
 

 

 

"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 XXI - Mùa Thường Niên - Năm C 

Ngày 21 Tháng 08 Năm 2022 

Bản tin số 581 

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 

“Cửa hẹp ” (Lc 13, 22-30) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

 Các lễ cuối tuần:  
 $     3,428.00 

Ủng hộ trên mạng:  $     1,727.00  
Bảo trì đóng góp:  $            20.00  

   

Tổng cộng:  $   5,175.00 

 

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 

Ngày 22/08: Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương 

   St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22 

Ngày 23/08: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26 

Ngày 24/08: Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ 

   St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32 

Ngày 25/08: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51 

Ngày 26/08: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13  

Ngày 27/08: Thánh Monica 

   1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 25:14-30 

Ngày 28/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Hai Mùa Quanh Năm 

   Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7

-14 

Nhà thờ chánh toà St. James đang tuyển nhân viên quản 
gia (housekeeper).  Đây là vị trí toàn thời gian với gói phúc 
lợi đầy đủ.  Các nhiệm vụ sẽ bao gồm quản gia trong nhà 
xứ và hỗ trợ các toà nhà khác của cơ sở.  Để nhận được bản 
mô tả và thông tin chi tiết về công việc, các ứng viên quan tâm 
vui lòng tải Đơn xin việc của Tổng giáo phận Seattle và gửi hồ 
sơ đến người quản lý cơ sở qua e-mail, tới tnguyen@stjames-
catntic.org hoặc gọi Tang Nguyen 206-355-9378 



 

 

(Trích dẫn từ Suy Niệm Lời Chúa của Tổng Giáo Phận Huế) 

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…. Có 

những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 

13,24.30) 

Suy niệm: Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi nhiều 

hay ít người được vào Nước Trời.  Ngài chỉ bảo rằng 

hãy chiến đấu và đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời 

ấy. Chiến đấu bằng sức mạnh của ý chí, lẽ phải và của 

ân sủng Chúa trợ giúp. Qua cửa hẹp là biết tuyệt đối 

từ bỏ, kể cả sự sống của mình, hy sinh bất cứ điều gì 

cản trở đường trọn lành. Đây thực là thách đố không 

nhỏ cho người Ki-tô hữu, vì phải sống giữa thế gian 

mà không vấn vương mùi tục lụy, nói chi đến sử dụng 

các phương tiện trần thế để thỏa mãn những đam mê 

bất chính, như tôn thờ vật chất, trọng chủ nghĩa cá 

nhân thái quá, bỏ ngoài tai chân lý nơi lương tâm và 

Tin Mừng Chúa dạy… 

Mời Bạn: Đừng tưởng bở vì cho rằng Ki-tô hữu là 

người thuộc về Chúa Ki-tô, được Ngài ưu ái hơn 

người. Sự ưu ái có đến thì cũng nhờ Ki-tô hữu biết 

sống chết cho Chúa Ki-tô, một Đức Ki-tô bị đóng 

đinh, tự hủy mình ra không. Là môn đệ của Ngài, bạn 

được mời gọi sống như Ngài, chọn con đường hẹp 

của hy sinh thập giá, theo cửa hẹp của từ bỏ chính 

mình. Cuộc đời người môn đệ Ngài luôn đi liền với 

cuộc chiến đấu một mất một còn với chính cái tôi của 

mình. 

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng kiêu ngạo đứng đầu 

trong bảy mối tội, nhưng hậu quả của kiêu ngạo là 

chốn sâu thẳm của hỏa ngục. Do đó, tôi nỗ lực sống 

khiêm tốn, từ bỏ cái tôi mỗi ngày. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa mời gọi con 

vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Xin giúp con nỗ lực 

chiếm hữu Nước Trời ấy bằng sự khiêm hạ và vâng 

phục thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. 

Amen. 

 

Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 28/8 giáo xứ sẽ nhận 

đơn ghi danh cho các lớp giáo lý Xưng Tội Rước Lễ 

Lần Đầu, Thêm Sức, Dự Tòng, Việt Ngữ và Thiếu 

Nhi Thánh Thể.   

Thông báo mừng lễ bổn mạng Monica 

Kính thưa Quý Hội Viên Hội Hiền Mẫu. 

Được sự chấp thuận của Cha Chánh Xứ, chúng tôi kính 
mời quý chị em tới Thánh Đường tham dự giờ tĩnh tâm 
vào lúc 7g tối thứ Sáu ngày 26/8/2022 và tham dự Thánh 
lễ mừng bổn mạng Kính Thánh Monica vào lúc 10g30 
sáng Chúa Nhật ngày 28/8/2022.                                  

Trong ngày lễ bổn mạng xin quý chị em mặc đồng phục 
trắng, mang phù hiệu Monica. Sau thánh lễ sẽ có tiệc liên 
hoan mừng bổn mạng của hội.                                                    
Kính mong mọi người tham dự đông đủ. Xin chân thành 
cám ơn quý chị em!                                                                                                           

                                                                     BĐHHHM.                                                    

                                                                     Kính Mời. 

LỜI CÁM ƠN 

Gian hàng cháo lòng chân thành cám ơn các anh 
chị Vương Thúy, Bình Trinh, Sang Taxes và bác 
Lành đã ủng hộ hiện kim và sức lực trong Đại Hội 
Lavang vừa qua. Xin Chúa trả công bội hậu cho 
các anh chị.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XXI - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Is 66,18-21 

Người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
18 Đức Chúa phán như sau : Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn 

ngữ ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ 
đến các dân tộc : Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa 
xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các 
dân tộc. 20 Đức Chúa phán : giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà Đức Chúa, 
người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa - đưa bằng 
ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy 
một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi - Đức Chúa phán như vậy. 
 

Đáp ca  Tv 116,1.2 (Đ. Mc 16,15)  

Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng. 
 

Bài đọc 2 Hr 12,5-7.11-13 

Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy. 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 
5 Thưa anh em, anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con : “Con ơi, đừng coi 

nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai 
làm con thì Người mới cho roi cho vọt.” 

7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, 
có đứa con nào mà người cha không sửa dạy ? 

11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn 
luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những 
đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. 13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được 
chữa lành. 
 

Tung hô Tin Mừng  Ga 14,6 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với 
Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 13,22-30 

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

22 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có 
kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để 
qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 

25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa 
ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy 
giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường 
phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả 
những quân làm điều bất chính !’ 

28 “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn 
sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong 
Nước Thiên Chúa. 

30 “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” 



 

 

Twenty-first Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Is 66:18-21  

Thus says the LORD: I know their works and their thoughts, and I come to gather nations of every language; they 
shall come and see my glory. I will set a sign among them; from them I will send fugitives to the nations: to Tar-
shish, Put and Lud, Mosoch, Tubal and Javan, to the distant coastlands that have never heard of my fame, or seen 
my glory; and they shall proclaim my glory among the nations.  

They shall bring all your brothers and sisters from all the nations as an offering to the LORD, on horses and in 
chariots, in carts, upon mules and dromedaries, to Jerusalem, my holy mountain, says the LORD, just as the Isra-
elites bring their offering to the house of the LORD in clean vessels. Some of these I will take as priests and Le-
vites, says the LORD.  

 

Responsorial Psalm  Ps 117:1, 2  

R. (Mk 16:15) Go out to all the world and tell the Good News.  

 

Reading 2  Heb 12:5-7, 11-13  

Brothers and sisters, You have forgotten the exhortation addressed to you as children: "My son, do not disdain the 
discipline of the Lord or lose heart when reproved by him; for whom the Lord loves, he disciplines; he scourges 
every son he acknowledges."  

Endure your trials as "discipline"; God treats you as sons. For what "son" is there whom his father does not disci-
pline?  

At the time, all discipline seems a cause not for joy but for pain, yet later it brings the peaceful fruit of righteous-
ness to those who are trained by it. So strengthen your drooping hands and your weak knees. Make straight paths 
for your feet, that what is lame may not be disjointed but healed.  

 

Alleluia  Jn 14:6  

R. Alleluia, alleluia. I am the way, the truth and the life, says the Lord; no one comes to the Father, except 
through me. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 13:22-30  

Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked 
him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate, for 
many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough.  

After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 
'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from. And you will say, 
'We ate and drank in your company and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know where 
you are from. Depart from me, all you evildoers!'  

And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in 
the kingdom of God and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west and from the 
north and the south and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, 
and some are first who will be last."  


