
 

 

 
"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 Sở:  206-355-9378        

Tăng Nguyễn (nhân viên thiện nguyện) 

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 XXII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 29 Tháng 08 Năm 2021 

Bản tin số 530 

 

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 

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để 

nắm giữ tập tục phàm nhân" (Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23) 

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 
 

 

Quán Ăn Giáo Xứ 4 Tuần Qua 
 
 

Tổng thu bán hàng, cây và rau:  $3,754 

Chi:               $1500 

Các lễ cuối tuần:  $   4,329.83  

Ủng hộ trên mạng:  $    1052.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   5,386.83 

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 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 

Ngày 30/08: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   St 4:13-18; Tv 96:1,3,4-5,11-12,13; Lc 4:16-30 

Ngày 31/08: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   St 5:1-6,9-11; Tv 27:1,4,13-14; Lc 4:31-37 

Ngày 01/09: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   Cl 1:1-8; Tv 52:10,11; Lc 4:38-44 

Ngày 02/09: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   Cl 1:9-14; Tv 98:2-3,3-4,5-6; Lc 5:1-11 

Ngày 03/09: Thánh Grêgôriô Cả, Ghts 

   Cl 1:15-20; Tv 100:1,2,3,4,5; Lc 5:33-39 

Ngày 04/09: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   Cl 1:21-23; Tv 54:3-4,6,8; Lc 6:1-5 

Ngày 05/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   Is 35:4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37  

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 

LỜI TRI ÂN 

Trong tâm tình cảm mến và tri ân, tang gia 

chúng con xin chân thành cảm tạ: 

Cha Chánh Xứ Giuse Vũ Hải Đăng, Cha Phó Xứ 

Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh và Toàn Thể Cộng 

Đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức đã 

hiệp dâng Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện cho 

cha của chúng con là linh hồn Ông Cố Giuse 

Phạm Công Khanh và gửi lời phân ưu, chia 

buồn, an ủi, thăm hỏi qua điện thoại cũng như 

qua tin nhắn đến gia đình chúng con. 

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của 

Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban 

muôn hồng ân xuống trên Cha Chánh Xứ, Cha 

Phó Xứ và toàn thể quý vị. 

Trong lúc tang gia chúng con bối rối, chắc chắn 

không tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính xin 

quý Cha và quý vị niệm tình tha thứ. 

Tang Gia Đồng Bái Tạ 

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


 

 

 
 
 

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. 

GHI DANH NHẬP HỌC VIỆT NGỮ 

NIÊN KHÓA 2021 – 2022 

Trường Việt Ngữ Lộ Đức sẽ khai giảng năm học 

mới vào ngày 3 tháng 10 năm 2021.  Trường đã 

bắt đầu nhận đơn ghi danh cho các học sinh mới 

(từ 6 tuổi trở lên).  Xin quý phụ huynh điền đơn 

và bỏ vào thùng ở cuối nhà thờ, hay trao cho 

thầy cô phụ trách sau các thánh lễ cuối 

tuần.  Cho các học sinh cũ, xin quý phụ huynh 

liên lạc với cô Nguyễn Khánh Ngân ở số 206–

579–2179 để ghi danh (không cần điền 

đơn).  Hiện nay trường rất cần thêm các thiện 

nguyện viên để phụ giúp trong các lớp hoặc 

trong giờ ăn lỡ.  Nếu quý vị có thể giúp, xin liên 

lạc cô Ngọc Dung (ban nhân sự) ở số 206-422-

5554  

CẦU NGUYỆN: 
 

Lạy Chúa Giêsu, 

xin dẫn con vào nhà của con, 

căn nhà của trái tim, 

căn nhà vừa quen vừa lạ. 
 

Xin hãy cho con thấy 

những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, 

những mâu thuẫn và vô lý nơi con. 

Xin hãy cho con thấy 

những nhỏ mọn, ích kỷ, 

những yếu đuối, khô khan, 

những cứng cỏi và tự ái nơi con. 
 

Xin cho con ý thức 

những lo âu, sợ hãi 

đang đè nặng làm con ngột ngạt, 

những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, 

những vết thương không biết bao giờ lành, 

những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. 
 

Lạy Chúa Giêsu, 

xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. 

Xin biến đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn, 

hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. 
 

Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người, 

bằng trái tim bao dung của Chúa. 

Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, 

trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn 

để yêu mến mọi người. Amen. 
  

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin 

được chia buồn cùng Tu Đoàn 

Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa và 

Tang Quyến về sự ra đi của Thầy 

Giuse Nguyễn Văn Hoan, đã an 

nghỉ trong Chúa ngày 24 tháng 8 

năm 2021.  Hưởng thọ 97 tuổi. 

Nguyện xin Chúa Nhân Từ sớm 

đưa linh hồn Thầy Giuse về hưởng 

Nhan Thánh 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 XXII Mùa Thường Niên Năm B 

 

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8 

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm". 

Trích sách Đệ Nhị Luật. 

  

Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống 
và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các 
điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ 
và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, 
dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa 
chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như ta 
trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?" 

"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy 
cho con cháu các ngươi biết các điều ấy".  

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5 

Đáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a) 

  

BÀI ĐỌC II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27 

"Anh em hãy thực thi lời đã nghe". 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 

  

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có thay đổi và cũng 
không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. 

Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có 
sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. 

Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô 
uế đời này. 

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 14, 5 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

  

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn 
tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng 
bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa 
chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại 
dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép 
rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những 
luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người". 

  

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm 
cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất 
phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông 
cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".    

Đó là lời Chúa. 



 

 

Twenty-second Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Dt 4:1-2, 6-8  

Moses said to the people: “Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may 
live, and may enter in and take possession of the land which the LORD, the God of your fathers, is giving you. In your 
observance of the commandments of the LORD, your God, which I enjoin upon you, you shall not add to what I com-

mand you nor subtract from it. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelli-
gence to the nations, who will hear of all these statutes and say, ‘This great nation is truly a wise and intelligent peo-
ple.’ For what great nation is there that has gods so close to it as the LORD, our God, is to us whenever we call upon 

him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law which I am setting before you to-
day?”  

 

Responsorial Psalm Ps 15:2-3, 3-4, 4-5  

R. (1a) The one who does justice will live in the presence of the Lord. Whoever walks blamelessly and does justice; 

who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. R. The one who does justice will live in the presence 
of the Lord. Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor; by whom the reprobate is 
despised, while he honors those who fear the LORD. R. The one who does justice will live in the presence of the Lord. 
Who lends not his money at usury and accepts no bribe against the innocent. Whoever does these things shall never be 

disturbed. R. The one who does justice will live in the presence of the Lord.  

 

Reading II Jas 1:17-18, 21b-22, 27  

Dearest brothers and sisters: All good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of 
lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. He willed to give us birth by the word of truth 

that we may be a kind of firstfruits of his creatures. Humbly welcome the word that has been planted in you and is able 
to save your souls. Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. Religion that is pure and undefiled 
before God and the Father is this: to care for orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained by 

the world.  

 

Alleluia Jas 1:18  

R. Alleluia, alleluia.  

The Father willed to give us birth by the word of truth that we may be a kind of firstfruits of his creatures.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Mk 7:1-8, 14-15, 21-23  

When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some 
of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed, hands. —For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not 
eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace 

they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, 
the purification of cups and jugs and kettles and beds. — So the Pharisees and scribes questioned him, “Why do your 
disciples not follow the tradition of the elders but instead eat a meal with unclean hands?” He responded, “Well did 

Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written: This people honors me with their lips, but their hearts are far 
from me; in vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God’s commandment but 
cling to human tradition.” He summoned the crowd again and said to them, “Hear me, all of you, and understand. 

Nothing that enters one from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile. 


