
 

 

 

"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 pm: Lễ tiếng Việt 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 pm: Lễ tiếng Việt  

 

Chúa Nhật:  

8:30 am: Lễ tiếng Anh 

10:30 am: Lễ tiếng Việt (trực tuyến trên 

Facebook và Youtube của GX) 

12:30 pm: Lễ tiếng Việt (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30 pm 

 

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 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô  bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

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 XX - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 14 Tháng 08 Năm 2022 

Bản tin số 580 

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 

“Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng 
là đem sự chia rẽ .” (Lc 12,49-53) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     4,898.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     2,407.00  
Bảo trì đóng góp:  $            5.00  

   

Tổng cộng:  $   7,310.00 

 

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 14/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Gr 38:4-6,8-10; Tv 40:2,3,4,18; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53 

Ngày 15/08: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

   Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22 

Ngày 16/08: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30 

Ngày 17/08: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16 

Ngày 18/08: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14 

Ngày 19/08: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40  

Ngày 20/08: Thánh Bênađô, Gmtsht 

   Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12 

Ngày 21/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 17/7/2022: $35,070.00 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Những ai muốn xin xét lại tình trạng hôn phối (tiêu hôn), 

xin liên lạc với Sr. Anna Loan Nguyễn, SP. 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc:  

Thứ Ba và Thứ Tư                10:00am - 2:00pm 

Lớp Giáo Lý:  

Các phụ huynh và người đỡ đầu các trẻ em được rửa tội 

buộc phải qua lớp giáo lý được tổ chức vào: 

 Chủ Nhật 21/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12 

12:00 pm - 2:00 pm 

 

THƯ CÁM ƠN 

Thân ái mến gởi lời chào đến quý Anh Chị Em nhóm Ba 

Miền và Anh Chị Em Ca Đoàn.  

Trong ba ngày ĐHĐMLV, cám ơn tất cả các Anh Chị 

Em đã hy sinh thời gian, sắp xếp công việc gia đình, để 

đến chung tay đóng góp cùng với nhóm Bún Bò Huế Ba 

Miền.  Nhờ ơn Chúa, sự phụ giúp của mọi người trong 

việc nấu ăn và phục vụ cho khách hành hương đã được 

thành công mỹ mãn.  Xin Mẹ La Vang luôn đồng hành 

cùng Anh Chị Em chúng con, để chúng con có phương 

tiện giúp Giáo Xứ vào những ngày ĐHĐMLV hằng năm.  

Sau đây là danh sách những Anh Chị Em đã đóng góp tài 

chánh:  Chị Hiệp Lê $500, AC Quốc & Phụng $500,   

AC Bình & Trinh $300, AC Liên & Kỳ (CA) $200,    

AC Tiên & Giới $100, AC Tường & Phương $400,    

Chị Kim Quốc Việt (CA) $500, AC Nụ & Thương $200, 

AC Hương & Hùng $115, AC Sơn & Ái Lạc $2000.   

Thay mặt nhóm Bún Bò Huế Ba Miền, nguyện xin Mẹ 

La Vang luôn ban tràn đầy Hồng Ân cho mỗi gia đình 

Anh Chị Em chúng con. 

Nguyễn Ái Lạc  

Thứ Hai: 15/8/2022  

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.  Lễ Trọng.   

Giáo xứ sẽ có Thánh Lễ vào lúc 6 giờ chiều. 



 

 

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng) 
 

Suy niệm: Ðức Giêsu nói: “Thầy đến để gây chia 
rẽ”. Một câu nói xem ra nghịch lý, khó chấp nhận. 
Nhưng nếu phân tích sâu xa thì câu nói đó lại là 
một Chân Lý tuyệt vời. Hòa bình đích thực chỉ có 
sau khi đã quyết liệt chiến đấu để chọn lựa. Hòa 
bình chỉ có khi đã phân rẽ sự ác khỏi điều thiện, 
bóng tối ra khỏi ánh sáng... Nhờ ngọn lửa thanh tẩy 
bợn nhơ được loại bỏ để chỉ còn lại sự tinh tuyền 
trọn hảo. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, để được sự bình an của 
Chúa trong cuộc sống, chúng con phải chấp nhận từ 
bỏ tội lỗi, từ bỏ hận thù, ghen ghét, ích kỷ... Xin 
Chúa thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con 
can đảm, dứt khoát chọn lựa cho mình tình yêu 
chân chính và sự bình an vĩnh cửu của Chúa. 
Amen. 

Ghi nhớ: “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. 

Sứ điệp: Mẹ Maria ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên 
Chúa, nên hoàn toàn tín thác vào chương trình cứu độ của Thiên 
Chúa. Vì vậy, Mẹ đã trở thành người có phúc và được Thiên 
Chúa nâng cao: cho lên trời cả hồn lẫn xác. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hợp tiếng với Đức Mẹ, con dâng lời ngợi 
khen Chúa. Cuộc đời Mẹ là một chuỗi những hồng ân cao cả và 
kỳ diệu. 

Phần Mẹ, Mẹ luôn nhìn nhận Mẹ chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Mẹ không 
bao giờ để cho lòng ngờ vực cản trở chương trình của Chúa. Trái 
lại, Mẹ nhận ra thân phận nhỏ bé của mình, nên hoàn toàn tín thác 
vào chương trình cứu độ của Chúa. Mẹ chỉ biết buông theo ân 
sủng, sẵn sàng để cho Chúa dẫn đi. Vì thế, Mẹ rất xứng đáng với 
lời ca ngợi của bà Ê-li-sa-bét: Mẹ là người có phúc vì Mẹ đã tin. 
Nhờ lòng tin mà Mẹ đã đón nhận bao phúc lành của Chúa. Nhờ 
lòng tin mà trong cuộc đời Mẹ, hồng ân nối tiếp hồng ân. 

Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời con, con cũng nhận ra tất cả đều là 
hồng ân của Chúa. Tuy nhiên, Chúa không thể dẫn con đi xa hơn 
và lên cao hơn được vì con chưa vững tin vào chương trình cứu 
độ của Chúa. Đã nhiều lần con đã để cho cái lợi trước mắt và lòng 
ngờ vực cản trở công việc Chúa làm nơi con. 

Nhờ gương mẫu và lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa giúp 
con nhận ra những hồng ân kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời con. 
Xin cho con vững tin vào Chúa, dám chìa tay ra để Chúa nắm lấy 
và dẫn đi theo con đường Chúa muốn. Amen. 

Ghi nhớ: “Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: 

Người nâng cao những người phận nhỏ”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Cần đăng quảng cáo hoặc 

muốn biết thêm chi tiết.  

Xin vui lòng liên lạc Hội 

Đồng Tài Chánh của Giáo 

Xứ qua điện thư: 

 

OLLHDTC@googlegroups.com 

 

Chân thành cám ơn. 

   

ĐẤT THÁNH  
CÔNG GIÁO  

 

†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 và chấm thi 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 
MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com 

MUNROS’DRIVING SCHOOL 
3772 NE 4TH ST,RENTON 98056 

Tiệm nail ở North Seattle 

exit 170 cần thợ full time 

and part time. Tiệm mở cửa 

từ 10:30-7:00. Cuối tuần 

10:30-5:30. Lương từ  

$130-$170. 

 
Xin liên lạc số phone 

(206)818-9134 Cô Phượng  

(206)747-7438 Cô Dao 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XX - Mùa Thường Niên 

 

Bài đọc 1 Gr 38,4-6.8-10 

Mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con ? 

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 
4 Hồi ấy, các thủ lãnh thưa với vua Xít-ki-gia-hu : “Xin ngài cho giết Giê-rê-mi-a đi, vì những luận điệu 

của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy 
chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ.” 5 Vua Xít-ki-gia-hu nói : “Đây ông ta đang ở trong tay 
các ngươi ; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được.” 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ 
xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi
-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu. 

8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng : 9 “Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những 
người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang 
chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.” 10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút 
rằng : “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết 
mất.” 

 

Đáp ca Tv 39,2.3.4.18 (Đ. c.14b) 

Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ ! 

 

Bài đọc 2 Hr 12,1-4 

Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 
1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy 

cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 2 mắt 
hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho 
mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh 
em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn 
lòng nản chí. 4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. 

 

Tung hô Tin Mừng  Ga 10,27 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha
-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 12,49-53 

Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
49 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước 

mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho 
đến khi việc này hoàn tất ! 

51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không 
phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống 
lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại 
con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” 



 

 

Twentieth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Jer 38:4-6, 8-10  

In those days, the princes said to the king: "Jeremiah ought to be put to death; he is demoralizing the 
soldiers who are left in this city, and all the people, by speaking such things to them; he is not inter-

ested in the welfare of our people, but in their ruin." King Zedekiah answered: "He is in your power"; 
for the king could do nothing with them. And so they took Jeremiah and threw him into the cistern of 
Prince Malchiah, which was in the quarters of the guard, letting him down with ropes. There was no 
water in the cistern, only mud, and Jeremiah sank into the mud.  

Ebed-melech, a court official, went there from the palace and said to him: "My lord king, these men 
have been at fault in all they have done to the prophet Jeremiah, casting him into the cistern. He will 
die of famine on the spot, for there is no more food in the city." Then the king ordered Ebed-melech 

the Cushite to take three men along with him, and draw the prophet Jeremiah out of the cistern before 
he should die.  

 

Responsorial Psalm  Ps 40:2, 3, 4, 18  

R. (14b) Lord, come to my aid!  

 

Reading 2  Heb 12:1-4  

Brothers and sisters: Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of 
every burden and sin that clings to us and persevere in running the race that lies before us while keep-
ing our eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. For the sake of the joy that lay before 

him he endured the cross, despising its shame, and has taken his seat at the right of the throne of God. 
Consider how he endured such opposition from sinners, in order that you may not grow weary and 
lose heart. In your struggle against sin you have not yet resisted to the point of shedding blood.  

 

Alleluia  Jn 10:27  

R. Alleluia, alleluia. My sheep hear my voice, says the Lord; I know them, and they follow me. R. 
Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 12:49-53  

Jesus said to his disciples: "I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blaz-
ing! There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accom-
plished!  

Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. 
From now on a household of five will be divided, three against two and two against three; a father 
will be divided against his son and a son against his father, a mother against her daughter and a 
daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law and a daughter-in-law 

against her mother-in-law."  


