
 

 

 

"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 II Mùa Phục Sinh - Năm C 

Ngày 24 Tháng 04 Năm 2022 

Bản tin số 564 

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:   $   6,055.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,880.00  
Bảo trì đóng góp:  $        40.00  

   

Tổng cộng:  $   7,945.00 

 

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

Lòng Chúa Thương Xót 

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

19; Ga 20:19-31 

Ngày 25/04: Thánh Máccô, Thánh Sử 

   Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8 

Ngày 26/04: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 4:32-37; Tv 93:1,1-2,5; Ga 3:7-15 

Ngày 27/04: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 5:17-26; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ga 3:16-21 

Ngày 28/04: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 5:27-33; Tv 34:2,9,17-18,19-20; Ga 3:31-36 

Ngày 29/04: Thánh Catêrina đệ Siena, Đtts 

   Cv 5:34-42; Tv 27:1,4,13-14; Ga 6:1-15  

Ngày 30/04: Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh 

   Cv 6:1-7; Tv 33:1-2,4-5,18-19; Ga 6:16-21 

Ngày 01/05: Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 5:27-32,40-41; Tv 30:2-4,5-6,11-12-13; Kh 5:11-14; Ga 

21:1-19; Ga 21:1-14 

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 

Holy Land Collection 

$2,101 
 

Ủng Hộ Hoa:   

• Ẩn danh    $30 

• C. Xuân    $30 

• Bà Cung    $60 

• Bà Sinh    $40 

• Chị Ngợi Nga   $40 

• Bà Đồng    $30 

• Chị Hiếu    $50 

• OB Cẩm Nguyệt  $100 

ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG 

 

Mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến Giáo Xứ Đức Mẹ 

Lộ Đức vào lúc 7:00pm ngày 30 tháng 4 năm 2022 để 

cùng tưởng niệm 47 năm Ngày Quốc Hận. 

Đêm Nguyện Cầu cho Quê Hương Việt Nam. 

Với sự có mặt của nhiều giọng ca ưu tú của Thành 

Phố Seattle. 

Hãy đến để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam 

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


 

 

Cầu nguyện: 
 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,     

Xin cho chúng con học được cách cư xử của Chúa. 
 

Khi được Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất, 

Chúa vẫn cư xử tế nhị như một người phục vụ. 

Chúa nướng bánh và cá cho các môn đệ ăn. 
  

Khi được Cha cho sống lại vinh quang, 

Chúa vẫn là người đi bước trước đến với các môn đệ. 

Chúa hẹn họ đến Galilê, để nối lại tình Thầy trò, 

để chữa lành những vết thương do vấp ngã. 
 

Khi được Cha nâng dậy từ cõi chết, 

Chúa không quên tấm lòng của các phụ nữ, 

những người đã theo Chúa từ lâu, 

đã có mặt khi Chúa chịu đóng đinh và chôn táng. 

Bởi đó, những phụ nữ đầu tiên ra thăm mộ 

là những người đầu tiên được gặp Chúa, 

và được Chúa trao sứ mạng loan báo Tin Vui.  
 

Chúng con học nơi Chúa sự nhẫn nại, 

khi thấy Chúa chịu đựng sự cứng lòng của ông Tôma, 

học nơi Chúa nghệ thuật đồng hành 

khi thấy Chúa chuyện trò với hai môn đệ bỏ đi vì thất vọng. 
 

Chúa phục sinh cao cả nhưng đã tự hạ mình 

để chinh phục lại nhóm môn đệ, không để mất một ai. 

Chúa có nhiều cách để làm cho người ta nhận ra Chúa, 

qua việc gọi tên, hay làm cử chỉ bẻ bánh,     

qua mẻ cá lạ, hay qua việc cho họ xem những vết thương. 

Chúa đến qua hình dáng anh làm vườn hay người khách lạ. 
 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, 

Xin dạy chúng con đem đến cho con người hôm nay 

an bình và hy vọng, niềm tin yêu và Thánh Thần. 

Xin cho khuôn mặt chúng con luôn tươi vui để làm chứng, 

luôn bừng sáng để tỏa lan sức sống của Chúa. Amen. 
 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

thành kính phân ưu cùng tang 

quyến:  Ông Giuse Nguyễn 

Văn Sơn đã được Chúa gọi về 

ngày 16 tháng 04 năm 2022,  

Hưởng Thọ 72 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn Giuse về hưởng 

nhan thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

thành kính phân ưu cùng tang 

quyến:  Cụ Bà Teresa Nguyễn 

Thị Hồng đã được Chúa gọi 

về ngày 19 tháng 04 năm 

2022,  Hưởng Thọ 88 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn Teresa về hưởng 

nhan thánh Chúa. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 

thành kính phân ưu cùng tang 

quyến: Ông Phêrô Hồ Sĩ Liêm 

đã được Chúa gọi về ngày 17 

tháng 04 năm 2022,  Hưởng 

Thọ 68 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn Phêrô về hưởng 

nhan thánh Chúa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
CÔNG GIÁO  

 

†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 II Phục Sinh - Kính Lòng Chúa Thương Xót 
 

Bài đọc 1 Cv 5,12-16 

Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa ; cả đàn ông đàn bà rất đông. 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

12 Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ. 

Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. 13 Không một ai khác dám nhập đoàn với 
họ. Nhưng dân thì lại ca tụng họ. 14 Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa : cả đàn ông đàn bà rất đông. 

15 Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra 
cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. 16 Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ 
lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. 
 

Đáp ca  Tv 117,2-4.22-24.25-27a (Đ. c.1)  

Đ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
 

Bài đọc 2 Kh 1,9-11a.12-13.17-19 

Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời. 

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ. 

9 Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì 
chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng 
của Đức Giê-su. 10 Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn 11a nói 
rằng : “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh.” 12 Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay 
lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. 13 Ở giữa các cây đèn, có ai giống như Con Người mình mặc áo chùng và ngang ngực có thắt 
đai bằng vàng. 

17 Lúc thấy Người, tôi ngã vật xuống dưới chân Người, như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói : “Đừng sợ ! Ta 
là Đầu và là Cuối. 18 Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời ; Ta giữ chìa khoá của 
Tử thần và Âm phủ. 19 Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này.” 
 

Tung hô Tin Mừng x. Ga 20,29 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không 
thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Ga 20,19-31 

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến. 

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

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-
su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn 
đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy 
cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội 
cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su 
đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở 
tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám 
ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-
su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy 
nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa 
Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những 
người không thấy mà tin !” 

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong 
sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để 
nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. 



 

 

Second Sunday of Easter - Sunday of Divine Mercy  

 

Reading I  Acts 5:12-16  

Many signs and wonders were done among the people at the hands of the apostles. They were all together in Solo-
mon’s portico. None of the others dared to join them, but the people esteemed them. Yet more than ever, believers in 
the Lord, great numbers of men and women, were added to them.  

Thus they even carried the sick out into the streets and laid them on cots and mats so that when Peter came by, at least 

his shadow might fall on one or another of them. A large number of people from the towns in the vicinity of Jerusalem 
also gathered, bringing the sick and those disturbed by unclean spirits, and they were all cured.  

 

Responsorial Psalm  Ps 118:2-4, 13-15, 22-24  

R (1) Give thanks to the Lord for he is good, his love is everlasting.  

 

Reading II  Rev 1:9-11a, 12-13, 17-19  

I, John, your brother, who share with you the distress, the kingdom, and the endurance we have in Jesus, found myself 

on the island called Patmos because I proclaimed God’s word and gave testimony to Jesus. I was caught up in spirit on 
the Lord’s day and heard behind me a voice as loud as a trumpet, which said, “Write on a scroll what you see.” Then I 
turned to see whose voice it was that spoke to me, and when I turned, I saw seven gold lampstands and in the midst of 

the lampstands one like a son of man, wearing an ankle-length robe, with a gold sash around his chest.  

When I caught sight of him, I fell down at his feet as though dead. He touched me with his right hand and said, “Do 
not be afraid. I am the first and the last, the one who lives. Once I was dead, but now I am alive forever and ever. I 
hold the keys to death and the netherworld. Write down, therefore, what you have seen, and what is happening, and 

what will happen afterwards.”  

 

Alleluia  Jn 20:29  

R. Alleluia, alleluia. You believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord; blessed are those who 
have not seen me, but still believe! R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 20:19-31  

On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the 
Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When he had said this, he showed 

them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, “Peace be with 
you. As the Father has sent me, so I send you.” And when he had said this, he breathed on them and said to them, 
“Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained.”  

Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, 
“We have seen the Lord.” But he said to them, “Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into 

the nailmarks and put my hand into his side, I will not believe.” Now a week later his disciples were again inside and 
Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, “Peace be with 
you.” Then he said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, 

and do not be unbelieving, but believe.” Thomas answered and said to him, “My Lord and my God!” Jesus said to 
him, “Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed.”  

Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written 
that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in 

his name.  


