
 

 

 
"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 II Mùa Phục Sinh Năm B  

 

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  

 

Chén Gạo Tình Thương 

$623 
 

Đất Thánh 

$5,447.00 

Các lễ cuối tuần:  $   7,763.00  

Ủng hộ trên mạng:  $   1,372.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   9,140.00  

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 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 

Ngày 12/04: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8 

Ngày 13/04: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15 

Ngày 14/04: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21 
Ngày 15/04: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 
   Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36 

Ngày 16/04: Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15 

Ngày 17/04: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21 

Ngày 18/04: Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 3:13-15,17-19; Tv 4:2,4,7-8,9; 1 Ga 2:1-5; Lc 24:35-48 

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 TUẦN 2 PS – B 
 
Kính Lòng Chúa Thương Xót 
Ga 20,19-31 
  
VẾT THƯƠNG CỦA TÌNH YÊU 
Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy 
nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn 
Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” (Ga 20,27) 
 
Suy niệm: Chúa Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết nhưng những 
vết thương của cuộc khổ nạn vẫn còn in dấu trên thân thể 
phục sinh của Người. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa cho 
phép Tô-ma xem những dấu đinh nơi tay chân mình, và mời 
gọi ông chạm vào cạnh sườn bị mũi giáo đâm thấu trái tim. 
Những vết thương ấy là bằng chứng hùng hồn về tình yêu 
vô bờ bến của Chúa Giê-su. Chính vì yêu thương đến cùng 
những kẻ thuộc về mình mà Người sẵn sàng mang thương 
tích. Đó là những vết thương của tình yêu! Vì thế, khi Chúa 
bảo Tô-ma sờ chạm vào những vết thương thì cũng là lúc 
Người mời gọi ông hãy tin tưởng vào tình yêu của Người. 
 
Mời Bạn: Tin không chỉ là đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính 
hay làm một số việc đạo đức nào đó. Nhưng tin là cho phép 
tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-su chiếm hữu và chinh 
phục mình. Tình yêu ấy muôn trùng lớn hơn sự hiểu biết của 
trí năng. Bạn được mời gọi vượt quá sự hiểu biết của lý trí 
để gieo mình cho biển trời yêu thương của Chúa. Bấy giờ, 
bạn sẽ cảm nghiệm niềm hạnh phúc ngập tràn, vì được bao 
phủ và được nhận chìm bởi tình yêu ấy. 
 
Sống Lời Chúa: Dành vài phút thinh lặng để chiêm ngắm 
những vết thương của Chúa Giê-su trên thập giá, và để tình 
yêu của Người biến đổi mình. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương, Chúa chịu 

mang thương tích để chữa lành thương tích tội lỗi chúng 

con. Xin lấy khỏi chúng con trái tim chai đá và ban lại trái 

tim thịt mềm, để chúng con tin tưởng vào tình yêu Chúa. 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org


 

 

Có hai trường hợp lần Chuỗi Thương Xót: lần chuỗi 

vào giờ cao điểm, 3 giờ chiều & lần chuỗi vào bất cứ 

giờ nào khác. 

Lần Hạt Lòng Chúa Thương Xót Vào Bất Cứ Giờ Nào: 

Ta dùng xâu chuỗi Mân Côi để đọc. Xâu chuỗi Mân 

Côi bắt đầu bằng 1 hạt lớn → 3 hạt nhỏ → 1 hạt lớn 

→ 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn v.v… 

I. (Bắt đầu): Làm Dấu Thánh Giá 

II. 3 Hạt Nhỏ, đọc: 

– 1 Kinh Lạy Cha 

– 1 Kinh Kính Mừng 

– 1 Kinh Tin Kính 

III. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân 

Côi, đọc: 

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, 

Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức 

Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng 

con và tội lỗi toàn thế giới. 

IV. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 

lần: 

Vì cuộc tử nạn đau buồn của Chúa Giêsu, 

xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 

V. Lặp lại “hạt lớn” và “10 hạt nhỏ” đến hết chuỗi 

Mân Côi. Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần: 

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng 

Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 

VI. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết) 

Nếu lần chuỗi vào giờ cao điểm của Lòng Chúa 

Thương Xót, tức là đúng 3 giờ chiều, ta bắt đầu với 

Dấu Thánh Giá rồi đọc lời nguyện như sau: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, 

nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn, và cả 

một đại dương Lòng Chúa Thương Xót được mở ra 

cho toàn thế giới. Ôi, Nguồi Mạch Sự Sống là Lòng 

Thương Xót khôn dò, xin hãy bao trùm toàn thế giới 

và trút hết toàn thân Ngài trên chúng con. 

Sau đó đọc 3 lần: Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái 

Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương 

Xót cho chúng con, con tin cậy vào Chúa. 

Kế đến, ta tiếp theo từ Phần II (3 hạt nhỏ, Kinh Lạy 

Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Kính Mến) cho đến hết 

chuỗi hạt như trên, không có gì thay đổi. 

Sau chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, ta có thể đọc thêm 

các kinh nào ta muốn để dâng thêm lời cầu nguyện 

cho mình, cho gia đình, hoặc cho hết mọi người. 

CÁCH LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG 

XÓT CHÚA GIÊSU  

Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót được Chúa Giêsu 

truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào 

ngày 22, tháng 2, năm 1931. Qua thông điệp này, Chúa 

muốn chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy 

mọi người chúng  ta. Người muốn chúng ta hãy tìm đến 

Người và cầu nguyện, và Người sẽ tha thứ tất cả các tội 

lỗi chúng ta dù tội lỗi có nặng nề cỡ nào đi nữa. 

Qua cuộc khổ nạn chết trên cây thập giá, Chúa trút hơi thở 

cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều và 3 giờ chiều là giờ Chúa 

muốn chúng ta lần hạt Lòng Thương Xót Chúa. Tuy nhiên 

nếu giờ giấc không cho phép thì ta vẫn có thể lần hạt vào 

bất kỳ giờ nào. 

Để lãnh nhận ân sủng của Người một cách trọn vẹn, cần 3 

điều kiện sau: 

– Thỉnh cầu: hãy cầu nguyện với Người. 

– Thực hành: hãy yêu thương và tha thứ. 

– Tín thác: hãy tin tưởng phó thác vào Chúa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 II Mùa Phục Sinh Năm B 
 

Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót 
  
BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-35 
"Họ đồng tâm nhất trí". 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
  
Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự 
làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống lại. Hết 
thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng nương nhà 
cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho mỗi người tuỳ 
theo nhu cầu của họ.      
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 117, 2-4. 16ab -18. 22-24 
Đáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c. 1). 
  
BÀI ĐỌC II: 1 Ga 5, 1-6 
"Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
  
Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh thành, 
thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên Chúa, là 
khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là chúng ta 
tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người không nặng nề. 
  
Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của 
chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Đấng đã 
đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa, có 
Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý.       
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Ga 20, 29 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không 
thấy mà tin". - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31 
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu 
hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh 
sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các 
con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận 
lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ 
trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ 
khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn 
thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, 
thì tôi không tin". 
  
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa 
Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, 
và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa 
rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã 
tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". 
  
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều 
này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống 
nhờ danh Người.       
Đó là lời Chúa. 



 

 

Second Sunday of Easter 

Sunday of Divine Mercy  

 

Reading I Acts 4:32-35  

The community of believers was of one heart and mind, and no one claimed that any of his possessions was his own, 

but they had everything in common. With great power the apostles bore witness to the resurrection of the Lord Jesus, 

and great favor was accorded them all. There was no needy person among them, for those who owned property or 

houses would sell them, bring the proceeds of the sale, and put them at the feet of the apostles, and they were distrib-

uted to each according to need.  

 

Responsorial Psalm 118:2-4, 13-15, 22-24  

R. (1) Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.  

 

Reading II 1 Jn 5:1-6  

Beloved:  

Everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God, and everyone who loves the Father loves also the 

one begotten by him. In this way we know that we love the children of God when we love God and obey his com-

mandments. For the love of God is this, that we keep his commandments. And his commandments are not burden-

some, for whoever is begotten by God conquers the world. And the victory that conquers the world is our faith. Who 

indeed is the victor over the world but the one who believes that Jesus is the Son of God? This is the one who came 

through water and blood, Jesus Christ, not by water alone, but by water and blood. The Spirit is the one that testifies, 

and the Spirit is truth.  

 

Alleluia Jn 20:29  

R. Alleluia, alleluia. You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord; Blessed are those who 

have not seen me, but still believe! R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Jn 20:19-31  

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the 
Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed 
them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with 

you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, 
“Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.” Thom-
as, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, “We 

have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the 
nailmarks and put my hand into his side, I will not believe.” Now a week later his disciples were again inside and 
Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, “Peace be 

with you.” Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my 
side, and do not be unbelieving, but believe.” Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!” Jesus said 
to him, “Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have be-

lieved.” Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these 
are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may 
have life in his name.  


