
 

 

 
"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 

Sara Hoang  bấm số 6 

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 - 4:00 PM 

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm B  

Ngày 09 Tháng 05 Năm 2021 

Bản tin số 514 

 

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 5/2/21 

$6,518.00 

 

Ủng Hộ Hoa 

Chị Hiếu:    $40.00 

Chị Phụng:    $50.00 

Anh Hiền:     $50.00 

Cô Nữ:    $20.00 

Kim Anh, Tới:   $100.00 

Bà Cung:    $20.00  

Các lễ cuối tuần:  $   4,128.00  

Ủng hộ trên mạng:  $      787.00  
Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   
Tổng cộng:  $   4,975.00  

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 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 

Ngày 10/05: Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616 

Ngày 11/05: Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11 

Ngày 12/05: Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15 

Ngày 13/05: Lễ Thăng Thiên 

Ngày 14/05: Thánh Matthia, Tông Đồ 

   Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23 

Ngày 15/05: Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28 

Ngày 16/05: Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 1:15-17,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20; 1 Ga 4:11-

16; Ga 17:11-19 

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 

206-735-7598 và bấm số 5 

 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 Bà Maria Phạm Thị Đóa  

đã được Chúa gọi về ngày 6 

tháng 5 năm 2021.  Hưởng thọ 

95 tuổi. 

    Nguyện xin Chúa Nhân Từ 

sớm đưa linh hồn Maria về 

hưởng nhan thánh Chúa. 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org


 

 

YÊU NHƯ CHÚA YÊU 
 

Yêu là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là một từ ngữ dễ gây hiểu lầm nhất. Vì người ta hiểu từ ngữ 
này theo những cách khác nhau. Có người hiểu yêu là những quan hệ thân xác. Có người hiểu yêu là quản lý chặt 
chẽ. Có người hiểu yêu thuộc lĩnh vực cảm tính. Để tránh những hiểu lầm, khi truyền cho ta yêu thương, Đức Giêsu 
đã đưa ra mot khuôn mẫu cho tình yêu. Khuôn mẫu đó là: yêu như Chúa yêu. 
 

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương anh em”. Không còn nhầm lẫn nào nữa. Muốn làm môn đệ 
Chúa, không phải yêu bằng bất cứ tình yêu nào, nhưng phai yêu như Chúa. Tình yêu của Đức Giêsu không phải tự 
Người nghĩ ra, nhưng phát xuất từ Chúa Cha: “Như Cha đã yêu mến Thày thế nào, Thày cũng yêu mến anh em như 
thế”. Thế là đã rõ. Tất cả bắt nguồn từ cùng một tình yêu. Đức Chúa Cha là nguồn cội. Từ nguồn mạch ấy, tình yêu 
tràn ra, lan toả đến mọi người. Mọi tình yêu, muốn chân thực, phải quy chiếu về trái tim Chúa Cha. 
 

Tình yêu của Chúa Cha như thế nào? Đọc trong Tin Mừng, ta thấy Đức Giêsu đã nói nhiều về tình yêu Chúa Cha. 
 

Trước hết tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu phổ quát. Khác với tình yêu bình thường của con người chỉ yêu 
những người yêu mình, thù ghét những người ghét mình, chỉ yêu những ngươi nào dễ yêu, ghét những người dễ ghét, 
chỉ giới hạn tình yêu vào một số người thân quen. Tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu phổ quát. Tình yêu ấy lan 
tới tất cả mọi người không phân biệt tốt xấu. Tình yêu ấy không loại trừ một ai dù lành dù dữ. Thế nên “Người cho 
mặt trời mọc lên soi kẻ lành cũng như người dữ. Và cho mưa rơi xuống trên cả người công chính lẫn kẻ gian ác” (Mt 
5,45). Tình yêu ấy lan toả tới súc vật cỏ cây: “Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, thế mà Cha trên trời 
vẫn nuôi chúng. Hãy xem bông huệ ngoài đồng. Chúng không dệt không may, thế mà Cha trên trời mặc cho chúng 
bộ áo đẹp hơn cả áo vua Salomon” (Lc 12,24-27). 
 

Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu hy sinh. Vì yêu thương, Đức Chúa Cha đã dựng nên con người. Vì yêu thương, 
Người đã nhận con người làm con, cho hưởng hạnh phúc với Người. Nhưng loài người vô tình không những không 
yêu mến mà còn muốn chống lại Thiên Chúa. vì thế, loài người đã bị phạt. Nhưng Đức Chúa Cha vẫn yêu thương loài 
người, nên đã có kế hoạch cứu độ loài người. Chính ở điểm này ta nhận biết tình yêu vô cùng tha thiết của Đức Chúa 
Cha. Không những Ngài không giận ghét loài người, không tự ái vì bị loài người xúc phạm, mà còn bày tỏ một tình 
yêu thương mãnh liệt không ai dám ngờ tới. Tình yêu thương mãnh liệt ấy đã thúc đẩy Ngài hy sinh Con Một yêu dau 
để chuộc tội cho loài người. Vì yêu thương Chúa Cha đã hy sinh tất cả những gì có thể để cứu chuộc loài người. 
 

Tình yêu Chúa Cha là một tình yêu tha thứ. Tha thứ là dấu hiệu của tình yêu. Khi yêu, người ta sẵn sàng tha thứ. 
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói nhiều về tình yêu tha thứ của Đức Chúa Cha. Cảm động nhất là dụ ngôn Người Cha 
Nhân Hậu. Tóm tắt như sau: Người Cha có hai con trai. Đứa út xin Cha chia gia tài cho nó. Được rồi, nó cầm tien, bỏ 
nhà ra đi, ăn chơi phung phí. Khi nó tiêu hết tiền thì vùng ấy xảy ra nạn đói. Đói bụng nó phải đi chăn lợn. Nó muốn 
ăn cám lợn mà chủ không cho. Bấy giờ nó hối hận và nghĩ: ở nhà cha mình các đầy tớ còn được an no, còn mình ở 
đây phải chết đói. Thế rồi, nó chỗi dậy, trở về nhà. Cha nó ngày nào cũng ra đầu ngõ chờ mong con trở về. Khi thấy 
nó về, ông chạy lại ôm lấy nó mà hôn lấy hôn để, rồi ông gọi gia nhân mang áo đep, nhẫn, giầy ra cho cậu và ra lệnh 
mở tiệc ăn mừng (cf Lc 15). Người cha ấy là hình ảnh Đức Chúa Cha. Thật là kỳ diệu tình yêu Người. Người quên 
hết những lỗi lầm của ta. Người yêu yêu ta trước khi ta yêu Người. Người tha thứ cho ta trước khi ta xin lỗi Người. 
 

Đức Giêsu muốn chúng ta hãy noi theo tình yêu của Chúa Cha. Biết đối xử với nhau như Chúa Cha đối xử với chúng 
ta. Hãy yêu thương hết mọi người không loại trừ một ai. Nhất là hãy yêu thương những người bé nhỏ, cùng khổ, bất 
hạnh. Hãy biết tha thứ những lỗi lầm của người khác. Tha thứ không phải chỉ một lần mà tha thứ rất nhiều lần. Và 
hãy dám hy sinh, chấp nhận chịu thiệt thòi vì tình yêu. Yêu như Chúa yêu. Đó mới là tình yêu đích thực. Chỉ có tình 
yêu bắt nguồn từ Chúa mới bền vững và đem lại hạnh phúc cho nhân loại. 
 

Lạy Cha, xin cho con hiểu được tình yêu của Cha. Xin cho con trở nên giống Cha, biết yêu thương bằng tình yêu của 
Cha. Amen. 
 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 
 

1- Từ trước tới nay, bạn hiểu tình yêu thế nào? 

2- Mỗi khi nghĩ đến Đức Chúa Cha, bạn nghĩ đến đặc tính nào của Người: yêu thương, quyền năng, thưởng phạt 
công minh…? 

3- Đối với ban, yêu thương người khác dễ hay khó? 

4- Hãy kể ra những đặc tính của tình yêu của Chúa Cha. 

ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VI Mùa Phục Sinh Năm B 
 
  
BÀI ĐỌC I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48 
"Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc". 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
  
Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy 
và nói rằng: "Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người". 
  
Phêrô lên tiếng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai 
kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!" 
  
Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những 
người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ 
nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: "Ai có thể ngăn 
cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?" Và ngài truyền rửa tội cho 
họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày. 
Đó là lời Chúa. 
  
 
ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 
Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b). 
  
 
BÀI ĐỌC II: 1 Ga 4, 7-10 
"Thiên Chúa là Tình Yêu". 
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. 
  
Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã 
sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là 
Tình Yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người 
đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến 
Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội 
lỗi chúng ta".     
Đó là lời Chúa. 
  
 
ALLELUIA: Ga 14, 23 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, 
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia. 
  
 
PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17 
"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại 
trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã 
giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của 
Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến 
nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. 
Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì 
tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì 
Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các 
con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban 
cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".     
Đó là lời Chúa. 



 

 

SIXTH SUNDAY OF EASTER  

 

Reading I Acts 10:25-26, 34-35, 44-48  

When Peter entered, Cornelius met him and, falling at his feet, paid him homage. Peter, however, raised 

him up, saying, “Get up. I myself am also a human being.” Then Peter proceeded to speak and said, “In 

truth, I see that God shows no partiality. Rather, in every nation whoever fears him and acts uprightly is 

acceptable to him.” While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were 

listening to the word. The circumcised believers who had accompanied Peter were astounded that the gift 

of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also, for they could hear them speaking in 

tongues and glorifying God. Then Peter responded, “Can anyone withhold the water for baptizing these 

people, who have received the Holy Spirit even as we have?” He ordered them to be baptized in the 

name of Jesus Christ.  

 

Responsorial Psalm 98:1, 2-3, 3-4  

R. (cf. 2b) The Lord has revealed to the nations his saving power.  

 

Reading II 1 Jn 4:7-10  

Beloved, let us love one another, because love is of God; everyone who loves is begotten by God and 

knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. In this way the love of God 

was revealed to us: God sent his only Son into the world so that we might have life through him. In this 

is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins.  

 

Alleluia Jn 14:23  

R. Alleluia, alleluia.  

Whoever loves me will keep my word, says the Lord, and my Father will love him and we will come to 

him.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Jn 15:9-17  

Jesus said to his disciples: “As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep 

my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and re-
main in his love. “I have told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. 

This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down 

one’s life for one’s friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you 

slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have 
told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and 

appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he 

may give you. This I command you: love one another.”  


