
 

 

 
"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 

Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm B  

Ngày 18 Tháng 04 Năm 2021 

Bản tin số 511 

 

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 tính đến 4/11/21 

$4,084.00 
 

Đất Thánh tính đến 4/11/21 

$5,460.00 

 

ỦNG HỘ HOA 

Kim Anh + Tới  $100.00 

A/C Dũng Lan  $100.00 

Hứa Yến Điệp  $100.00 

Chị Xuân   $30.00 

Bà Cung   $20.00 

Chị Lành   $20.00 

Chị Hiêu   $20.00 

Cô Châu   $20.00 

Các lễ cuối tuần:  $   3,318.00  

Ủng hộ trên mạng:  $   1,882.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   5,205.00  

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 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 

Ngày 19/04: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29 

Ngày 20/04: Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35 

Ngày 21/04: Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40 

Ngày 22/04: Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51 

Ngày 23/04: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59 

Ngày 24/04: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69 

Ngày 25/04: Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 4:8-12; Tv 118:1-8-9,21-23,26-21-29; 1 Ga 3:1; 2 Ga 

10:11-18 

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.  

PHÂN ƯU 
 

    Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

thành kính phân ưu cùng Tang 

quyến: 

    Cụ Ông Giuse Võ Văn Dấn 

đã được Chúa gọi về ngày 14 

tháng 4 năm 2021.  Hưởng thọ 

80 tuổi. 

    Nguyện xin Chúa Nhân Từ 

sớm đưa linh hồn Giuse về 

hưởng nhan thánh Chúa. 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org


 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – B  
(Lc 24,35-48) 

  
VƯƠN TỚI SIÊU NHIÊN 
 
Chúa Giê-su nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?… Chính Thầy đây mà !” (Lc 24,38) 
 

Suy niệm:  

Người chết sống lại là một biến cố thực sự gây hốt hoảng, khó tin. Khi Chúa hiện đến, các tông đồ đã kinh hồn bạt vía 
vì tưởng là ma. Chúa Giê-su đã trấn an các tông đồ và minh chứng cho việc phục sinh trước hết bằng các thương tích 
trên thân xác và ăn uống trước mặt các ông. 

 

Mời Bạn:  

Chúng ta không phải là thiên thần và càng không là ma quỉ để làm cho người khác phải hốt hoảng ngờ vực về những 
việc khác thường. Nhiều khi chúng ta lầm tưởng phải là siêu nhân mới có thể làm được những việc siêu nhiên. Con 
Thiên Chúa đã hoàn tất chương trình cứu độ bằng chính cuộc sống như chúng ta. Sống cuộc đời thường của chúng ta 
nhưng sống thật hoàn hảo theo tinh thần Tin Mừng, trong niềm tin vào Đức Ki-tô phục sinh, chúng ta đã bước vào 
lãnh vực siêu nhiên, chúng ta đã có thể cùng Chúa Giê-su mang ơn cứu độ đến cho thế giới. 

 

Chia sẻ:  

Thân phận con người yếu đuối của chúng ta đã được Con Thiên Chúa vực dậy bằng cách đóng đinh nó vào thánh giá 
và phục sinh nó trong địa vị người con của Thiên Chúa. Vững tin vào tình yêu của Đấng Phục Sinh, chúng ta sẽ bước 
đi từng bước vững vàng. 

 

Sống Lời Chúa: “ 
Chính anh em là chứng nhân về những điều này”. Chúng ta đã làm gì để là chứng nhân cho Đấng Phục Sinh? 

 

 

 

 

Ghi danh lớp Rước Lễ Lần Đầu 

Kính chào cộng đoàn! Lớp Rước Lễ Lần Đầu sẽ bắt đầu 

vào ngày 1 tháng 5 năm 2021.  Cảm ơn quý vị phụ huynh 

đã ghi danh cho các em. Nếu có phụ huynh nào muốn ghi 

danh cho con mình hoặc có câu hỏi gì, thì email cho Cathy 

Ngô và Sara Hoàng (faithformation@ollpsea.org). Trong 

email, xin để tên và năm sinh của cháu. Hạn chót để đăng 

ký là 25 tháng 4 lúc 11:59pm. 

 

Ban Giáo Lý 

Xin cộng đoàn cầu nguyện và nếu anh chị nào có khả năng 

thì xin đăng ký để giúp dạy các lớp giáo lý, như lớp Rước 

Lễ Lần Đầu, lớp Thêm Sức... Để đang ký, hoặc thắc mắc 

gì, xin liên lạc với Cathy Ngô và Sara Hoàng qua email

(faithformation@ollpsea.org) trước ngày 25 tháng 4. Cảm 

ơn các anh chị. 

Cầu nguyện: 
 

Giữa một thế giới 

chạy theo tiện nghi, hưởng thụ, 

xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. 
 

Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, 

xin cho con đừng thu tích của cải. 
 

Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, 

xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người. 
 

Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống, 

xin cho con biết xây lại niềm tin. 
 

Lạy Chúa Giêsu, 

xin cho con cảm được 

cơn đói đang giày vò bao người, 

xin cho con nghe được lời mời của Chúa: 

“Các con hãy cho họ ăn đi.” 
 

Ước gì chúng con dám trao 

tất cả những gì chúng con có cho Chúa, 

để Chúa trao tất cả những gì Chúa có 

cho chúng con và cho cả nhân loại. 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

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 



 

 

Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm B 
  
 
BÀI ĐỌC I: Cv 3, 13-15. 17-19 
"Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại". 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
  
Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: "Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa 
các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt 
Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, và xin tha 
tên sát nhân cho anh em, còn Đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết 
sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng. 
  
"Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên 
Chúa đã hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh 
em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ".     
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 4, 2. 7. 9 
Đáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con! (c. 7a) 
  
BÀI ĐỌC II: 1 Ga 2, 1-5a 
"Chính Người là của lễ đền tội, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
  
Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội, 
thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội 
chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng 
ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà 
không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật, tình 
yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy.      
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: x. Lc 24, 32 
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn 
chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Lc 24, 35-48 
"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
  
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. 
  
Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, 
đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo 
nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy 
Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa 
hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước 
mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở 
với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh 
vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. 
  
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. 
Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành 
Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".     
Đó là lời Chúa. 



 

 

Third Sunday of Easter  

 

Reading I Acts 3:13-15, 17-19  

Peter said to the people: “The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, 

has glorified his servant Jesus, whom you handed over and denied in Pilate’s presence when he had decided to 

release him. You denied the Holy and Righteous One and asked that a murderer be released to you. The author of 

life you put to death, but God raised him from the dead; of this we are witnesses. Now I know, brothers, that you 

acted out of ignorance, just as your leaders did; but God has thus brought to fulfillment what he had announced 

beforehand through the mouth of all the prophets, that his Christ would suffer. Repent, therefore, and be convert-

ed, that your sins may be wiped away.”  

 

Responsorial Psalm 4:2, 4, 7-8, 9  

R. (7a) Lord, let your face shine on us.  

 

Reading II 1 Jn 2:1-5a  

My children, I am writing this to you so that you may not commit sin. But if anyone does sin, we have an Advo-

cate with the Father, Jesus Christ the righteous one. He is expiation for our sins, and not for our sins only but for 

those of the whole world. The way we may be sure that we know him is to keep his commandments. Those who 

say, “I know him,” but do not keep his commandments are liars, and the truth is not in them. But whoever keeps 

his word, the love of God is truly perfected in him.  

 

Alleluia Cf. Lk 24:32  

R. Alleluia, alleluia.  

Lord Jesus, open the Scriptures to us; make our hearts burn while you speak to us.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Lk 24:35-48  

The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was made known to them in the 

breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, “Peace be 

with you.” But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, 

“Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I my-

self. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have.” And as he said this, 

he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, 

“Have you anything here to eat?” They gave him a piece of baked fish; he took it and ate it in front of them. He 

said to them, “These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me 

in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled.” Then he opened their minds to understand 

the Scriptures. And he said to them, “Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the 

third day and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, begin-

ning from Jerusalem. You are witnesses of these things.”  

 


