
 

 

 

"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 Phục Sinh - Năm C 

Ngày 17 Tháng 04 Năm 2022 

Bản tin số 563 

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 

“Em con đây đã chết mà nay lại sống.” 
(Lc 15,1-3.11-32) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   4,904.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   2,280.00  
Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   7,189.00 

 

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 17/04: Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 

   St 10:34,37-43; Tv 118:1-2,16-17,22-23; Cl 3:1-4; 1 Cr 5:6

-8; Ga 20:1-9 

Ngày 18/04: Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15 

Ngày 19/04: Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 2:36-41; Tv 33:4-5,18-19,20,22; Ga 20:11-18 

Ngày 20/04: Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 3:1-10; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Lc 24:13-35 

Ngày 21/04: Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 3:11-26; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Lc 24:35-48 

Ngày 22/04: Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 4:1-12; Tv 118:1-2,4,22-24,25-27; Ga 21:1-14  

Ngày 23/04: Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh 

   Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15 

Ngày 24/04: Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính 

Lòng Thương Xót Chúa 

   Cv 5:12-16; Tv 118:2-4,13-15,22-24; Kh 1:9-11,12-13,17-

19; Ga 20:19-31  

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 

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 

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG KỲ VII 

SEATTLE 2022 

 

Sổ Vàng (Tuần 5 & 6) 
 

 

➢ Mỹ Nguyễn    $500 

➢ Sơn Nguyễn & Nga Trần  $300 

➢ Ẩn danh     $200 

➢ Châu Vũ      $200 

➢ Ẩn danh     $100 

➢ Nguyễn Vận     $500 

➢ Van Tran & Ai Van    $100 

➢ Binh Thanh    $100 

➢ Ngượi Nguyễn    $200 

➢ Trần Thị Chúc (lần 2)   $1,000 

 

Catholic Relief Services Collection:   

$3784.05 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hân hoan chào đón và 

chúc mừng các anh chị em Tân Tòng đã được 

lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy trong đêm vọng 

Phục Sinh 16 tháng 4 năm 2022: 

 

1. Gioan Baotixita Nguyễn Quang Hùng 

2. Phaolô Nguyễn Xuân Phương 

3. Maria Huỳnh Thị Hoàng Vy 

4. Don Bosco Nguyễn Quang Minh 

 

Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria 

và các thánh bổn mạng luôn ban cho các anh 

chị  xác tín trong Đức Tin, bền vững trong Đức 

Cậy và trọn vẹn trong Đức Mến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức  xin chúc mừng 5 em 

sau đã được lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong 

đêm vọng Phục Sinh 16 tháng 4 năm 2022: 

1. Faustina Theresa Alicia Anh Thư Ngô 

2. Phanxico Xavie Huy Tiến Đinh 

3. Maria Anh Thư Vũ Trần 

4. Anna Maria Sarah Tu Ngọc Nguyễn 

5. Giuse John Trung Ngọc Nguyễn 

Cầu nguyện: 

 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh 

xin ban cho con sự sống của Chúa, 

sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. 

 

Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm 

con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. 

 

Xin ban cho con niềm vui của Chúa, 

niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. 

 

Xin ban cho con hy vọng của Chúa, 

hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. 

 

Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, 

Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. 

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PHỤC SINH 

 

Bài đọc 1 Cv 10,34a.37-43 

Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

34a Bấy giờ, tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói : 37 “Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi 
Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, 
Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và 
chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người 
đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 40 Ngày thứ ba, Thiên 
Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những 
chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người 
từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng 
Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm 
ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.” 

 

Đáp ca  Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23 (Đ. c.24)  

Đ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. 

 

Bài đọc 2 Cl 3,1-4  

Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 

1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô 
đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì 
thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi 
Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. 

 

Ca tiếp liên 

Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ, Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua, Chiên Con máu đổ chan hoà, cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn. 
Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hoà, tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà Cha con. Sinh 
mệnh cùng tử vong ác chiến, cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ, Chúa sự sống đã chết đi, giờ đây hằng sống trị vì oai linh. Ma -
ri-a hỡi, xin thuật lại, trên đường đi đã thấy gì cô? Thấy mồ trống Đức Ki-tô, phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. Thấy 
thiên sứ chứng nhân hiển hiện, y phục và khăn liệm xếp rời, Giê-su, hy vọng của tôi, sẽ đón các ngài tại xứ Ga-lin. Chúng tôi 
vững niềm tin sắt đá, Đức Ki-tô thật đã phục sinh. Tâu Vua chiến thắng hiển vinh, đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương. 

 

Tung hô Tin Mừng x. 1 Cr 5,7b-8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa 
mà ăn mừng đại lễ. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Ga 20,1-9  

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi 
mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi 
khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới 
mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến 
nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các 
băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã 
tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. 



 

 

Easter Sunday The Resurrection of the Lord 

 

Reading I  Acts 10:34a, 37-43  

Peter proceeded to speak and said: “You know what has happened all over Judea, beginning in Galilee after 

the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He 

went about doing good and healing all those oppressed by the devil, for God was with him. We are witnesses 

of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a 

tree. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people, but to us, the 
witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. He commis-

sioned us to preach to the people and testify that he is the one appointed by God as judge of the living and the 

dead. To him all the prophets bear witness, that everyone who believes in him will receive forgiveness of sins 

through his name.”  

 

Responsorial Psalm  Ps 118:1-2, 16-17, 22-23.  

R (24) This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.  

 

Reading II  Col 3:1-4  

Brothers and sisters: If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the 

right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden 

with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory.  

 

Sequence  Victimae paschali laudes  

Christians, to the Paschal Victim Offer your thankful praises! A Lamb the sheep redeems; Christ, who only is 

sinless, Reconciles sinners to the Father. Death and life have contended in that combat stupendous: The 
Prince of life, who died, reigns immortal. Speak, Mary, declaring What you saw, wayfaring. “The tomb of 

Christ, who is living, The glory of Jesus’ resurrection; bright angels attesting, The shroud and napkin resting. 

Yes, Christ my hope is arisen; to Galilee he goes before you.” Christ indeed from death is risen, our new life 

obtaining. Have mercy, victor King, ever reigning! Amen. Alleluia.  

 

Alleluia  Cf. 1 Cor 5:7b-8a  

R. Alleluia, alleluia. Christ, our paschal lamb, has been sacrificed; let us then feast with joy in the Lord. R. 
Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 20:1-9  

On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, 

and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple 

whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they 

put him.”  

So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster 

than Peter and arrived at the tomb first; he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in. When 

Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth that had 
covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went 

in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the 

Scripture that he had to rise from the dead.  


