
 

 

 
"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 XXX Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021 

Bản tin số 538 

 

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 

"Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy 
được." (Mc 10, 46-52) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

Quỹ Truyền Giáo: 
$3965 

Các lễ cuối tuần:  $   3,816.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,842.00  

Bảo trì đóng góp:  $        40.00  

   

Tổng cộng:  $   5,698.00 

 

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 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 

Ngày 25/10: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Rm 8:12-17; Tv 68:2,4,6-7,20-21; Lc 13:10-17 

Ngày 26/10: Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Rm 8:18-25; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:18-21 

Ngày 27/10: Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30 

Ngày 28/10: Thánh Simon và Jude, Tông Đồ 

   Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35 

Ngày 29/10: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Rm 9:1-5; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 14:1-6 

Ngày 30/10: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm 

   Rm 11:1-2,11-12,25-29; Tv 94:12-13,14-15,17-18; Lc 14:1,7-11 

Ngày 31/10: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34  

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 trong tuần cuối cùng này. 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 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng tang quyến: 

Anh Giuse Đinh Hoàng Hà đã 

được Chúa gọi về ngày 26 tháng 9 

năm 2021.  Hưởng Dương 50 

tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn Giuse về hưởng 

nhan thánh Chúa. 

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


 

 

  Cựu Ước / Sáng Thế Ký - Chương 05 

 
 

CÁC TỔ PHỤ TRƯỚC HỒNG THUỶ (1 Sb 1:1-4)  

 

1 Ðây là gia phả ông A-đam: Ngày Thiên Chúa sáng tạo con người, Chúa làm ra con người giống như 

Thiên Chúa. 2 Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, Chúa ban phúc lành cho họ và đặt tên cho họ là 

"người", ngày họ được sáng tạo. 
 

3 Khi ông A-đam được một trăm ba mươi tuổi, thì ông sinh ra một người con trai giống như ông, theo hình 

ảnh ông, và đặt tên là Sết. 4 Sau khi sinh ông Sết, ông A-đam sống tám trăm năm và sinh ra con trai con 

gái. 5 Tổng cộng ông A-đam sống được chín trăm ba mươi năm, rồi qua đời. 
 

6 Khi ông Sết được một trăm lẻ năm tuổi, thì sinh ra E-nốt. 7 Sau khi sinh E-nốt, ông Sết sống tám trăm lẻ 

bảy năm và sinh ra con trai con gái. 8 Tổng cộng ông Sết sống được chín trăm mười hai năm, rồi qua đời. 

 

9 Khi ông E-nốt được chín mươi tuổi, thì sinh ra Kê-nan. 10 Sau khi sinh Kê-nan, ông E-nốt sống tám trăm 

mười lăm năm và sinh ra con trai con gái. 11 Tổng cộng ông E-nốt sống được chín trăm lẻ năm năm, rồi 

qua đời. 
 

12 Khi ông Kê-nan được bảy mươi tuổi, thì sinh ra Ma-ha-lan-ên. 13 Sau khi sinh Ma-ha-lan-ên, ông Kê-

nan sống tám trăm bốn mươi năm và sinh ra con trai con gái. 14 Tổng cộng ông Kê-nan sống được chín 

trăm mười năm, rồi qua đời. 
 

15 Khi ông Ma-ha-lan-ên được sáu mươi lăm tuổi, thì sinh ra Gie-rét. 16 Sau khi sinh Gie-rét, ông Ma-ha-

lan-ên sống tám trăm ba mươi năm và sinh ra con trai con gái. 17 Tổng cộng ông Ma-ha-lan-ên sống được 

tám trăm chín mươi lăm năm, rồi qua đời. 
 

18 Khi ông Gie-rét được một trăm sáu mươi hai tuổi, thì sinh ra Kha-nốc. 19 Sau khi sinh Kha-nốc, ông 

Gie-rét sống tám trăm năm và sinh ra con trai con gái. 20 Tổng cộng ông Gie-rét sống được chín trăm sáu 

mươi hai năm, rồi qua đời. 
 

21 Khi ông Kha-nốc được sáu mươi lăm tuổi, thì sinh ra Mơ-thu-se-lác. 22 Sau khi sinh Mơ-thu-se-lác, ông 

Kha-nốc đi với Thiên Chúa ba trăm năm và sinh ra con trai con gái. 23 Tổng cộng ông Kha-nốc sống được 

ba trăm sáu mươi lăm năm. 24 Sau khi đi với Thiên Chúa, ông không còn nữa, vì Thiên Chúa đã đem ông 

đi. 
 

25 Khi ông Mơ-thu-se-lác được một trăm tám mươi bảy tuổi, thì sinh ra La-méc. 26 Sau khi sinh La-méc, 

ông Mơ-thu-se-lác sống bảy trăm tám mươi hai năm và sinh ra con trai con gái. 27 Tổng cộng ông Mơ-thu-

se-lác sống được chín trăm sáu mươi chín năm, rồi qua đời. 
 

28 Khi ông La-méc sống được một trăm tám mươi hai tuổi, thì sinh ra một người con trai. 29 Ông đặt tên 

cho con là Nô-ê; ông nói: "Khi tay chúng ta phải làm lụng cực nhọc, thì trẻ này sẽ đem lại cho chúng ta 

niềm an ủi phát xuất từ đất đai Ðức Chúa đã nguyền rủa." 30 Sau khi sinh ông Nô-ê, ông La-méc sống năm 

trăm chín mươi lăm năm và sinh ra con trai con gái. 31 Tổng cộng ông La-méc sống được bảy trăm bảy 

mươi bảy năm, rồi qua đời. 
 

32 Khi ông Nô-ê được năm trăm tuổi, thì sinh ra Sêm, Kham và Gia-phét. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXX - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Gr 31,7-9 

Kẻ đui, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về. 

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
7Đức Chúa phán thế này : Reo vui lên mừng Gia-cóp, 

hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân ! 
Nào loan tin, ca ngợi và công bố : 
“Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en !” 
8Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, 
quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. 
Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ : 
tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. 
9Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, 
Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, 
dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, 
trên đó chúng không còn vấp ngã. 
Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, 
còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng. 
 

Đáp ca  Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3) 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 

 

Bài đọc 2 Hr 5,1-6 

Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 

1 Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho 
loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. 2 Vị ấy có khả năng 
cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối ; 3 mà vì yếu đuối, nên 
vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. 4 Không ai 
tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi. 5 Cũng vậy, không 
phải Đức Ki-tô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người : Con là Con của Cha, ngày hôm 
nay Cha đã sinh ra Con, 6 như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác : Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật 
Men-ki-xê-đê. 
 

Tung hô Tin Mừng x. 2 Tm 1,10 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng 
mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Mc 10,46-52 

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 
46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám 

người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, 
con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua 
Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy 
Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù 
và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần 
Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy 
được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người 
trên con đường Người đi. 



 

 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  Jer 31:7-9  

 

Thus says the LORD:  

Shout with joy for Jacob, exult at the head of the nations; proclaim your praise and say:  

The LORD has delivered his people, the remnant of Israel.  

Behold, I will bring them back from the land of the north;  

I will gather them from the ends of the world, with the blind and the lame in their midst, the mothers and 

those with child; they shall return as an immense throng.  

They departed in tears, but I will console them and guide them;  

I will lead them to brooks of water, on a level road, so that none shall stumble.  

For I am a father to Israel, Ephraim is my first-born.  

 

Responsorial Psalm  Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6  

R. (3) The Lord has done great things for us; we are filled with joy.  

 

Reading II  Heb 5:1-6  

Brothers and sisters: Every high priest is taken from among men and made their representative before God, 

to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself 

is beset by weakness and so, for this reason, must make sin offerings for himself as well as for the people. 

No one takes this honor upon himself but only when called by God, just as Aaron was. In the same way, it 

was not Christ who glorified himself in becoming high priest, but rather the one who said to him: You are 

my son: this day I have begotten you; just as he says in another place: You are a priest forever according to 

the order of Melchizedek.  

 

Alleluia  Cf. 2 Tm 1:10  

R. Alleluia, alleluia.  

Our Savior Jesus Christ destroyed death and brought life to light through the Gospel.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mk 10:46-52  

As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of 

Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and 

say, "Jesus, son of David, have pity on me." And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept 

calling out all the more, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped and said, "Call him." So they 

called the blind man, saying to him, "Take courage; get up, Jesus is calling you." He threw aside his cloak, 

sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" The blind 

man replied to him, "Master, I want to see." Jesus told him, "Go your way; your faith has saved you." Im-

mediately he received his sight and followed him on the way.  


