
 

 

 
"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 trong nhà thờ(trực 

tuyến trên Facebook và Youtube của GX) 

12:30: Lễ tiếng Việt trong nhà thờ (TNTT) 

 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 XXVI Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 26 Tháng 09 Năm 2021 

Bản tin số 534 

 

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 không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 
Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó 
đi." (Mc 9,38-43.45.47-48) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

Thu tiền đợt hai tuần rồi ngày 18 và 19 tháng 9 

cho quỹ:  

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVEL-

OPMENT  

TỔNG CỘNG: $4,461 

Các lễ cuối tuần:  $   2984.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,792.00  

Bảo trì đóng góp:  $        20.00  

   

Tổng cộng:  $   4,796.00 

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 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 

Ngày 27/09: Thánh Vincentê de Phaolô, Lm 

   St 8:1-8; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Lc 9:46-50 

Ngày 28/09: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Sáu Mùa Quanh Năm 

   St 8:20-23; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Lc 9:51-56 

Ngày 29/09: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael 

   Nkm 2:1-8; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Lc 9:57-62 

Ngày 30/09: Thánh Giêrômiô, Lmts 

   Nkm 8:1-4,5-6,7-12; Tv 19:8,9,10,11; Lc 10:1-12 

Ngày 01/10: Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts 

   Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16 

Ngày 02/10: Thiên Thần Hộ Thủ 

   Br 4:5-12,27-29; Tv 69:33-35,36-37; Lc 10:17-24 

Ngày 03/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm 

   St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12  

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 

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 

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


 

 

 

 

  

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục 

diễn tiến rất phức tạp trên toàn thế giới, đặc biệt 

với biến chủng mới. Trước tình hình đó, CDC, 

thống đốc tiểu bang Washington và Đức Tổng 

Giám Mục Paul Etienne buộc chúng ta sẽ phải đeo 

khẩu trang che mũi và miệng trở lại trong những 

thánh lễ bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 cho 

đến khi có thông báo mới và phải tuân theo những 

chỉ định sau: 
 

➢ Tất cả những người thiện nguyện, Giáo lý viên 

và Huynh trưởng TNTT làm việc với thiếu nhi 

phải buộc chích ngừa. Nếu ai không có thẻ 

chích ngừa thì không được làm việc. 

➢ Không có ca đoàn hát lễ. Chỉ có một người 

đánh đàn và một người hát. 

➢ Không hát Bộ Lễ và Đáp Ca. Trừ những ngày 

Lễ Trọng. 

➢ Không đọc kinh lớn tiếng trước và sau Thánh 

Lễ. 

➢ Tạm ngưng tất cả những hội họp, thể thao, ăn 

uống trong Nhà Thờ và hội trường ngay cả cho 

đám cưới hoặc đám tang. 

➢ Thừa tác viên Thánh Thể sẽ tạm ngừng mang 

Mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân. Chỉ 

những người trong gia đình đã được học qua 

lớp huấn luyện Thừa Tác Viên Trao Mình 

Thánh Chúa Ngoại Thường được làm việc này. 

➢ Khi tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh Covid 

buộc phải tự cách ly 14 ngày, ngay cả khi 

không thấy triệu chứng cho đến khi có kết quả 

xét nghiệm âm tính. 

➢ Người đã được chích ngừa rồi cũng vẫn có thể 

bị nhiễm Covid, do đó tất cả chúng ta phải hết 

sức cẩn thận bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay 

sát khuẩn thường xuyên và giữ khoảng cách. 

HỌP BAN LỄ SINH 

Kính mời quý phụ huynh và các em trong Ban 

Lễ Sinh, cũ cũng như mới ghi danh, tham dự 

buổi họp với cha linh hướng Khôi Anh để lên 

chương trình sinh hoạt cả năm và ôn lại cách 

thức giúp lễ cho các em. Buổi họp sẽ diễn ra 

lúc 6 giờ 45 chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 10 

năm 2021, tại nhà thờ giáo xứ. Rất mong quý 

phụ huynh và các em tham dự đông đủ. 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXVI - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Ds 11,25-29 

Anh ghen dùm tôi à ? Phải chi toàn dân đều là ngôn sứ. 

Bài trích sách Dân số. 
25 Hồi đó, Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-sê. Người lấy một phần Thần Khí 

đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát 

ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. 
26 Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là En-đát, một người tên là Mê-đát. Các ông đã được ghi 

trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến Lều. Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu phát ngôn 

trong trại. 27 Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Mô-sê rằng : “Ông En-đát và ông Mê-đát đang phát 

ngôn trong trại !” 28 Ông Giô-suê con ông Nun, từng theo hầu ông Mô-sê từ hồi còn nhỏ, lên tiếng nói với ông Mô-

sê : “Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ !” 29 Nhưng ông Mô-sê trả lời : “Anh ghen dùm tôi à ? Phải chi Đức Chúa ban 

Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ !” Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Người trên họ. 
 

Đáp ca  Tv 18B,8.10.12-13.14 (Đ. c.9a) 

Đ. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. 
 

Bài đọc 2 Gc 5,1-6 

Tài sản của các người đã hư nát. 

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ. 
1 Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các 

người. 2 Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. 3 Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét ; 

và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người ; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người. Các người đã lo 

tích trữ trong những ngày sau hết này. 4 Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong 

ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã 

thấu đến tai Chúa các đạo binh. 5 Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các 

người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại. 6 Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã 

chẳng cưỡng lại các người. 
 

Tung hô Tin Mừng x. Ga 17,17b.17a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Mc 9,38-43.45.47-48 

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 
38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ 

quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì 

không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không 

chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 
41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ 

không mất phần thưởng đâu. 
42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà 

ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi 

sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa 

ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả 

ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là 

có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.” 



 

 

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I Nm 11:25-29  

The LORD came down in the cloud and spoke to Moses. Taking some of the spirit that was on Moses, the 

LORD bestowed it on the seventy elders; and as the spirit came to rest on them, they prophesied.  

Now two men, one named Eldad and the other Medad, were not in the gathering but had been left in the 

camp. They too had been on the list, but had not gone out to the tent; yet the spirit came to rest on them al-

so, and they prophesied in the camp. So, when a young man quickly told Moses, "Eldad and Medad are 

prophesying in the camp, " Joshua, son of Nun, who from his youth had been Moses’ aide, said, "Moses, 

my lord, stop them." But Moses answered him, "Are you jealous for my sake? Would that all the people of 

the LORD were prophets! Would that the LORD might bestow his spirit on them all!"  

 

Responsorial Psalm Ps 19:8, 10, 12-13, 14  

R. (9a) The precepts of the Lord give joy to the heart.  

 

Reading II Jas 5:1-6  

Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries. Your wealth has rotted away, your 

clothes have become moth-eaten, your gold and silver have corroded, and that corrosion will be a testimo-

ny against you; it will devour your flesh like a fire. You have stored up treasure for the last days. Behold, 

the wages you withheld from the workers who harvested your fields are crying aloud; and the cries of the 

harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and pleasure; you 

have fattened your hearts for the day of slaughter. You have condemned; you have murdered the righteous 

one; he offers you no resistance.  

 

Alleluia Cf. Jn 17:17b, 17a  

R. Alleluia, alleluia.  

Your word, O Lord, is truth; consecrate us in the truth.  

R. Alleluia, alleluia.  
 

Gospel Mk 9:38-43, 45, 47-48  

At that time, John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried 

to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who 

performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against 

us is for us. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to 

you, will surely not lose his reward. "Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it 

would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If 

your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to 

go into Gehenna, into the unquenchable fire.  

And if your foot causes you to sin, cut if off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet 

to be thrown into Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the 

kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna, where 'their worm does not 

die, and the fire is not quenched.'"  


