv 139:1-3,4-6; Mt 23:23-26 

Ngày 25/08: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   St 2:9-13; Tv 139:7-8,9-10,11-12; Mt 23:27-32 

Ngày 26/08: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   St 3:7-13; Tv 90:3-4,12-13,14,17; Mt 24:42-51 

Ngày 27/08: Thánh Monica 

   St 4:1-8; Tv 97:1,2,5-6,10,11-12; Mt 25:1-13 

Ngày 28/08: Thánh Augustinô, Gmtsht 

   St 4:9-12; Tv 98:1,7-8,9; Mt 25:14-30 

Ngày 29/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   Đnl 4:1-2,6-8; Tv 15:2-3,3-4,4-5; Gc 1:17-18,21-22,27; Mc 7:1-8,14-

15,21-23  

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 

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 xin 

được chia buồn cùng với Gia Đình 

thầy sáu Đỗ Huy Vũ về sự ra đi 

của Ba thầy, Ông Cố Giuse Phạm 

Công Khanh, đã được Chúa gọi về 

ngày 13 tháng 8 năm 2021.  

Hưởng thọ 65 tuổi. 

    Nguyện xin Chúa Nhân Từ sớm 

đưa linh hồn Ông Cố Giuse về 

hưởng nhan thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng Tang quyến: 

Ông Giuse Nguyễn Văn Nhân đã 

được Chúa gọi về ngày 19 tháng 8 

năm 2021.  Hưởng thọ 67 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


 

 

TIỀN ỦNG HỘ GIÚP ĐỒNG 

BÀO VIỆT NAM 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức  
Chân thành cảm ơn quý vị đã đóng góp cho Quỹ 
Từ Thiện của Giáo Xứ để giúp cho đồng bào ở 
Việt Nam đang chống chọi với đại dịch COVID.  
Nguyện xin Chúa chúc phúc lành cho tấm lòng 
quảng đại của quý vị. Chúng tôi đã nhận được 

tổng số tiền là: $19,700.00  

 
 
 

LỚP DỰ TÒNG  

 Lớp Dự Tòng năm nay sẽ do cha Khôi Anh phụ 
trách và sẽ nhận ghi danh bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 
22 tháng 8. Đơn ghi danh được để ở cuối nhà thờ. Lớp 
học sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 và học vào các tối 
thứ Năm từ 7-9 giờ tối. 

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. 

TIỀN ỦNG HỘ MUA ĐỒNG 

PHỤC CHO LỄ SINH 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức  
Chân thành cảm ơn quý vị đã giúp mua áo giúp 
lễ cho các em. Nguyện xin Chúa chúc phúc lành 
cho tấm lòng quảng đại của quý vị: 
 
 Bà Nữ     $100.00 

 Bà Khang     $50.00 

 Bà Thuỷ        $40.00 

 Bà Ý.             $50.00 

 AC Liêm Duyên    $600.00 

 Ẩn danh     $500.00 

 Ẩn danh     $200.00 

 AC Thịnh Dung    $100.00 

 AC Thịnh Hưởng    $100.00  

 Thanh Sơn    $50.00 

 Hằng Văn     $50.00 

 AC Hoán Phạm & Loan Bùi  $500.00 

 GĐ Cô Ý     $300.00 

 ÔB Vận Nguyễn    $200.00 

 Ban Trang Trí    $300.00 

 Chị Hà     $100.00 

 All City Landscape Designs  $50.00 

 AC Bích Trung    $200.00 

 Ẩn danh     $100.00 

 Ẩn danh     $100.00 

 Ẩn danh     $50.00 

Cần người tới nhà ở Tukwila chăm sóc 

người khuyết tật và phụ giúp làm việc 

nhà.  Ở nhà miễn phí và được trả tiền 

bằng check.  Nếu muốn biết thêm chi 

tiếc, xin vui lòng gọi Anh Tiến (206) 

778-2655.  Xin cảm ơn. 

Cầu nguyện: 
 

Lạy Chúa Giêsu, 

sống cho Chúa thật là điều khó. 

Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. 

Chúa đòi con cho Chúa tất cả 

để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. 
 

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa 

để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. 

Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà 

để cây đời con sinh thêm hoa trái. 

Chúa cương quyết chinh phục con 

cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. 
 

Xin cho con dám ra khỏi mình, 

ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan 

để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, 

dù phải chịu mất mát và thua thiệt. 
 

Ước gì con cảm nghiệm được rằng 

trước khi con tập sống cho Chúa  

và thuộc về Chúa 

thì Chúa đã sống cho con 

và thuộc về con từ lâu. Amen. 
 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXI Mùa Thường Niên Năm B 

 
Maria Nữ Vương 

  

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b 

"Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi". 

Trích sách ông Giosuê. 

 
Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, 
và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: "Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì 
cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở 
Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa". Dân 
trả lời rằng: "Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã 
dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mắt chúng tôi 
và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân 
đó cũng như người Amôrê trên phần đất chúng tôi đã tiến vào".     

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 

Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a). 

  

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 21-32 

"Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Đức Kitô và trong Hội Thánh". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

 
Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa: 
vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Đấng Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh 
phục tùng Đức Kitô thể nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu 
thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước 
và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay 
phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. 
Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như 
Đức Kitô đối với Hội Thánh: vì chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình 
mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.      

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 10, 27 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Ga 6, 61-70 

"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

 
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm 
về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì 
sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng 
trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: 
"Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, 
không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon 
Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin 
và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa".     

Đó là lời Chúa. 



 

 

Twenty-first Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Jos 24:1-2a, 15-17, 18b  

Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem, summoning their elders, their leaders, their judges, and 
their officers. When they stood in ranks before God, Joshua addressed all the people: “If it does not please you to 
serve the LORD, decide today whom you will serve, the gods your fathers served beyond the River or the gods of 

the Amorites in whose country you are now dwelling. As for me and my household, we will serve the LORD.” But 
the people answered, “Far be it from us to forsake the LORD for the service of other gods. For it was the LORD, 
our God, who brought us and our fathers up out of the land of Egypt, out of a state of slavery. He performed those 

great miracles before our very eyes and protected us along our entire journey and among the peoples through 
whom we passed. Therefore we also will serve the LORD, for he is our God.”  

 

Responsorial Psalm Ps 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21  

R. (9a) Taste and see the goodness of the Lord.  

 

Reading II Eph 5:21-32  

Brothers and sisters: Be subordinate to one another out of reverence for Christ. Wives should be subordinate to 
their husbands as to the Lord. For the husband is head of his wife just as Christ is head of the church, he himself 
the savior of the body. As the church is subordinate to Christ, so wives should be subordinate to their husbands in 

everything. Husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over for her to sanctify 
her, cleansing her by the bath of water with the word, that he might present to himself the church in splendor, with-
out spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So also husbands should love 

their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one hates his own flesh but rather 
nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are members of his body. For this reason a 
man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a 

great mystery, but I speak in reference to Christ and the church.  

 

Alleluia Jn 6:63c, 68c  

R. Alleluia, alleluia.  

Your words, Lord, are Spirit and life; you have the words of everlasting life. R.  

Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Jn 6:60-69  

Many of Jesus’ disciples who were listening said, “This saying is hard; who can accept it?” Since Jesus knew that 
his disciples were murmuring about this, he said to them, “Does this shock you? What if you were to see the Son of 
Man ascending to where he was before? It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I 

have spoken to you are Spirit and life. But there are some of you who do not believe.” Jesus knew from the begin-
ning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, “For this reason I have told 
you that no one can come to me unless it is granted him by my Father.” As a result of this, many of his disciples 

returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the Twelve, “Do you also 
want to leave?” Simon Peter answered him, “Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We 
have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God.”  

 


