
 

 

 
"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 XXIII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 05 Tháng 09 Năm 2021 

Bản tin số 531 

 

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:  $   3,751.00  

Ủng hộ trên mạng:  $      972.00  

Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   4,783.00 

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 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 

Ngày 06/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   Cl 1:24; Cl 2:3; Tv 62:6-7,9; Lc 6:6-11 

Ngày 07/09: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   Cl 2:6-15; Tv 145:1-2,8-9,10-11; Lc 6:12-19 

Ngày 08/09: Sinh Nhật Đức Mẹ 

   Cl 3:1-11; Tv 145:2-3,10-11,12-13; Lc 6:20-26 

Ngày 09/09: Thánh Phêrô Claver, Lm 

   Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38 

Ngày 10/09: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Tm 1:1-2,12-14; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Lc 6:39-42 

Ngày 11/09: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Ba Mùa Quanh Năm 

   1 Tm 1:15-17; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 6:43-49 

Ngày 12/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tư Mùa Quanh Năm 

   Is 50:4-9; Tv 116:1-2,3-4,5-6,8-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35  

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 

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 

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. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin 

được chia buồn cùng Gia Đình và 

Tang Quyến về sự ra đi của Cha 

Phanxico Xavie Nguyễn Sơn 

Miên, đã an nghĩ trong Chúa ngày 

01 tháng 9 năm 2021.  Hưởng thọ 

89 tuổi. 

Nguyện xin Chúa Nhân Từ sớm 

đưa linh hồn Cha Cố Phanxico 

Xavie về hưởng Nhan Thánh 

Chúa. 

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


 

 

 

 
 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2021 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, 

 

Trong suốt tháng 8 qua truyền hình báo chí và các trang Facebook chúng ta đã thấy tai ương dịch bệnh vẫn đang 
hoành hành khắp nơi trên thế giới; động đất ở Haiti; cháy rừng bão tố ở khắp nơi, đặc biệt là cơn Bão IDA đã tàn 
phá nhiều tiểu bang miền Đông-Nam Hoa Kỳ. 
 

Có lẽ chúng ta cũng không quên ngày 11 tháng 9 năm 2001, đất nước Hoa Kỳ đã bị khủng bố tấn công. Sau các 
cuộc khủng bố tấn công, tổng thống George W. Bush đã yêu cầu Taliban đang cai trị Afghanistan, phải giao nộp 
Osama Bin Laden. Việc Taliban từ chối dẫn độ Bin Laden đã dẫn đến Chiến Tranh Tự Do Bền Vững do Hoa Kỳ 
cùng các quốc gia liên minh trong khối NATO tham chiến. Sau 20 năm tham chiến Hoa Kỳ và các quốc gia đã rút 
quân khỏi Afghanistan. Nhìn những hình ảnh máy bay quân sự Mỹ đã đáp xuống Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul 
để sơ tán các nhân sự của Mỹ và những người cộng tác đang tiêu hủy tài liệu, làm chúng ta bùi ngùi nhớ lại 
khoảnh khắc Sự Sụp Đổ Của Sài Gòn 1975 trong Chiến Tranh Việt Nam. 
 

Anh chị em rất thân mến, trước những đau thương của bệnh tật, khủng bố, chiến tranh nghèo đói, chết chóc, chúng 
ta hãy truyền đi một thông điệp: Đừng để mất niềm hy vọng. “Hãy nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng 
ta” (Dt 6, 18). “Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người 
luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính 
chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ 
đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi” (2Cr 1, 3-5). 
 

Cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em đã quảng đại giúp đỡ cho những người nạn nhân đang chống chọi với đại dịch 
Coronavirus. Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau buồn với quí cha, các dòng tu, các giáo xứ và các gia đình đã mất 
những người thân yêu. Chúng ta quặn đau, chúng ta khóc, như chính Chúa Giêsu đã “quặn đau” khi đứng trước 
quan tài của con trai bà góa thành Naim, như Chúa đã khóc trước nấm mộ của Lazarô. 
 

Ước gì mỗi người trong Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hãy làm tất cả những gì có thể để niềm hy vọng trở thành hiện 
thực, bằng lời cầu nguyện, bằng sự thăm viếng ủi an, cảm thông khích lệ, giúp đỡ vật chất. Đừng để một ai phải 
thất vọng vì sự dửng dưng vô cảm của chúng ta. Xin hãy chuyển thông điệp hy vọng này tới tất cả mọi người. 
 

Giáo Xứ hân hoan chúc mừng 29 em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu hôm nay. Cảm ơn quý vị phụ huynh và quý thầy 
cô Giáo lý viên đã tận tình hy sinh vất vả giảng dạy cho các em trong mùa đại dịch. 
 

Các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ khai giảng vào ngày 3 tháng 10 năm 2021. Xin quý 
vị phụ huynh hãy ghi danh cho các em sinh hoạt TNTT sau mỗi thánh lễ. Kể từ ngày 19 tháng 9 Giáo Xứ Đức Mẹ 
Lộ Đức sẽ có Thánh Lễ vào lúc 12:30pm. Xin mời các phụ huynh cùng tham dự Thánh Lễ với các em thiếu nhi. 
 

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Xin Mẹ Maria là “Đấng cứu các bệnh nhân, 
Đấng bầu chữa kẻ có tội và an ủi kẻ âu lo” nâng đỡ và chữa lành nhân loại. Xin thánh Giuse, Đấng bảo vệ Hội 
Thánh, gìn giữ anh chị em luôn mãi. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL. 

Chánh xứ 

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 

http://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 XXIII Mùa Thường Niên Năm B 
  

BÀI ĐỌC I: Is 35, 4-7a 

"Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được". 

Trích sách Tiên tri Isaia. 

  

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để 

phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. 

Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người 

câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Đất khô cạn sẽ trở thành 

ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước.      

Đó là lời Chúa. 

  

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa! (c. 2a) 

  

BÀI ĐỌC II: Gc 2, 1-5 

"Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?" 

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 

  

Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Đức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. 

Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người 

nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: "Xin mời ông ngồi chỗ 

danh dự này". Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn anh, anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới 

bệ chân tôi". Đó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao? 

Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ 

trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao?        

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b 

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

  

PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37 

"Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

  

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm 

điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh 

và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở 

ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng 

nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: 

"Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"       

Đó là lời Chúa. 



 

 

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 năm 2021 và học vào các tối thứ 

Năm từ 7-9 giờ tối. 

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  

LỚP "SAFE ENVIRONMENT" 

Protecting God’s Children for Adults 

Thể theo yêu cầu của Tổng Giáo Phận Seattle, 

tất cả các thiện nguyện viên, các ban nghành, 

hội đoàn và đoàn thể phục vụ trong các sinh hoạt 

của Giáo xứ liên quan đến trẻ em buộc phải 

tham gia khóa học “Safe Environment”. Khóa 

học được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 

9, 2021, tại trường học của Giáo Xứ từ 12:00PM 

– 3:00PM. Vui lòng ghi danh online tại trang 

mạng https://www.virtusonline.org/virtus hoặc 

liên lạc với cô Ngân (phụ trách trường Việt Ngữ) 

qua email tnguyenkn@gmail.com để biết thêm 

chi tiết.   

ĐĂNG KÝ GIA NHẬP BAN LỄ SINH 

 Giáo Xứ đã có đơn ghi danh cho các em 

giúp Lễ ở cuối nhà thờ và trên trang mạng.  Xin 

các phụ huynh đọc qua nội dung của Ban Lễ 

Sinh và vui lòng nộp lại đơn ở cuối nhà thờ sau 

khi điễn xong.  Mọi thắc mắc xin liên lạc Cha 

Khôi Anh FrPeter.Doan@ollpsea.org hoặc anh 

Lan Duong landuongnov30@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

Giáo xứ gửi lời chúc mừng 29 em được rước 

Chúa lần đầu vào Chúa Nhật hôm nay, ngày 05 

tháng 9, 2021 tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức.  

Cầu chúc cho các em luôn hang say và yêu 

mếnChúa Giêsu Thánh Thể , và luôn giữ tâm 

hồn trong sạch để xứng đáng là đền thờ của 

Ngài. 

https://www.virtusonline.org/virtus
mailto:tnguyenkn@gmail.com

