
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Năm: 6:00 p.m Thánh Lễ 

 Thứ Sáu:   6:00 p.m Thánh Lễ 

                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt trong nhà  thờ 

          và dưới hội trường  
 

Chúa Nhật:  

8:30 a.m:  Lễ tiếng Anh trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt trong nhà thờ, 

dưới hội trường (trực tuyến trên Face-

book và Youtube của Giáo Xứ)  

 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: Fr Joseph.Vu@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 2 

Tom Ngo        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoang     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngo 

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 - 3:00 PM 

Chúa Nhật Tuần I Mùa Phục Sinh Năm B  

Ngày 04 Tháng 04 Năm 2021 

Bản tin số 509 

 

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 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 

Ủng hộ hoa 

Ẩn danh:  $150.00 

A/C Tuyên Hà Quế: $30.00 

Hứa Đông  $100.00 

Cô Hà Nữ:  $20.00 

Các lễ cuối tuần:  $  4,205.00  

Ủng hộ trên mạng:  $     927.00  

Bảo trì đóng góp:  $       60.00  

   

Tổng cộng:  $  5,192.00  

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Liên lạc với Cha Giuse Phêrô Vũ 

Hải Đăng trước 6 tháng, và trước khi sắp xếp 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 04/04: Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 

   St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 

5:6-8; Ga 20:1-9 

Ngày 05/04: Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15 

Ngày 06/04: Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18  

Ngày 07/04: Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35 

Ngày 08/04: Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48 

Ngày 09/04: Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14 

Ngày 10/04: Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15 

Ngày 11/04: Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính 

Lòng Thương Xót Chúa 

   Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 

20:19-31  

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              

 pastoralcouncil@ollpsea.org 
           

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

financecouncil@ollpsea.org 

Trang Mạng của Giáo Xứ đã được tân trang lại. Mọi ý 

kiến đóng góp hoặc thắc mắc xin gửi email về: 

gxducmeloduc@ollpsea.org.  

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B (Ga 20,1-9) 
  

 

NIỀM VUI PHỤC SINH: “BÌNH AN CHO ANH EM” 
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà 
Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn 
khỏi mộ. (Ga 20,1) 
 
Suy niệm: Lời đầu tiên của Đức Ki-tô phục sinh nói với 
các môn đệ là lời chúc: “Bình an cho anh em.” Nếu 
chúng ta nhớ Đấng nói lời này cũng chính là Đấng trước 
khi chịu chết đã yêu thương các môn đệ và yêu tới cùng 
(x. Ga 13,1), thì chúng ta hiểu ra rằng tình yêu dẫn đến 
chấp nhận khổ giá thì phục sinh chính là tình yêu đem lại 
bình an cho người mình yêu. Tình yêu thúc đẩy bà Ma-ri-
a Mác-đa-la ra mộ Chúa từ sáng sớm để than khóc; gặp 
được Đức Ki-tô phục sinh, than khóc đó đã trở thành 
niềm vui và bà được sai đi làm sứ giả đầu tien loan báo 
Tin Mừng bình an rằng Chúa đã sống lại thật rồi. 
 
Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô đã nói: “Có những Kitô hữu 
sống đời mình giống như chỉ có mùa Chay mà không có 
mùa Phục Sinh” (Niềm vui Tin Mừng, số 6). Quả vậy, 
Chúa Ki-tô chịu đóng đinh sẽ chỉ là sự thất bại đáng 
nguyền rủa nếu như kết thúc tại Núi Sọ. Nhưng Ngài đã 
trỗi dậy và biến đau thương thập giá thành niềm vui phục 
sinh. Bạn có cảm nhận niềm vui phục sinh ấy thấm vào 
từng sớ thịt mạch máu của bạn, và biến bạn thành sứ giả 
loan báo tin mừng bình an không? Hay ngược lại, bạn vẫn 
sống trong lo lắng, sợ hãi, và buồn sầu như Đức Ki-tô 
chưa từng sống lại? 
 
Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ cho một người bạn thân 
ngoài Công giáo về niềm vui và sự xác tín của bạn vào 
mầu nhiệm Chúa Ki-tô Phục sinh. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi con thành con 

người của niềm vui vì xác tín rằng Chúa đã phục sinh để 

con tiếp tục loan báo niềm vui ấy cho mọi người. 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org


 

 

                         

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 
Website: www.ducmeloducseattle.org 

 

  

THƯ MỤC VỤ MÙA PHỤC SINH NĂM 2021 
 

 
 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô Phục Sinh, 

 

Sau hành trình 40 ngày Mùa Chay trầm lắng, đắm chìm trong sám hối, chay tịnh và cầu nguyện, giờ đây, 

cùng với Hội Thánh toàn cầu, chúng ta hân hoan cử hành mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, mầu 

nhiệm của sự sống mới và niềm hy vọng mới. Chúng ta có thể mượn lời trong bài công bố Tin Mừng Phục 

Sinh để ca lên rằng: 

 

Mừng vui lên hỡi khắp miền dương thế,  

bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang: 

Vua vĩnh cửu nay rạng ngời chiếu sáng,  

đẩy lùi xa bóng tối của trần gian. 

 

Cử hành mầu nhiệm Phục Sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã đang được kiểm soát chữa trị tốt hơn 

trên thế giới, cũng là dịp để người tín hữu chúng ta sống và làm chứng cho con người ngày hôm nay về niềm 

tin, lòng cậy trông và phó thác vào một Thiên Chúa quyền năng và tình yêu, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống 

lại, chính Đấng ấy vẫn “luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách” (2Cr 1,4). Thiên 

Chúa không vô cảm trước những nỗi thống khổ của con người, mà trái lại “chính Người đã mang lấy những 

bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Người đã phải mang thương tích cho chúng 

ta được chữa lành” (Is 53,4-5), và nhất là “chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích 

cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Chúng ta tin chắc rằng: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, 

chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì đã ban cho các nhà khoa học 

đã tìm ra phương thuốc chữa trị và phòng ngừa COVID-19. 

 

Xin Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng chiến thắng sự dữ và cái chết, xua tan cơn đại dịch, chữa lành mọi vết 

thương tâm hồn và thể xác, cũng như ban lại bình an cho mọi người và mọi nơi. Xin cho thuốc phòng ngừa 

nay được mau phổ biến rộng rãi cho toàn thế giới.  

 

Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em, cùng các Hội Đoàn, Ca Đoàn đã tham dự Tam 

Nhật Thánh thật sốt sắng. Chúng ta đã có những giờ Chầu Thánh Thể; Ngắm Đàng Thánh Giá; Dâng Hạt 

v.v... theo đúng truyền thống Việt Nam như khi còn ở bên quê nhà. Cảm ơn Ban Trang Trí; Ban Phụng Vụ; 

Thừa Tác Viên Lời Chúa; Thừa Tác Viên Thánh Thể; Ban Giúp Lễ; Ban Tiếp Tân; Ban Truyền Thông; Ban 

Âm Thanh; Ban An Ninh; Hội Thánh Linh, Hội Legio Maria; Hội Gia Trưởng; Hội Hiền Mẫu; Đoàn Thiếu 

Nhi Thánh Thể Xaviê Cần; Hội Đồng Tài Chánh và Hội Đồng Mục Vụ đã cùng cộng tác giúp cho Giáo Xứ 

Đức Mẹ Lộ Đức trong những ngày vừa qua. 

 

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em Mùa Phục Sinh đầy ân sủng, niềm vui và hy vọng. Mừng Chúa Phục 

Sinh - ALLELUIA! ALLELUIA! 

 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 

 

 

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

Chúa Nhật Tuần I Mùa Phục Sinh Năm B 
 
LỄ PHỤC SINH 
 
BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43 
"Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại". 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
  
Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: "Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi đầu từ Galilêa, sau 
khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho 
Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi 
là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Đấng người ta đã giết treo Người 
trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là 
nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người 
đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ 
sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha 
tội".     
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 
Đáp: Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó (c. 24). 
  
BÀI ĐỌC II: Cl 3, 1-4 
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự". 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. 
  
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên 
Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được 
ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong 
vinh quang.   
Đó là lời Chúa. 
   
CA TIẾP LIÊN 
Các Kitô hữu hãy tiến dâng 
lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua. 
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ: 
Đức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha. 
Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ, 
tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị. 
Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe 
bà đã thấy gì trên quãng đường đi? 
Tôi đã thấy mồ Đức Kitô đang sống 
và vinh quang của Đấng Phục Sinh, 
thấy các thiên thần làm chứng, 
thấy khăn liệm và y phục. 
Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh, 
Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa. 
Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết! 
Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con. 
  
ALLELUIA: 1 Cr 5, 7b-8a 
Alleluia, alleluia! - Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế; vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9 
"Người phải sống lại từ cõi chết". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về 
tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và 
chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy 
nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-
Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn 
này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy 
và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.   
Đó là lời Chúa. 



 

 

Easter Sunday The Resurrection of the Lord 

The Mass of Easter Day 

 

Reading I Acts 10:34a, 37-43  

Peter proceeded to speak and said: “You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after the baptism that 

John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went about doing good and healing all 

those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in 

Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, 

not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. 

He commissioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by God as judge of the living and the dead. 

To him all the prophets bear witness, that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins through his name.”  

 

Responsorial Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23  

R. (24) This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.  

 

Reading II Col 3:1-4  

Brothers and sisters: If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 

Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ your 

life appears, then you too will appear with him in glory.  

 

Sequence  Victimae paschali laudes  

Christians, to the Paschal Victim 
    Offer your thankful praises! 
A Lamb the sheep redeems; 
    Christ, who only is sinless, 
    Reconciles sinners to the Father. 
Death and life have contended in that combat stupendous: 
    The Prince of life, who died, reigns immortal. 
Speak, Mary, declaring 
    What you saw, wayfaring. 
“The tomb of Christ, who is living, 
    The glory of Jesus’ resurrection; 
Bright angels attesting, 
    The shroud and napkin resting. 
Yes, Christ my hope is arisen; 
    to Galilee he goes before you.” 
Christ indeed from death is risen, our new life obtaining. 
    Have mercy, victor King, ever reigning! 
    Amen. Alleluia. 
 

Alleluia Cf. 1 Cor 5:7b-8a  

R. Alleluia, alleluia. Christ, our paschal lamb, has been sacrificed; let us then feast with joy in the Lord.  

 

Gospel Jn 20:1-9  

On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone 
removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, “They 
have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they put him.” So Peter and the other disciple went out and came 
to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first; he bent down and saw the 
burial cloths there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, 
and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place. Then the other disciple also 
went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the Scripture that he 
had to rise from the dead.  


