
 

 

 

"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  
muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba - Thứ Sáu:  
  6:00 pm: Lễ tiếng Việt 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 pm: Lễ tiếng Việt  

 

Chúa Nhật:  

  8:30 am: Lễ tiếng Anh 

10:30 am: Lễ tiếng Việt (trực tuyến trên 

Facebook và Youtube của GX) 

12:30 pm: Lễ tiếng Việt (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30 pm 

 

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: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô  bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Bảo Trì Cơ Sở:  206-355-9378        

Tăng Nguyễn (nhân viên thiện nguyện) 

Email: tangnguyen16@gmail.com 

 

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 V Mùa Chay Năm C 

Ngày 03 Tháng 04 Năm 2022 

Bản tin số 561 

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 trong các ông sạch tội, thì 
cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 

(Ga 8,1-11) 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   4,412.46 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,615.00  
Bảo trì đóng góp:  $        25.00  

   

Tổng cộng:  $   6,117.46 

 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn 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. 

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 

hdmv_loduc11_2@googlegroups.com  
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

Ngày 03/04: Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay 

   Is 43:16-21; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Pl 3:8-14; Ga 8:1-11 

Ngày 04/04: Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Chay 

   Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; 

Ga 8:12-20; Ga 13:41-62 

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

   Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30 

Ngày 06/04: Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay 

   Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42 

Ngày 07/04: Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Chay 

   St 17:3-9; Tv 105:4-5,6-7,8-9; Ga 8:51-59 

Ngày 08/04: Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay 

   Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42  

Ngày 09/04: Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Chay 

   Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57 

Ngày 10/04: Chúa Nhật Lễ Lá 

   Lc 19:28-40; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-

11; Lc 22:1423; Lc 23:1-49  

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án Hôn Phối 

của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle đang giúp cho Giáo Xứ 

Chúng ta: 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 
 

Giờ làm việc:  

• Thứ Ba và Thứ Tư 

10:00am - 2:00pm 

CUỐN ĐẶC SAN ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ 

LA VANG KỲ VII 
 

Kính Gửi Quý Ban Ngành, Đoàn Thể Giáo Xứ Đức Mẹ 

Lộ Đức 

 

Được sự ủy thác từ cha Chánh Xứ và Ban Tổ Chức Đại 

Hội Lavang, tôi được hân hạnh phụ trách công việc 

biên tập cho cuốn Đặc San này. Để cho cuốn Đặc San 

được phong phú và đem lại giá trị tinh thần, Ban Biên 

Tập chúng tôi tha thiết kêu mời sự hợp tác của tất cả 

các Ban ngành, Đoàn thể trong giáo xứ. Xin mỗi Ban 

Ngành, Đoàn thể kêu gọi các thành viên chia sẻ những 

kinh nghiệm sống đức tin trong 2 năm dịch vừa qua sao 

cho vừa 2 trang giấy khổ A4 (xin chỉ tập trung vào đời 

sống tâm linh của tập thể hay của cá nhân trong thời 

gian dịch bệnh). Ngoài ra chúng tôi xin mỗi Ban 

Ngành, Đoàn thể 2-4 tấm hình sinh hoạt của Ban 

ngành, Đoàn thể mình. Xin quý vị cố gắng nộp bài viết 

và hình ảnh không trễ hơn ngày 10 tháng 4 về địa chỉ 

email FrPeter.Doan@ollpsea.org. Nếu quý vị có thắc 

mắc vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email trên hoặc 

qua số điện thoại 206-735-7598 ext. 2. 

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Lộ Đức, 

chúc lành cho toàn thể quý vị và gia quyến.  

 

Thân ái trong Chúa Kitô, 

 

Lm Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com


 

 

 

 

 

 

 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 4/2022 
 

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em, 
 

Hành trình Mùa Chay không chỉ nhằm dẫn chúng ta quay trở lại quá khứ để ăn năn khóc lóc tội lỗi mình hay đến tòa 

giải tội xưng thú tội lỗi mình như chúng ta đã làm ngày hôm qua tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức trong Đêm Hoà Giải, 

nhưng còn muốn dẫn chúng ta đến cuộc sống mới dồi dào hơn. Mùa Chay phải trở thành mùa đổi mới con người và 

xã hội. Mùa nở hoa kết trái tình thương, mùa thực thi việc lành phúc đức. Cảm ơn quý Ông Bà Anh Chị Em đã luôn 

quảng đại giúp cho người nghèo và đặc biệt là giúp cho người dân Ukraina trong thời gian vừa qua. 
 

Tháng 04 năm nay là trung tâm điểm sinh hoạt phụng vụ của Giáo Hội, vì là cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của 

Đức Kitô. Có bao giờ quý Ông Bà Anh Chị Em đặt câu hỏi: Tại sao ngày Chúa chết là lại gọi là ngày tốt lành? 

(Good Friday)? Chúa không hề làm hại ai hay gây đau khổ cho ai, mà sao ngày Chúa bị quân lính La-mã đóng đinh 

lại gọi là ngày tốt lành? Làm sao có thể gọi ngày một người đầy lòng nhân từ yêu thương, mới ba mươi ba tuổi, bị 

giết một cách oan ức, đớn đau là ngày tốt lành? 
 

Đúng ra, đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử loài người, vì đây là ngày con người tội lỗi đã đóng đinh Con của 

Thiên Chúa, là người vô tội duy nhất trên trần gian. Nhưng ngày Chúa Giêsu chết đã thật là một ngày tốt lành, vì 

những lý do sau đây: 
 

Ngày Chúa Giêsu chết được gọi là ngày tốt lành vì đó là ngày tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, tức là 

cho mỗi người chúng ta, được bày tỏ cách cụ thể và rõ ràng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để 

ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Gioan 3:16). 
 

Điều thứ hai khiến ngày Chúa Giêsu chết được gọi là ngày tốt lành là, sự kiện Chúa chịu chết cách đau đớn trong 

thân xác con người cho thấy rằng Chúa thông cảm với tất cả những đau đớn của chúng ta trên trần gian này. Chúa 

thông cảm với những yếu đuối của chúng ta, Ngài thông cảm với những giờ phút đen tối nhất trong cuộc đời chúng 

ta. Chúa thông cảm vì Ngài đã kinh nghiệm, đã trải qua tất cả những điều đó. 
 

Lý do thứ ba khiến ngày Chúa Giêsu chết được gọi là ngày tốt lành vì qua cái chết hy sinh của Chúa, chúng ta được 

chữa lành về mọi phương diện Thánh Phêro trong một lá thư đã viết: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang 

vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người 

phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1 Phêro 2:24) 
 

Lý do thứ tư ngày Thứ Sáu Chúa chết được gọi là Ngày Thứ Sáu Tốt Lành là vì nhờ cái chết hy sinh của Chúa, 

chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Chúa cũng phán: “Khi ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi 

người đến cùng Ta” (Gioan 12:32). 
 

Lý do thứ năm khiến ngày Chúa Giêsu chết là Ngày Thứ Sáu Tốt Lành vì Chúa không chết luôn nhưng đến ngày thứ 

ba, Ngài đã sống lại cách vinh quang. Ngày Chúa sống lại là ngày Chúa nhật Phục Sinh mà ngày nay cả thế giới vui 

mừng kỷ niệm hằng năm. 
 

Cầu chúc quý Ông Bà Anh Chị Em, cùng các tu sĩ nam nữ tham dự việc cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức 

Kitô trong tinh thần hiệp hành với niềm tin Chúa đã phục sinh và với niềm hy vọng chúng ta cũng sẽ được phục sinh 

với Người. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 

Chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Tiệm nail ở North Seattle 

exit 170 cần thợ full time 

and part time. Tiệm mở 

cửa từ 10:30-7:00. Cuối 

tuần 10:30-5:30. Lương từ 

$130-$170. 
 

Xin liên lạc số phone 

(206)818-9134 Cô phượng  

(206)747-7438 Cô Dao 

   

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. 

DẠY LÁI XE 
Nhận dạy và chấm thi lái xe. 
Đảm bảo biết lái xe an toàn, 

 parking và lái freeway. 
Giảm giá cho học sinh  

và người mới nhập cư. 

Tel: 206-371-3936 
MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com 

MUNROS’DRIVING SCHOOL 
3772 NE 4TH ST,RENTON 98056 

Cần đăng quảng cáo hoặc 

muốn biết thêm chi tiết.  

Xin vui lòng liên lạc Hội 

Đồng Tài Chánh của Giáo 

Xứ qua điện thư: 

 

OLLHDTC@googlegroups.com 

 

Chân thành cám ơn. 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay 

 

Bài đọc 1 Is 43,16-21 

Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 
16Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, 17Đấng 

đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng : - tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy, đã 
bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. 18Người phán như sau : “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan 
tâm về những việc thuở trước. 19Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay 
sao ? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. 20Loài dã thú, chó rừng 
và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta ; vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, 
cho dân Ta tuyển chọn được giải khát. 21Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.” 

 
Đáp ca  Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (Đ. c.3) 

Đ. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. 
 

Bài đọc 2 Pl 3,8-14 

Vì Đức Ki-tô tôi đành mất hết, để được nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê. 
8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của 

tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với Người. Được như 
vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin 
vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, 
nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên 
đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi 
chết.  

12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong 
chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm 
được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới 
đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. 

 

Tung hô Tin Mừng Ge 2,12-13 

Đức Chúa phán : Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. 

 

Tin Mừng Ga 8,1-11 

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu. 
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các 

kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở 
giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-
sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có 
bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng 
lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”  

8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn 
tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu 
cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, 
tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” 



 

 

Fifth Sunday of Lent 
 

Reading I  Is 43:16-21  

Thus says the LORD, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters, who leads out chariots and 

horsemen, a powerful army, till they lie prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a 

wick. Remember not the events of the past, the things of long ago consider not; see, I am doing something 

new! Now it springs forth, do you not perceive it? In the desert I make a way, in the wasteland, rivers. Wild 
beasts honor me, jackals and ostriches, for I put water in the desert and rivers in the wasteland for my chosen 

people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce my praise.  

 

Responsorial Psalm   Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6 

R. (3) The Lord has done great things for us; we are filled with joy.  

 

Reading II  Phil 3:8-14  

Brothers and sisters: I consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my 

Lord. For his sake I have accepted the loss of all things and I consider them so much rubbish, that I may gain 
Christ and be found in him, not having any righteousness of my own based on the law but that which comes 

through faith in Christ, the righteousness from God, depending on faith to know him and the power of his 

resurrection and the sharing of his sufferings by being conformed to his death, if somehow I may attain the 

resurrection from the dead.  

It is not that I have already taken hold of it or have already attained perfect maturity, but I continue my pur-

suit in hope that I may possess it, since I have indeed been taken possession of by Christ Jesus. Brothers and 

sisters, I for my part do not consider myself to have taken possession. Just one thing: forgetting what lies be-
hind but straining forward to what lies ahead, I continue my pursuit toward the goal, the prize of God’s up-

ward calling, in Christ Jesus.  

 

Verse before the Gospel  Jl 2:12-13  

Even now, says the Lord, return to me with your whole heart; for I am gracious and merciful.  

 

Gospel  Jn 8:1-11  

Jesus went to the Mount of Olives.  

But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he 

sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adul-

tery and made her stand in the middle. They said to him, “Teacher, this woman was caught in the very act of 

committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?” 
They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and be-

gan to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said 

to them, “Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her.”  

Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with 

the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, 

“Woman, where are they? Has no one condemned you?” She replied, “No one, sir.” Then Jesus said, 

“Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more.”  


