
 

 

 
"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 XXXI Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 31 Tháng 10 Năm 2021 

Bản tin số 539 

 

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 

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên 
Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân 
cận." (Mc 12, 28b-34) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

Quỹ Truyền Giáo: 
$4,107 

Các lễ cuối tuần:  $   3,066.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,152.00  

Bảo trì đóng góp:  $          0.00  

   

Tổng cộng:  $   4,253.00 

 

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 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 

Ngày 01/11: Lễ Các Thánh 

   Rm 11:29-36; Tv 69:30-31,33-34,36-37; Lc 14:12-14 

Ngày 02/11: Lễ Các Đẳng Linh Hồn 

   Rm 12:5-16; Tv 14:15-24 

Ngày 03/11: Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Rm 13:8-10; Tv 112:1-2,4-5,9; Lc 14:25-33 

Ngày 04/11: Thánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ 

   Rm 14:7-12; Tv 27:1,4,13-14; Lc 15:1-10 

Ngày 05/11: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Rm 15:14-21; Tv 98:1,2-3,3-4; Lc 16:1-8 

Ngày 06/11: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Rm 16:3-9,16,22-27; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Lc 16:9-15 

Ngày 07/11: Chúa Nhật thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-

44  

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 

 

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 

CÁC THÁNH LỄ TRONG TUẦN 
 

Thứ Hai 01/11 - Lễ Các Thánh 

 10:30 sáng và 7 giờ tối 

Thứ Ba 02/11 - Lễ Các Đẳng Linh Hồn 

 10:30 sáng và 7  giờ tối 

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


 

 

 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 11/2021 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến, 

Hàng năm, Giáo Hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây cũng là dịp để chúng ta 
tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã khuất núi, trong tâm tình hiếu thảo của bổn phận làm con, không quên công 
ơn của những đấng sinh thành đã nặng công dưỡng dục chúng ta khôn lớn nên người. 

«Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu: 

Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.» 
 

Ngày đầu tiên của tháng 11, Giáo Hội mừng Đại lễ kính các Thánh, họ là những Kitô hữu đã sống đời sống Đức tin 
vẹn toàn trong thân phận bất toàn và nhiều yếu đuối, đã hoàn thành cuộc lữ thứ trần gian trên con đường vác Thập 
giá đời mình theo Thầy Chí Thánh Giêsu. Chúng ta cùng hân hoan vui mừng với các thánh đã được ân thưởng thiên 
đàng. Ngày thứ hai,  là ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn, Hội Thánh kêu mời chúng ta, những người đang lữ hành trên 
trần thế, tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời. Đây là cách thế mà Hội Thánh sống mầu nhiệm các 
Thánh thông công. Ngay từ thời tiên khởi, Giáo Hội đã khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho người chết như một 
nghĩa cử bác ái. Qua thời gian và tập tục như thăm viếng nghĩa trang, xin lễ, cầu nguyện, làm việc lành phúc đức 
v.v… là những hành động của sự luyến tiếc, nhớ thương hay mong làm trọn Đạo Hiếu. Thêm vào đó chúng ta xác tín 
Thiên Chúa đã gọi họ ra khỏi đời này và đang thanh luyện họ để đưa họ vào hường Nước Thiên Đàng. 

Ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, và Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà 
Ân giải Tối cao, đã công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua 
đời kéo dài suốt tháng 11 năm nay. “Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho 
các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết 
tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp). 

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín 
hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không 
chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của 
tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn. 

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, 
cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi 
và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ 
có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một 
bài đọc Kinh Thánh vv… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình. 

Trong nhiều năm qua Giáo Xứ chúng ta tổ chức nhiều cách thức để tưởng nhớ Người Thân Yêu, như mang hình ảnh 
người thân yêu đến Nhà Nguyện hay viết tên người thân yêu trên những giây ru-băng và buộc trên cây. Năm nay 
chúng tôi mời quí Ông Bà Anh Chị Em cùng đồng hành với chúng tôi để tưởng nhớ cách đặc biệt cho những người 
thân trong gia đình đã qua đời, bằng cách hiệp nhất trong lời cầu nguyện và Thánh lễ hằng ngày. Thêm vào đó, 
chúng tôi mời gọi anh chị em viết tên của những người thân yêu của bạn và gắn lên trên các cây Thập Tự Giá.  Các 
Thập Tự Giá này nhắc nhở chúng ta là những khách hành hương trên trái đất này, và ngày kia chúng ta cũng sẽ trở về 
quê hương đích thật của mình là Thiên quốc. Và một ngày nào đó, tên của chúng ta cũng được viết trên những thập 
giá này, nhắc nhở chúng ta phải “Vác Thập giá mình hằng ngày”(Mt 16,24) để theo Thầy Giêsu Chí Thánh. 

Nguyện xin bình an và ân sủng của Thiên Chúa ở cùng anh chị em, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ dồi dào năng 
lượng tình yêu. 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 

Chánh xứ 

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 XXXI - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Đnl 6,2-6 

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! Hãy yêu mến Đức Chúa hết dạ hết lòng ! 

Bài trích sách Đệ nhị luật. 
2 Ngày ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : “Anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, 

Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi 
truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. 3 Hỡi Ít-ra-en, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành ; như 
vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên 
Chúa của cha ông anh em, đã phán với anh em. 

4 “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 5 Hãy yêu mến Đức Chúa, 
Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. 6 Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em 
phải ghi lòng tạc dạ.” 

 

Đáp ca  Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab (Đ. c.2) 

Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con. 

 

Bài đọc 2 Hr 7,23-28 

Chính vì Đức Giê-su hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 

23 Thưa anh em, trong Cựu Ước, có nhiều người kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi 
chức vụ đó. 24 Còn Đức Giê-su, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi 
mãi. 25 Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, 
Người hằng sống để chuyển cầu cho họ. 

26 Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến : một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt 
khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. 27 Đức Giê-su không như các vị thượng tế khác : mỗi ngày 
họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của mình, sau là để đền thay cho dân ; phần Người, Người đã dâng 
chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. 28 Vì Luật Mô-sê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu 
đuối, còn lời thề có sau Lề Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời. 

 

Tung hô Tin Mừng Ga 14,23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha 
Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Mc 12,28b-34 

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận. 

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

28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, 
điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức 
Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết 
lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như 
chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.” 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa 
Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu 
mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ 
toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên 
Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa. 



 

 

Thirty-first Sunday in Ordinary Time  

 

Reading I  Dt 6:2-6  

Moses spoke to the people, saying: "Fear the LORD, your God, and keep, throughout the days of your 

lives, all his statutes and commandments which I enjoin on you, and thus have long life.  

Hear then, Israel, and be careful to observe them, that you may grow and prosper the more, in keeping 

with the promise of the LORD, the God of your fathers, to give you a land flowing with milk and honey.  

"Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD alone! Therefore, you shall love the LORD, your 
God, with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Take to heart these words 

which I enjoin on you today."  

 

Responsorial Psalm  Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51  

R. (2) I love you, Lord, my strength.  

 

Reading II  Heb 7:23-28  

Brothers and sisters: The levitical priests were many because they were prevented by death from remain-
ing in office, but Jesus, because he remains forever, has a priesthood that does not pass away. Therefore, 

he is always able to save those who approach God through him, since he lives forever to make interces-

sion for them.  

It was fitting that we should have such a high priest: holy, innocent, undefiled, separated from sinners, 

higher than the heavens. He has no need, as did the high priests, to offer sacrifice day after day, first for 

his own sins and then for those of the people; he did that once for all when he offered himself. For the 

law appoints men subject to weakness to be high priests, but the word of the oath, which was taken after 
the law, appoints a son, who has been made perfect forever.  

 

Alleluia  Jn 14:23  

R. Alleluia, alleluia.  

Whoever loves me will keep my word, says the Lord; and my father will love him and we will come to him.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Mk 12:28b-34  

One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus re-

plied, "The first is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your 

God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is 
this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The 

scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, 'He is One and there is no other than he.' 

And 'to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your 

neighbor as yourself' is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he 
answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one 

dared to ask him any more questions.  


