
 

 

 
"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 VII Mùa Phục Sinh Năm B  

Ngày 16 Tháng 05 Năm 2021 

Bản tin số 515 

 

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 

"Người lên trời, ngự bên hữu Thiên 

Chúa". (Mc 16, 15-20) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 

Chén Gạo Tình Thương tính đến 5/9/21 

   $6,646.94 

 

Annual Catholic Appeal 
 

Chỉ Tiêu:    $23,246.00 

Đóng góp tới 6/5/21:  $ 4,240.00  

Các lễ cuối tuần:  $   8,470.00  

Ủng hộ trên mạng:  $    2117.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $  10,592.00  

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 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 

 

Ngày 17/05: Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33 
 

 

Ngày 18/05: Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11 
 

Ngày 19/05: Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19 
 

Ngày 20/05: Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26 

 

Ngày 21/05: Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19 

 

Ngày 22/05: Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25 

 

Ngày 23/05: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

   St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 

104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 

104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 

2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27  

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 

 
HỘI THÁNH LINH 

 

Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng MỪNG LỄ 
CHÚA THÁNH THẦN  
 
Thứ bảy tới 22/5  Hội Thánh Linh sẽ có buổi 
Tĩnh Tâm vào lúc 10:00am -12:00. Xin kính 
mời các Hội Viên Hội Thánh Linh, gia đình, 
thân hữu,  Hội đồng mục vụ, Tài chanh, Hội 
Hiền Mẫu, Hội Gia Trưởng , các tiểu đội Le-
gio, Tông Đồ Fatima, TNTT và mọi người tới 
tham dự tĩnh tâm thứ bảy và dâng thánh lễ 
Chúa nhật cầu nguyện cho Hội Thánh Linh. 
 

 

• Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong 
Giáo Xứ muốn đăng thông báo sinh hoạt của 
hội mình trên bản tin Hồng Ân, xin gửi email 
đến địa chỉ dưới đây trước 8 giờ tối ngày thứ 
Tư để đăng trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

mailto:pastoralcouncil@ollp.org
mailto:financecouncil@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

 NIỀM HY VỌNG NƯỚC TRỜI 

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 
 

Có nhiều người nghĩ thế giới chỉ bó gọn trong trái đất 

và con người chỉ thuộc về mặt đất. Nhưng không phải 

thế. Hôm nay, Chúa Giêsu lên trời là một bằng chứng 

cho niềm hy vọng của ta. 

Việc Chúa Giêsu lên trời bảo cho ta biết rằng ngoài trái 

đất còn có trời. Ngoài cõi nhân sinh nhỏ hẹp còn có cõi 

thần linh bao la. Ngoài cuộc sống trần gian mau qua còn 

có cuộc sống thiên đàng vĩnh cửu. 

Chúa Giêsu về trời là niềm hy vọng cho ta. Mai sau ta 

cũng sẽ được về trời với Người. Vì chính Người đã hứa: 

“Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh 

em cũng ở đó với Thầy”. 

Chúa Giêsu đã liên kết ta thành một thân thể với Người. 

Người là đầu. Chúng ta là chi thể. Đầu tiến đến đâu thì 

chi thể cũng sẽ tiến đến đấy. 

Chúa Giêsu dạy ta biết rằng ta là con của Thiên Chúa 

Cha, Đấng ngự trên trời. Con sẽ được ở trong nhà cha 

mẹ. Chúng ta sẽ được ở nhà Cha trên trời là tự nhiên. 

Tuy nhiên Chúa Giêsu chỉ về trời sau khi đã hoàn thành 

nhiệm vụ Đức Chúa Cha trao phó cho Người ở trần 

gian. Nhiệm vụ đó là loan báo cho mọi người biết Chúa 

là Cha yêu thương mọi người. Nhiệm vụ đó là làm 

chứng về tình yêu thương của Cha đối với mọi người. 

Hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu uỷ thác nhiệm 

vụ đó lại cho ta. Ta phải tiếp nối sứ mạng của Chúa 

Giêsu loan báo Tin Mừng yêu thương cho mọi người. Đem niềm hy vọng đến cho kiếp người. 

Với niềm hy vọng đó, người Kitô hữu chân đạp đất nhưng lòng vẫn hướng về trời cao. Niềm hy vọng đó giải thoát ta 

khỏi nô lệ vào mặt đất nhờ đã biết rõ vật chất chỉ là phương tiện sẽ mau chóng qua đi. Niềm hy vọng đó nâng cuộc 

sống con người lên vì từ nay ta hiểu rằng định mệnh loài người không phải như loài súc vật, nhưng ngang hàng với 

thần linh. Niềm hy vọng đó đó làm cho cuộc sống của ta có ý nghĩa, vì Chúa tạo dựng nên con người không phải để 

con người tàn lụi đi theo quy luật của vật chất mà để con người phát triển, tồn tại đến vô biên, không phải bị kết án 

vào những đau khổ vất vả trần gian, nhưng đã được tiền định hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Niềm hy 

vọng đó cho ta thêm động lực phục vụ tha nhân tận tâm hơn vì đó chính là sứ mang Chúa trao phó. Niềm hy vọng 

đó khuyến khích ta tích cực xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, vì đó chính là điều kiện cho ta được vào Nước Trời. 

Lạy Chúa, xin giúp con chu toàn nhiệm vụ ở trần gian để sau này con được về trời với Chúa. Amen. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1. Ham hố tiền bạc, danh vọng, chức quyền, khoái lạc làm đời sống ta nặng nề, không vươn lên cõi tâm linh được. 

Bạn thấy mình bị nặng nề về ham mê nào? 

2. Đời sống là một nỗ lực bay lên cao. Có khi nào bạn cảm thấy mình thoát khỏi những ràng buộc tầm thường để 

nhẹ nhàng bay lên không? 

3. Đời sống là một bổn phạn phải chu toàn. Bạn nghĩ gì về điều này? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 VII Mùa Phục Sinh Năm B — LỄ THĂNG THIÊN 

 

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11 

"Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời". 

Trích sách Tông đồ Công vụ. 

 

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày 
Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc 
thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng; Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 
bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, 
nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: "Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa 
bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần". 

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: 
"Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức 
mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa 
và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người 
khuất mắt các ông. 

Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và 
nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một 
thể thức như các ông đã thấy Người lên trời". 

Đó là lời Chúa. 

 

ĐÁP CA: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9 

Đáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6). 

   
BÀI ĐỌC II: Ep 1, 17-23 

"Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời". 

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 

 

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và 
mạc khải, để nhận biết Người; xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người 
kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối 
với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong 
Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, 
quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục 
dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong 
mọi người.    

Đó là lời Chúa. 

 
ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20 

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". 
- Alleluia. 
 
 

PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20 

"Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa". 

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

 

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. 
Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: 
nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ 
đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh". 

 

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi 
nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo.     

Đó là lời Chúa. 



 

 

Solemnity of the Ascension of the Lord  

 

Reading I Acts 1:1-11  

In the first book, Theophilus, I dealt with all that Jesus did and taught until the day he was taken up, after giving 
instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them by 
many proofs after he had suffered, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God. 

While meeting with them, he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for “the promise of the Fa-
ther about which you have heard me speak; for John baptized with water, but in a few days you will be baptized 
with the Holy Spirit.” When they had gathered together they asked him, “Lord, are you at this time going to re-

store the kingdom to Israel?” He answered them, “It is not for you to know the times or seasons that the Father 
has established by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you 
will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” When he had said 

this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him from their sight. While they were looking 
intently at the sky as he was going, suddenly two men dressed in white garments stood beside them. They said, 
“Men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? This Jesus who has been taken up from you into 

heaven will return in the same way as you have seen him going into heaven.”  

 

Responsorial Psalm Ps 47:2-3, 6-7, 8-9  

R. (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.  

 

Reading II Eph 1:17-23  

Brothers and sisters: May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a Spirit of wisdom and 
revelation resulting in knowledge of him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is 
the hope that belongs to his call, what are the riches of glory in his inheritance among the holy ones, and what is 

the surpassing greatness of his power for us who believe, in accord with the exercise of his great might, which he 
worked in Christ, raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavens, far above every 
principality, authority, power, and dominion, and every name that is named not only in this age but also in the one 

to come. And he put all things beneath his feet and gave him as head over all things to the church, which is his 
body, the fullness of the one who fills all things in every way.  

 

Alleluia Mt 28:19a, 20b  

R. Alleluia, alleluia.  

Go and teach all nations, says the Lord; I am with you always, until the end of the world.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Mk 16:15-20  

Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes 
and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those 

who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents 
with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and 
they will recover.” So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at 
the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and con-

firmed the word through accompanying signs.  


