
 

 

 
"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 XXV Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 19 Tháng 09 Năm 2021 

Bản tin số 533 

 

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 

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy 

tự làm người rốt hết" (Mc 9, 29-36) 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 Các lễ cuối tuần:  $   3,361.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,172.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   4,538.00 

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 19/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Kn 2:12,17-20; Tv 54:3-4,5,6-8; Gc 3:164; Mc 9:30-37 

Ngày 20/09: Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử 

Đạo 

   Er 1:1-6; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 8:16-18 

Ngày 21/09: Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử 

   Er 6:7-8,12,14-20; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 8:19-21 

Ngày 22/09: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Er 9:5-9; Tb 13:2,3-4,6,7-8,6; Lc 9:1-6 

Ngày 23/09: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Kg 1:1-8; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 9:7-9 

Ngày 24/09: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   Kg 1:15; Kg 2:9; Tv 43:1,2,3,4; Lc 9:18-22 

Ngày 25/09: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Lăm Mùa Quanh Năm 

   St 2:5-9,14-15; Gr 31:10,11-12,13; Lc 9:43-45 

Ngày 26/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm 

   Ds 11:25-29; Tv 19:8,10,12-13,14; Gc 5:1-6; Mc 9:38-43,45,47-48  

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 thành 

kính phân ưu cùng Tang quyến: 

Ông Giuse Hà Ngọc Lâm đã được 

Chúa gọi về ngày 14 tháng 9 năm 

2021.  Hưởng thọ 65 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn Giuse về hưởng 

nhan thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng Tang quyến: 

Anh Vincentê Hoàng Xuân Đức 

đã được Chúa gọi về ngày 11 

tháng 9 năm 2021.  Hưởng thọ 

58 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn Vincentê về hưởng 

nhan thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng Tang quyến: 

Ông Antôn Mai Viết Đắc  đã 

được Chúa gọi về ngày 14 tháng 9 

năm 2021.  Hưởng thọ 78 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn Antôn về hưởng 

nhan thánh Chúa. 

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


 

 

 

KHÓA HUẤN LUYỆN  

THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ 

Giáo xứ sẽ có khóa huấn luyện Thừa Tác Viên Trao 

Mình Thánh Chúa Ngoại Thường vào thứ Sáu, ngày 

24 tháng 9, lúc 7 giờ tối, tại thánh đường giáo xứ. 

Những ai đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và ước ao 

được trao Mình Thánh Chúa trong các thánh lễ, 

hoặc những ai có người thân bị đau yếu lâu ngày 

không thể đến nhà thờ có thể tham gia khóa học này. 

Mọi thắc mắc xin liên lạc với cha Khôi Anh. 

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.   

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. 

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 

điền xong.  Mọi thắc mắc xin liên lạc Cha Khôi 

Anh FrPeter.Doan@ollpsea.org hoặc anh Lan 

Duong landuongnov30@gmail.com 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXV Mùa Thường Niên Năm B 
 

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20 

"Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã". 

Trích sách Khôn Ngoan. 
 

(Những kẻ gian ác nói rằng:) "Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn 
chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều 
nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra 
sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. 
Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó 
chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!"       

Đó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA: Tv 53, 3-4. 5. 6 và 8 

Đáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con (c. 6b). 
 

BÀI ĐỌC II: Gc 3, 16 - 4, 3 

"Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình". 

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. 
 

Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời 
xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt 
lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người 
xây đắp an bình. 

Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong 
chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà 
không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin 
mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.     

Đó là lời Chúa. 

 

ALLELUIA: Ga 8, 12 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Allelu-
ia. 
 

PHÚC ÂM: Mc 9, 29-36 (Hl 30-37) 

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
 

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai 
biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị 
giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. 

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm 
thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và 
bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem 
một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này 
vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là 
đón tiếp Đấng đã sai Thầy".      

Đó là lời Chúa. 



 

 

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading I Wis 2:12, 17-20  

The wicked say:  

Let us beset the just one, because he is obnoxious to us; he sets himself against our doings, reproaches us 

for transgressions of the law and charges us with violations of our training. Let us see whether his words 

be true; let us find out what will happen to him. For if the just one be the son of God, God will defend 

him and deliver him from the hand of his foes. With revilement and torture let us put the just one to the 

test that we may have proof of his gentleness and try his patience. Let us condemn him to a shameful 

death; for according to his own words, God will take care of him.  

 

Responsorial Psalm Ps 54:3-4, 5, 6 and 8  

R. (6b) The Lord upholds my life.  

 

Reading II Jas 3:16—4:3  

Beloved:  

Where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder and every foul practice. But the wisdom from 

above is first of all pure, then peaceable, gentle, compliant, full of mercy and good fruits, without incon-

stancy or insincerity. And the fruit of righteousness is sown in peace for those who cultivate peace.  

Where do the wars and where do the conflicts among you come from? Is it not from your passions that 

make war within your members? You covet but do not possess. You kill and envy but you cannot obtain; 

you fight and wage war. You do not possess because you do not ask. You ask but do not receive, because 

you ask wrongly, to spend it on your passions.  

 

Alleluia Cf. 2 Thes 2:14  

R. Alleluia, alleluia.  

God has called us through the Gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

 

Gospel Mk 9:30-37  

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to 

know about it. He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to 

men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise.” But they did not un-

derstand the saying, and they were afraid to question him.  

They came to Capernaum and, once inside the house, he began to ask them, “What were you arguing 

about on the way?” But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way 

who was the greatest. Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be 

first, he shall be the last of all and the servant of all.” Taking a child, he placed it in the their midst, and 

putting his arms around it, he said to them, “Whoever receives one child such as this in my name, re-

ceives me; and whoever receives me, receives not me but the One who sent me.”  


