
 

 

 
"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 V Mùa Phục Sinh Năm B  

Ngày 02 Tháng 05 Năm 2021 

Bản tin số 513 

 

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 

"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy 

sinh nhiều trái". (Ga 15, 1-8) 

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 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 

Ngày 03/05: Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ 

   Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26 

Ngày 04/05: Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh 

   Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31 

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

   Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8 

Ngày 06/05: Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh 

   Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11 

Ngày 07/05: Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh 

   Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17 

Ngày 08/05: Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh 

   Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21 

Ngày 09/05: Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4; 1 Ga 4:7-10; Ga 

15:9-17 

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 5 PS – B 
Ga 15,1-8 

 
HOA TRÁI TỐT LÀNH 
“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh 
nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 
15,8) 
 

Suy niệm: Cành nho chỉ sinh được nhiều hoa trái nếu gắn 
liền với cây nho, được cắt tỉa, vun tưới, chăm sóc. Đời 
sống người Ki-tô hữu cũng sinh nhiều hoa trái tốt lành 
thánh thiện nếu gắn kết với nguồn mạch sự sống của mình 
là Đức Ki-tô, mà hai đường huyết mạch cung cấp dưỡng 
chất thiêng liêng cho linh hồn là Lời Chúa và Mình Thánh 
Chúa. Đồng thời cành nho linh hồn còn phải được cắt tỉa 
khỏi những rườm rà và sâu bệnh của tinh thần thế tục, hầu 
sự sống từ nơi Chúa không bị thất thoát nhưng được tập 
trung tối đa để sinh nhiều hoa trái tốt lành. 
 
Mời Bạn: Nếu người nào tách ra khỏi Chúa, họ sẽ thiếu 
sức sống của Ngài, linh hồn trở nên èo uột, ốm yếu, và 
như một lẽ đương nhiên, mất dần khả năng đề kháng 
trước sự tấn công của vi-rút tội lỗi. Mời bạn mỗi ngày 
dành thời gian suy niệm Lời Chúa, để sống những giá trị 
Tin Mừng trước những mời mọc quyến rũ của thế gian. 
Và đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng linh hồn mình 
bằng lương thực thần linh là chính Thánh Thể Chúa Ki-tô. 
 
Chia sẻ: Bạn có nhận ra giá trị tích cực của khó khăn, 
nghịch cảnh là việc Thiên Chúa “cắt tỉa” để bạn kết hợp 
với Chúa, lớn lên và nhờ đó, sinh hoa kết trái không? 
 
Sống Lời Chúa: Củng cố mối liên kết bạn với Chúa bằng 
việc thường xuyên suy niệm Lời Chúa và rước Thánh 
Thể. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hiệp với 
Chúa, và xin Chúa thanh luyện con, con mạnh mẽ vượt 
qua những trở ngại bản thân, sống sung mãn nhờ sức 
sống của Chúa và chia sẻ cho người khác. Amen. 

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 THÁNG 5/2021 
 

 

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

Hơn một năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây nhiều đau thương cho gia đình nhân loại. Tính tới đầu tháng Năm này, 

trên toàn thế giới đã có 151 triệu người bị nhiễm bệnh và trên 3,17 triệu người qua đời vì dịch bệnh, có 87,6 triệu 

người đã được bình phục. Tạ ơn Chúa tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức của chúng ta chỉ có 3 người thiệt mạng vì dịch 

bệnh này. Cùng nhau, chúng ta cầu xin Chúa cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt, cho chúng ta và mọi người trên 

khắp thế giới biết thể hiện tình liên đới trong việc chữa trị và phòng ngừa dịch bệnh. 
 

Trong Năm Thánh Giuse, chúng ta tiếp tục học hỏi và thực hành Gương Thánh Giuse. Thánh Giu-se đóng một vai 

trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa vì ngài đã được Thiên Chúa chọn làm nghĩa phụ của Đức 

Giê-su, Con Thiên Chúa nhập thể. Là gia trưởng và với tinh thần trách nhiệm, ngài luôn chăm lo cho Đức Giêsu và 

Mẹ Maria. Điều ngạc nhiên là các thánh sử không ghi lại một lời nói nào của thánh Giu-se. Ngài là một con người 

thinh lặng, trầm tư, sống nội tâm cách cao độ để nhận ra thánh ý Thiên Chúa và thi hành trong tinh thần tín thác, 

vâng phục và mến yêu. Trong mọi biến cố của cuộc đời, và cách riêng trong các giấc mộng, ngài không hoài nghi 

thiên ý, chỉ âm thầm thi hành những gì thiên sứ phán bảo, không đắng đo, không thoái thác. Chính nhờ vào lòng 

vậng phục của thánh Giuse mà Đức Giê-su đã có một mái ấm gia đình để sinh sống và tăng trường, có được tình 

thương dạt dào của mẹ cha để nương tựa, có được những lời khuyên bảo dạy dỗ để rèn luyện nhân cách lẫn tâm linh 

đạo đức. 
 

Thánh Giuse, một người cha khiêm tốn đầy tinh thần trách nhiệm, biết nhận ra thiên ý qua giác mộng, luôn quên 

mình để sống theo ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta hãy noi gương ngài để biết tìm và thi hành thánh ý 

Chúa trong cuộc sống, biết chu toàn trách nhiệm trong tinh thần phó thác và yêu thương. Chúng ta cũng xin ngài hộ 

phù các gia đình và Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta để chúng ta luôn sống an vui và cùng nhau tiến bước trên đường 

nên thánh. 
 

Tháng Năm là tháng ‘Dâng Hoa kính Mẹ’. Người Công giáo Việt Nam được tiếng là rất yêu mến Đức Mẹ. Ngày 

xưa, tại La Vang, Trà Kiệu, giữa cơn khốn khó vì bị bách hại, cha ông chúng ta đã chạy đến với Mẹ bằng chuỗi Mân 

Côi, để xin Mẹ cầu cùng Chúa thương che chở, trợ giúp. Ngày nay, trong Tháng Hoa này, chúng ta hãy sốt sắng Lần 

Hạt Mân Côi để cầu nguyện cho nhân loại được bình an giữa những gian nan khốn khó. Đặc biệt vào ngày Chúa 

Nhật 30 tháng 5 kết thúc Tháng Hoa, chúng ta sẽ có Rước Kiệu, Dâng Hoa và Thánh Lễ ngoài trời vào lúc 10:30 

sáng tại Lễ Đài Đức Mẹ Lộ Đức. 
 

Cùng nhau, chúng ta hiệp thông với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô:     

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, dưới sự che chở của Mẹ, chúng con tìm nương ẩn. 

Xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử thách. 

Lạy Đức Trinh Nữ vinh hiển và được chúc phúc, 

xin giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm. 

Chúng con phó thác cho Mẹ, 

là Đấng chiếu tỏa rạng ngời trên hành trình của chúng con, 

như dấu chỉ cứu độ và hy vọng. 

Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, 

Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen”. 
 

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em bước vào Tháng Hoa Kính Đức Mẹ đầy ân sủng, niềm vui và hy vọng. 

Mừng Ngày Hiền Mẫu đến tất cả Quý Bà, Quý Cô và Quý Chị. 
 

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 V Mùa Phục Sinh Năm B 
  
 
BÀI ĐỌC I: Cv 9, 26-31 
"Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào". 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
  
Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, 
không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên 
đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đamas ngài dạn dĩ xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và 
từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh 
luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn 
đưa ngài về Tarsê. 
  
Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn 
an ủi của Thánh Thần. 
Đó là lời Chúa. 
  
 
ĐÁP CA: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32 
Đáp:  Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (c. 26a). 
  
 
BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 18-24 
"Đây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
  
Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta 
biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì 
Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự. 
  
Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng 
ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. 
  
Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu 
nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. 
Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.      
Đó là lời Chúa. 
  
 
ALLELUIA: Ga 15, 4 và 5b 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ 
sinh nhiều trái". - Alleluia. 
  
 
PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8 
"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào 
trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã 
được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự 
nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 
  
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có 
Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người 
ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì 
cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn 
đệ của Thầy".     
Đó là lời Chúa. 



 

 

Fifth Sunday of Easter  

 

Reading I Acts 9:26-31  

When Saul arrived in Jerusalem he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he 

was a disciple. Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles, and he reported to them how 

he had seen the Lord, and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken out boldly in the name 

of Jesus. He moved about freely with them in Jerusalem, and spoke out boldly in the name of the Lord. He also 

spoke and debated with the Hellenists, but they tried to kill him. And when the brothers learned of this, they took 

him down to Caesarea and sent him on his way to Tarsus. The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria 

was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord, and with the consolation of the Holy Spirit 

it grew in numbers.  

 

Responsorial Psalm 22:26-27, 28, 30, 31-32 

 R. (26a) I will praise you, Lord, in the assembly of your people.  

 

Reading II 1 Jn 3:18-24  

Children, let us love not in word or speech but in deed and truth. Now this is how we shall know that we belong 

to the truth and reassure our hearts before him in whatever our hearts condemn, for God is greater than our hearts 

and knows everything. Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from 

him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him. And his commandment is 

this: we should believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. 

Those who keep his commandments remain in him, and he in them, and the way we know that he remains in us is 

from the Spirit he gave us.  

 

Alleluia Jn 15:4a, 5b  

R. Alleluia, alleluia.  

Remain in me as I remain in you, says the Lord. Whoever remains in me will bear much fruit.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Jn 15:1-8  

Jesus said to his disciples: “I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in 

me that does not bear fruit, and every one that does he prunes so that it bears more fruit. You are already pruned 
because of the word that I spoke to you. Remain in me, as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its 
own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branch-

es. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone 
who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither; people will gather them and throw them 
into a fire and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want 

and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples.”  


