
 

 

 
"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  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 

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm B  

Ngày 25 Tháng 04 Năm 2021 

Bản tin số 512 

 

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 4/18/21 

$4,084.00 
 

Đất Thánh tính đến 4/18/21 

$5,845.00 

Các lễ cuối tuần:  $   3,244.00  

Ủng hộ trên mạng:  $   1,027.00  

Bảo trì đóng góp:  $        25.00  

   

Tổng cộng:  $   4,296.00  

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 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 

Ngày 26/04: Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18 

Ngày 27/04: Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30 

Ngày 28/04: Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50 

Ngày 29/04: Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts 

   Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20 

Ngày 30/04: Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6 

Ngày 01/05: Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14 

Ngày 02/05: Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh 

   Cv 9:26-31; Tv 22:26-27,28-30,31-32; 1 Ga 3:18-24; Ga 

15:1-8 

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.  

 

 

Xin thông báo đến quý Ông Bà và Anh Chị Em, 
 
Bắt đầu từ ngày 1 tháng Năm 2021, Giáo Xứ sẽ mở lại các 
sinh hoạt ngoài trời cho các chương trình sau:  
 
• Thứ Bảy 1/5 - Khai mạc lớp dạy giáo lý cho các em Xưng 

Tội Rước Lễ Lần Đầu lúc 10:00 am. 
• Chúa Nhật 2/5, Thánh Lễ 10:30 am - Khai mạc tháng hoa 

Kính Đức Mẹ. 
 
Để chuẩn bị cho khuôn viên Giáo Xứ được thêm phần khang 
trang, sạch đẹp cho các sinh hoạt ngoài trời, xin kính mời anh 
chị em bớt chút thời gian đến khuôn viên Giáo Xứ vào cuối 
tuần này, mỗi người mỗi việc hầu tạo nên một khung cảnh 
thoáng mát cho mọi người khi đến tham dự. 
 

Thân ái trong Chúa Kitô 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 hoặc 

Sara Hoàng (faithformation@ollpsea.org). Trong email, xin 

vui long để tên và năm sinh của cháu. Hạn chót để đăng ký là 

ngày 25 tháng 4 lúc 11:59pm. 

 

Ban Giáo Lý 

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho Ban Giáo Lý.  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, xin liên lạc với Cathy Ngô hoặc Sara Hoàng qua 

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

năm 2021. Cảm ơn các anh chị. 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org


 

 

CHÚA NHẬT TUẦN 4 PS – B 
Ga 10,11-18 
  
 
MỤC TỬ VÀ ĐOÀN CHIÊN 
“Tôi chính là Mục tử nhân lành, Tôi biết chiên của Tôi và  chiên của Tôi biết Tôi.” (Ga 10,14) 
 
Suy niệm: Mọi người đã được rửa tội đều được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng, rao giảng Tin Mừng, nhưng có 
một số người được Chúa đặc biệt sai đi để dấn thân triệt để hơn cho đoàn chiên Chúa: những người sống đời tu. 
Thay vì xây dựng tổ ấm như bao người trẻ khác, họ muốn con tim mình được trọn vẹn thuộc về Chúa, để việc phụng 
sự Ngài và phục vụ đoàn chiên. Vì thế, giữa đoàn chiên và người mục tử có những mối dây thân thiết, những nghĩa 
vụ tương ứng. Đoàn chiên biết người mục tử để luôn tôn trọng, thông cảm với những mỏng dòn yếu đuối của một 
con người, nhất là có tinh thần xây dựng, giúp mục tử chu toàn nhiệm vụ thánh của mình; ngược lại, người mục tử 
cũng phải đối xử với đoàn chiên cách nhân từ, khoan hậu, sống chết với đoàn chiên như Thầy của mình. Đoàn chiên 
cố gắng sống đạo tốt và cầu nguyện để Giáo Hội có được những mục tử như lòng Chúa mong ước. 
 
Mời Bạn: Hãy nâng đỡ các linh mục, tu sĩ, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hỗ trợ, để họ sống xứng đáng là những 
mục tử nhân lành như Chúa Giê-su. 
 
Chia sẻ: Bạn có ưu tư khi thấy con số linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội ngày càng giảm sút? 
 
Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi sẽ sốt sắng cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời Chúa mời gọi sống đời tu. 
 
Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: ‘Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.’ Chúa hãy ban 
nhiều thợ biết nhiệt thành, để Nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ thiện 
toàn mở Nước Chúa Trời” 

Thánh Sử Marcô 

 

Người ta không chắc chắn Mác-cô là tác giả sách Tin Mừng thứ hai, nhưng người ta rất đồng ý về đời sống của Ngài 

là một phần tử thực hiện lệnh truyền đi rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô cho mọi dân tộc không phân biệt 

ranh giới không gian và thời gian. Sách Công Vụ Tông Đồ (13, 13, 15, 38) đã cho chúng ta thấy Mác-cô còn trẻ 

người non dạ, vì Thánh Phaolô đã thất vọng từ chối không nhận  Mác-cô trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ 

hai của Ngài. Tuy nhiên khi trở về Giê-ru-sa-lem quê nhà cha mẹ, Mác-cô đã có nhiều điểm tốt phụng vụ cộng đồng 

Ki-tô hữu tiên khởi. (Cv. 12,12). Rồi Ngài đi với cậu mình là Bêrnabê đi truyền giáo ở đảo Síp.(Chypre), sau đó đến 

Rôma nhập đoàn với Thánh Phaolô đang bị tù, và Ngài đã giúp Thánh Phêrô như là một thông dịch viên, có lẽ nhờ 

công việc này, đã xuất bản cuốn Tin Mừng Mác-cô, rất tượng hình, rất gần kinh nghiệm của Phêrô sống với Đức Giê

-su; người ta còn nói Ngài còn là Giám Mục tiên khởi Hội Thánh ở Alexandria, và sau cùng ở Venise, nên Tin Mừng 

của Ngài có biểu tượng nổi tiếng là con sư tử. 

Chúng ta hãy trở lại Tin Mừng của Ngài. Người ta tin tác phẩm Tin Mừng là của Ngài đã để lại một tâm sự trong 

đoạn 14, 51-52  kể lại: “Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn chỉ một tấm vải gai. 

Họ túm lấy anh. Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng”. Đây cũng là dấu chỉ sự sống lại trong những người 

được sai đi rao giảng Tin Mừng và cũng đủ trả lời khá rõ ràng về tác giả Tin Mừng là của Thánh Mác-cô, một Tin 

Mừng có một có một sức mạnh rất cụ thể sống động chống lại sức mạnh của quỉ dữ muốn làm hại Đức Giê-su. Ngày 

nay người ta khá coi thường một thứ Tin Mừng có nhiều phép lạ, nó lôi kéo chú ý về những kỳ lạ hơn về sứ điệp thứ 

tha và giải thoát của Tin Mừng; may thay bản văn vẫn ưu tiên dành cho lời Chúa. Hãy suy nghĩ đến sức mạnh tâm 

hồn của các vị truyền giáo, đến những ân huệ các Ngài đã mang đến cho một thế giới trong lầm than được nghe loan 

báo về Đấng Cứu Thế đã toàn thắng, đã đạt được vinh quang của ngai tòa Thiên Chúa. Như Mác-cô, khiêm tốn 

nhưng hăng say, chính Ngài đã tiếp tục theo chân những người nghèo khó nói những lời định mệnh cho đến tận thế 

để nối đất của chúng ta với trời. 

L.P 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IV Mùa Phục Sinh Năm B 
 
LỄ KÍNH THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG 
  
 
BÀI ĐỌC I: Cv 4, 8-12 
"Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác". 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
  

Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói: "Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ lão, xin hãy 

nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà 

con người đó đã được chữa khỏi, xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô 

Nadarét, Chúa chúng ta, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ 

danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại 

ra, đã trở thành viên Đá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng, không một 

Danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu 

độ". 

Đó là lời Chúa. 

  
ĐÁP CA: Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29 
Đáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường (c. 22). 
  
 
BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 1-2 
"Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
  

Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là 

con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. 

Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. 

Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như 

vậy.      

Đó là lời Chúa. 

  

ALLELUIA: Ga 10, 14 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - 
Alleluia. 
  
 
PHÚC ÂM: Ga 10, 11-18 
"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không 

phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt 

chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta 

là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí 

mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang 

về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là 

Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí 

mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".      

Đó là lời Chúa. 



 

 

Fourth Sunday of Easter  

 

Reading I Acts 4:8-12  

Peter, filled with the Holy Spirit, said: “Leaders of the people and elders: If we are being examined today 

about a good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved, then all of you and all the 

people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ the Nazorean whom you crucified, 

whom God raised from the dead; in his name this man stands before you healed. He is the stone rejected 

by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is 

there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved.”  

 

Responsorial Psalm 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29  

R. (22) The stone rejected by the builders has become the cornerstone.  

 

Reading II 1 Jn 3:1-2  

Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so 

we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God’s chil-

dren now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be 

like him, for we shall see him as he is.  

 

Alleluia Jn 10:14  

R. Alleluia, alleluia.  

I am the good shepherd, says the Lord;  

I know my sheep, and mine know me.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Jn 10:11-18  

Jesus said: “I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man, who 

is not a shepherd and whose sheep are not his own, sees a wolf coming and leaves the sheep and runs 

away, and the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for 

the sheep. I am the good shepherd, and I know mine and mine know me, just as the Father knows me and 

I know the Father; and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this 

fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This 

is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from 

me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down, and power to take it up again. This com-

mand I have received from my Father.”  


