
 

 

 
"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 XXIX Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2021 

Bản tin số 537 

 

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 đến để hiến mạng sống làm giá 
chuộc muôn người." (Mc 10,35-45) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

ỦNG HỘ HOA: 

 Bà Cung $20  - A/C Minh $20 
 A/C Trí $100  - Chị Hiếu $40 
 Bà Chắc $40  - Chị Quyên $100 

 Cô Ngượi $40 

Các lễ cuối tuần:  $   4,777.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,822.00  

Bảo trì đóng góp:  $         5.00  

   

Tổng cộng:  $   6,654.00 

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 17/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm 

   Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-

45 

Ngày 18/10: Thánh Luca, Thánh Sử 

   Rm 4:20-25; Lc 1:69-70,71-72,73,75; Lc 12:13-21 

Ngày 19/10: Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo 

   Rm 5:12,15,17-19,20-21; Tv 40:7-8,89,10,17; Lc 12:35-38 

Ngày 20/10: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm 

   Rm 6:12-18; Tv 124:1-3,4-6,7-8; Lc 12:39-48 

Ngày 21/10: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm 

   Rm 6:19-23; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 12:49-53 

Ngày 22/10: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm 

   Rm 7:18-25; Tv 119:66,68,76,77,93,94; Lc 12:54-59 

Ngày 23/10: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Quanh Năm 

   Rm 8:1-11; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 13:1-9 

Ngày 24/10: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52  

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 
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

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 | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc:  

Thứ 4 & Thứ 5: Từ 9am - 2pm 

 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 

LỚP "SAFE ENVIRONMENT" 

Protecting God’s Children for Adults 

Tổng Giáo Phận Seattle yêu cầu những ai 18 trở lên 

đang giúp các em trẻ phải học qua lớp Safe Environ-

ment. Giáo xứ sẽ có lớp học này vào 

Chúa Nhật ngày 17 tháng 10 năm 

2021 từ 2:00PM – 4:30PM tại nhà 

trường của giáo xứ. Vui lòng liên 

lạc với Cô Teresa ở số 206-849-

5057 hoặc anh Tăng ở số 206-355-

9378 để ghi danh và biết thêm chi tiết.   

mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

  Cựu Ước / Sáng Thế Ký - Chương 03 
 

SA NGÃ 

 

1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Ðức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với 

người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? 2 Người đàn 

bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã 

bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." 4 Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết 

chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như 

những vị thần biết điều thiện điều ác." 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì 

làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 

Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. 

 

8 Nghe thấy tiếng Ðức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn 

vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Ðức Chúa là Thiên Chúa. 9 Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người 

và hỏi: "Ngươi ở đâu? " 10 Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, 

nên con lẩn trốn." 11 Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn 

trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không? " 12 Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây 

ấy, nên con ăn." 13 Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế? " Người đàn bà thưa: "Con 

rắn đã lừa dối con, nên con ăn." 14 Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: 

 

"Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất 

trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. 

Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 

15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, 

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; 

dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." 

16 Với người đàn bà, Chúa phán: 

"Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; 

ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. 

Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi." 

17 Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi 

đừng ăn nó", 

nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; 

ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, 

mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. 

18 Ðất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. 

19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, 

cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. 

Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất." 

 

20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh. 21 Ðức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và 

vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. 22 Ðức Chúa là Thiên Chúa nói: "Này con người đã trở thành 

như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và 

được sống mãi." 23 Ðức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con người 

đã được lấy ra. 24 Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm 

sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXIX - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Is 53,10-11 

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
10Đức Chúa đã muốn người tôi trung 

phải bị nghiền nát vì đau khổ. 
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, 
người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, 
và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. 
11Nhờ nỗi thống khổ của mình, 
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. 
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, 
sẽ làm cho muôn người nên công chính 
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. 
 

Đáp ca  Tv 32,4-5.18-19.20 và 22 (Đ. c.22) 

Đ. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. 

 

Bài đọc 2 Hr 4,14-16 

Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 
14 Thưa anh em, chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên 

Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. 15 Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không 
biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng 
không phạm tội. 16 Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và 
lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. 

 

Tung hô Tin Mừng Mc 10,45b 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Mc 10,35-45  

Con Người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. 

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

35 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng 
con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực 
hiện cho các anh điều gì ?” 37 Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một 
người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38 Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! 
Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” 39 Các ông đáp : “Thưa 
được.” Đức Giê-su bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ 
chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho 
ai thì kẻ ấy mới được.” 

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và 
nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn 
thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì 
phải làm người phục vụ anh em ; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến 
không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” 



 

 

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading I  Is 53:10-11  

The LORD was pleased to crush him in infirmity.  

If he gives his life as an offering for sin, he shall see his descendants in a long life, and the will of 
the LORD shall be accomplished through him.  

Because of his affliction he shall see the light in fullness of days; through his suffering, my serv-
ant shall justify many, and their guilt he shall bear.  

 

Responsorial Psalm  Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22  

R. (22) Lord, let your mercy be on us, as we place our trust in you.  

 

Reading II  Heb 4:14-16  

Brothers and sisters: Since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, 
the Son of God, let us hold fast to our confession. For we do not have a high priest who is unable 
to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet with-
out sin. So let us confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for 

timely help.  

 

Alleluia  Mk 10:45  

R. Alleluia, alleluia.  

The Son of Man came to serve and to give his life as a ransom for many.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mk 10:35-45 

James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, "Teacher, we want you to do 
for us whatever we ask of you." He replied, "What do you wish me to do for you?" They an-
swered him, "Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left." Je-
sus said to them, "You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be 
baptized with the baptism with which I am baptized?" They said to him, "We can." Jesus said to 

them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you 
will be baptized; but to sit at my right or at my left is not mine to give but is for those for whom it 
has been prepared."  

When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and 
said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over 
them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. 
Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first 

among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served but to serve and 
to give his life as a ransom for many." 


