
 

 

 
"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 XXVII Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 03 Tháng 10 Năm 2021 

Bản tin số 535 

 

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  

 Các lễ cuối tuần:  $   3,680.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,107.00  

Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   4,847.00 

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 03/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bảy 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 

Ngày 04/10: Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ 

   St 1:1; St 2:1,112; Lc 10:25-37 

Ngày 05/10: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   St 3:1-10; Tv 130:1-2,3-4,7-8; Lc 10:38-42 

Ngày 06/10: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   St 4:1-11; Tv 86:3-4,5-6,9-10; Lc 11:1-4 

Ngày 07/10: Đức Mẹ Mân Côi 

   St 3:13-20; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:5-13 

Ngày 08/10: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Quanh Năm 

   Ge 1:13-15; Tv 9:2-3,6,16,8-9; Lc 11:15-26 

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

   Ge 4:12-21; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Lc 11:27-28 

Ngày 10/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tám Mùa Quanh Năm 

   Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 

10:17-27  

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 

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án 

Hôn Phối của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle sẽ đến 

giúp cho Giáo Xứ Chúng ta: 

nguyenloansp@gmail.com 

 

 Hội Đồng Tài Chánh sẽ phát lại các tờ chỉ 

dẫn Ủng Hộ Qua Mạng và có các anh chị 

trong HĐTC ở cuối nhà thờ sau các Thánh Lễ 

cuối tuần ngày 3 và 10 tháng 10 năm 2021, 

để giúp những ai muốn setup đóng góp 

online.  Nếu  quý vị muốn biết thêm chi tiết 

xin lạc Hội Đồng Tài Chánh. 

 Giáo xứ sẽ cập nhật danh sách các thành viên 

trong giáo xứ. Để công việc này diễn ra tốt 

đẹp, xin mỗi gia đình điền vào mẫu thông tin 

mà giáo xứ sẽ gửi ra từ ngày 10 đến ngày 24 

tháng 10. Nếu quý vị dùng email, vui lòng 

viết rõ để giáo xứ dễ dàng liên lạc cũng như 

gửi tờ Hồng Ân hằng tuần và những thông tin 

quan trọng đến với quý vị. 

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 

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


 

 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 10/2021 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, 

Giữa hoàn cảnh phức tạp của đại dịch, chúng ta bước vào Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ Maria, Mẹ đã nhiều lần 

nhắn nhủ chúng ta “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện, anh chị em 

hãy cầm xâu chuỗi lên cùng cầu nguyện cho thế giới mau thoát khỏi cơn đại dịch Coronavirus và cho thế giới được 

bình an. 

Kinh Mân Côi là do chính Đức Mẹ ban cho Thánh Đa Minh để truyền bá cho nhân loại. Mẹ nói trong các kinh 

nguyện chúng con dâng lên Mẹ thì không có lời nào đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Chính vì vậy mẹ đã ban 

cho những ai lần chuỗi mân côi của Mẹ, xin Mẹ điều gì thì Mẹ sẽ ban cho được như ý. 

Với sự canh tân của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, kinh Mân Côi là bản tóm tắt Tin Mừng của Chúa Kitô 

với các mầu nhiệm Năm Sự Vui của thời thơ ấu. Năm Sự Sáng của giai đoạn rao giảng Tin Mừng. Năm Sự Thương 

của cuộc khổ nạn và Năm Sự Mừng của sự phục sinh. Như vậy khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta có cơ hội cùng Mẹ 

Maria chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô. 

Khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta suy gẫm từng mầu nhiệm. Một “mầu nhiệm” được hiểu là một bộ mười kinh bắt 

đầu là một Kinh Lạy Cha nhắc nhở chúng ta rằng Cha của Ðức Giêsu là người khởi xướng sự cứu chuộc, sau đó là 

mười Kinh Kính Mừng nhắc nhở chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria suy niệm về những mầu nhiệm này và kết thúc 

bằng một Kinh Sáng Danh nhắc nhở chúng ta rằng mục đích của mọi sự sống là để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Lần chuỗi ở đâu cũng được và nơi đâu, giờ nào, lúc nào con người cũng có thể lần chuỗi. Lần chuỗi riêng đã tốt, lần 

chuỗi chung trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình lại mang ý nghĩa hơn nữa. Chúa Giêsu đã từng nói: “Nơi 

nào có hai ba người ngồi chung lại với nhau mà cầu nguyện vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ”. 

Tôi khuyến khích các gia đình, hội đoàn, ca đoàn và cộng đoàn tổ chức “Chuỗi Mân Côi Sống” nhất là trong lúc đại 

dịch chúng ta không thể đọc kinh chung với nhau. Chuỗi Mân Côi Sống trở thành mối dây liên kết thiêng liêng. Mỗi 

người phụ trách một ngắm, đọc 10 kinh Kính Mừng mỗi ngày cầu nguyện cho mọi người trong gia đình, hội đoàn, 

giáo xứ v.v… nhất là cầu nguyện cho đại dịch qua đi, cầu nguyện cho những người đau yếu bệnh tật, cho những 

người đang gặp khó khăn thử thách, và cho các linh hồn đang cần đến Lòng Chúa Xót Thương. 

Trong tháng này tôi khuyến khích các gia đình đóng góp “Của Lễ Con Dâng” ONLINE và xin quảng đại đóng góp 

thêm ngân quỹ cho Giáo Xứ. Nếu MỖI NGƯỜI có INCOME đóng góp tối thiểu 1% tổng số lương trước khi trừ 

thuế, thì sẽ giúp cho Giáo Xứ không gặp khó khăn trong việc tồn tại và phát triển. 

• Dựa trên bảng chi tiêu của tài khóa 2020-2021, giáo xứ sẽ cần khoảng $310K. Hiện tại giáo xứ có 609 gia đình 

ghi danh nhưng chỉ có 344 gia đình đóng góp (khoảng 57%). Nếu mỗi gia đình có 2 đầu lương và mỗi đầu lương 

là $50K, và với 1% đóng góp, Stewardship của giáo xứ có thể lên đến $344K cho năm tới. 

• Những người về hưu vẫn có thể đóng góp theo mức lương hưu trí và theo lòng hảo tâm mỗi người (người hưu trí 

lúc nào cũng rất quảng đại với giáo xứ). 

• Những ai không có income: giáo xứ sẵn sàng đón nhận lòng hảo tâm của quý vị theo khả năng riêng mỗi người. 

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 

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 XXVII - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 St 2,18-24 

Cả hai thành một xương một thịt. 

Bài trích sách Sáng thế. 

18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng 
với nó.” 19 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con 
người gọi chúng là gì : hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, 
mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng.  21 Đức Chúa là Thiên 
Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con 
người ra, và lắp thịt thế vào. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một 
người đàn bà và dẫn đến với con người. 

23 Con người nói : 

“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi ! 

Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.” 

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. 
 

Đáp ca  Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6 (Đ. x. c.5) 

Đ. Xin Chúa đổ muôn vàn ơn phúc, cho chúng ta hưởng suốt cuộc đời. 

 

Bài đọc 2 Hr 2,9-11 

Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 

9 Thưa anh em, con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên 
Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. 
Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa. 

10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, 
nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn 
đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. 11 Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một 
nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. 
 

Tung hô Tin Mừng 1 Ga 4,12 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của 
Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Mc 10,2-16  

Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 

2 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ 
không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4 Họ trả lời : 
“Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên 
ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con 
người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một 
thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người 
không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ 
khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.” 

13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy 
vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là 
của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ 
em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. 



 

 

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time  

Reading I  Gn 2:18-24  

The LORD God said: "It is not good for the man to be alone. I will make a suitable partner for him." So the 
LORD God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought 

them to the man to see what he would call them; whatever the man called each of them would be its name. 

The man gave names to all the cattle, all the birds of the air, and all wild animals; but none proved to be the 

suitable partner for the man.  

So the LORD God cast a deep sleep on the man, and while he was asleep, he took out one of his ribs and 

closed up its place with flesh. The LORD God then built up into a woman the rib that he had taken from 

the man. When he brought her to the man, the man said: "This one, at last, is bone of my bones and flesh of 

my flesh; this one shall be called 'woman, ' for out of 'her man’ this one has been taken." That is why a man 
leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one flesh.  

 

Responsorial Psalm  Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6  

R. (cf. 5) May the Lord bless us all the days of our lives.  

 

Reading II  Heb 2:9-11  

Brothers and sisters: He "for a little while" was made "lower than the angels, " that by the grace of God he 

might taste death for everyone.  

For it was fitting that he, for whom and through whom all things exist, in bringing many children to glory, 

should make the leader to their salvation perfect through suffering. He who consecrates and those who are 

being consecrated all have one origin. Therefore, he is not ashamed to call them “brothers.”  

 

Alleluia  1 Jn 4:12  

R. Alleluia, alleluia.  

If we love one another, God remains in us and his love is brought to perfection in us.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mk 10:2-16 

The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were test-
ing him. He said to them in reply, "What did Moses command you?" They replied, "Moses permitted a 
husband to write a bill of divorce and dismiss her." But Jesus told them, "Because of the hardness of your 
hearts he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and fe-
male. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall 
become one flesh. So they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, no hu-
man being must separate." In the house the disciples again questioned Jesus about this. He said to them, 
"Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; and if she divorces her hus-
band and marries another, she commits adultery."  
 
And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. When 
Jesus saw this he became indignant and said to them, "Let the children come to me; do not prevent them, 
for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the king-
dom of God like a child will not enter it." Then he embraced them and blessed them, placing his hands on 
them.  


