
 

 

 

"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 III Mùa Phục Sinh - Năm C 

Ngày 01 Tháng 05 Năm 2022 

Bản tin số 565 

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 

“Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, 
Người cũng làm như vậy.” 

(Lc 15,1-3.11-32) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   3,941.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   4,415.00  
Bảo trì đóng góp:  $        40.00  

   

Tổng cộng:  $   8,391.00 

 

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 

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 

Ngày 02/05: Thánh Anathasiô, Gmtsht 

   Cv 6:8-15; Tv 119:23-24,26-27,29-30; Ga 6:22-29 

Ngày 03/05: Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ 

   Cv 7:518; Tv 31:3-4,6-7,8,17,21; Ga 6:30-35 

Ngày 04/05: Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 8:1-8; Tv 66:1-3,4-5,6-7; Ga 6:35-40 

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

   Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51 

Ngày 06/05: Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59  

Ngày 07/05: Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh 

   Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69 

Ngày 08/05: Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 13:14,43-52; Tv 100:1-2,3,5; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30 

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 

 

LỚP "SAFE ENVIRONMENT" 

Protecting God’s 
Children for Adults 

Thể theo yêu cầu của 

Tổng Giáo Phận Seattle, 

tất cả các thiện nguyện 

viên, các ban nghành, 

hội đoàn và đoàn 

thể phục vụ trong các 

sinh hoạt của Giáo xứ 

liên quan đến trẻ 

em buộc phải tham gia 

khóa học “Safe 

Environment”. Khóa học được tổ chức vào Chúa Nhật 

ngày 28 tháng 5, 2022, tại trường học của Giáo Xứ từ 

1:00PM – 4:00PM. Vui lòng ghi danh online tại trang 

mạng https://www.virtusonline.org/virtus hoặc liên lạc 

với cô Ngân (phụ trách trường Việt Ngữ) qua email 

tnguyenkn@gmail.com để biết thêm chi tiết. 

Begins this weekend 

Please give generously! 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org
https://www.virtusonline.org/virtus
mailto:tnguyenkn@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 5/2022 
 

Anh chị em thân mến! 
 

Tháng 5 là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ Maria. Giáo Hội dành riêng tháng này để bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu đặc 
biệt nơi Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu nơi trần thế. 
 

Tháng Năm là thời điểm chuyển giao của mùa xuân và mùa hè, là thời điểm muôn hoa đua nở, vạn vật tràn đầy sức 
sống và màu sắc. Vào những thế kỷ đầu của kỷ nguyên Công giáo, hàng năm khi tháng Năm về, người Rôma đón 
mừng sự thức giấc sau mùa đông dài của thiên nhiên bằng việc tổ chức gọi những ngày lễ tôn kính Hoa là Nữ thần 
mùa Xuân. Truyền thống dâng lên Đức Mẹ những đoá hoa tươi thắm dần được thiết lập qua dòng thời gian. Các tín 
hữu Công giáo trong các xứ đạo đã thánh hóa tập tục trên khi tổ chức những cuộc rước kiệu hoa và cầu nguyện cho 
mùa màng phong phú. 
 

Năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô VI gửi Tông huấn đề cao lòng tôn sung Đức Mẹ Maria trong tháng 5. Qua đó, 
ngài cũng nêu lên những giá trị cao quý của việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm: “Tháng Năm là tháng mà lòng 
đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người 
Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở 
trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt 
sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta 
từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số I).  Đức Thánh Cha Phaolô VI cũng đã 
đặt lại chỗ đứng của việc tôn kính Đức Mẹ Maria, nghĩa là việc tôn kính Mẹ Maria phải được đặt vào trong tương 
quan của mầu nhiệm ơn cứu rỗi, việc tôn kính Đức Mẹ phải được đi đôi với những mầu nhiệm trong cuộc đời của 
Đức Kitô. Việc tôn kính Mẹ Maria trong tháng Năm là một truyền thống tốt đẹp, nhưng nhờ Mẹ Maria để đến với 
Chúa, cùng đích của mọi việc tôn thờ là chính Chúa. Trong niềm hiếu thảo đối với Mẹ Maria, người Kitô hữu luôn 
được mời gọi để không ngừng kết hiệp với Chúa. Người Kitô hữu không nhìn lên Mẹ Maria như một Nữ Thần, mà là 
một tín hữu mẫu mực, một người tín hữu đã tiên phong trong cuộc hành trình đức tin. 
 

Là người Công giáo Việt Nam, nhất là những ai đã lớn lên trong một xứ đạo, có lẽ họ không lạ gì sinh hoạt tôn giáo 
trong tháng Năm, tháng Hoa Đức Mẹ. Khi ngàn hoa xanh, đỏ, trắng, tím, vàng nở rộ trong cánh đồng, thì con cái Mẹ 
cũng chuẩn bị cho những đội dâng hoa, những cuộc rước kiệu, để tôn vinh Mẹ trên trời. Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ 
tổ chức Rước Kiệu và Dâng Hoa kết thúc Tháng Hoa vào lúc 10:30 sáng ngày Chúa Nhật 29 tháng 5 năm 2022 tại Lễ 
Đài. 
 

Chúng ta tin tưởng Mẹ luôn biết những khốn khó, tâm tư và nguyện vọng của từng người con nơi dương thế. Từ đó, 
Mẹ có cách kêu cầu với Đức Giêsu, con của Mẹ, trợ giúp cho chúng ta. Theo đó trong tháng hoa này, người ta thể 
hiện biết bao cử chỉ tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Đừng quên, ngoài những đóa hoa tươi sắc kia, Đức Mẹ cũng chờ mong 
những đóa hoa lòng của mỗi người. Đó là tràng hoa mân côi, những tâm tình cầu nguyện, tình yêu vào Thiên Chúa 
và vui sống mỗi ngày. Khi đó, chắc chắn Mẹ bảo đảm với những ai đến với Mẹ đều được nhận lời như nhiều lần Mẹ 
hiện ra tại La Vang: 
 

“Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn 
theo ý nguyện.” 
 

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu 
thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ đến các gia trưởng, và Mừng 
Ngày Hiền Mẫu đến tất cả quý Bà, quý Cô và quý Chị. 
 

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 III - Mùa Phục Sinh 
 

Bài đọc 1 Cv 5,27b-32.40b-41 

Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần. 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

27b Bấy giờ, vị thượng tế hỏi các Tông Đồ rằng : 28 “Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà 
các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !” 29 Bấy giờ ông 
Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng : “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. 30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ 
mà giết đi ; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy,  31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt 
làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng 
với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.” 

40b Bấy giờ, họ cho gọi các Tông Đồ lại và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. 41 Các Tông Đồ ra 
khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. 

 

Đáp ca  Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a)  

Đ. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt. 

 

Bài đọc 2 Kh 5,11-14 

Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền. 

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

11 Tôi là Gio-an, tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có 
tới ức ức triệu triệu. 12 Các vị lớn tiếng hô : 

“Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn 
lời cung chúc.” 13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung 
hô : “Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời !” 
14 Bốn Con Vật thưa : “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy. 

 

Tung hô Tin Mừng 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Ki-tô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Ga 21,1-19  

Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 

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

1 Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-
ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với 
nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên 
thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. 

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông : 
“Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6 Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ 
bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến 
nói với ông Phê-rô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các 
môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. 

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt 
được tới đây !” 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá 
nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các 
ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-
su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. 

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh 
em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của 
Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con 
thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương 
mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ 
mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn 
trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn  anh đến nơi 
anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo 
Thầy.” 



 

 

Third Sunday of Easter  
 

Reading I  Acts 5:27-32, 40b-41  

When the captain and the court officers had brought the apostles in and made them stand before the Sanhedrin, the high priest 
questioned them, “We gave you strict orders, did we not, to stop teaching in that name? Yet you have filled Jerusalem with your 
teaching and want to bring this man’s blood upon us.” But Peter and the apostles said in reply, “We must obey God rather than 
men. The God of our ancestors raised Jesus, though you had him killed by hanging him on a tree. God exalted him at his right 
hand as leader and savior to grant Israel repentance and forgiveness of sins. We are witnesses of these things, as is the Holy Spirit 
whom God has given to those who obey him.”  

The Sanhedrin ordered the apostles to stop speaking in the name of Jesus, and dismissed them. So they left the presence of the 
Sanhedrin, rejoicing that they had been found worthy to suffer dishonor for the sake of the name.  

 

Responsorial Psalm  Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13  

R (2a) I will praise you, Lord, for you have rescued me.  

 

Reading II  Rev 5:11-14  

I, John, looked and heard the voices of many angels who surrounded the throne and the living creatures and the elders. They were 
countless in number, and they cried out in a loud voice: “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom 
and strength, honor and glory and blessing.” Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the 
sea, everything in the universe, cry out: “To the one who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor, glory and 
might, forever and ever.” The four living creatures answered, “Amen, “ and the elders fell down and worshiped.  

 

Alleluia  

R. Alleluia, alleluia. Christ is risen, creator of all; he has shown pity on all people. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel   Jn 21:1-19 

At that time, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were 
Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee’s sons, and two others of his disciples. Simon 
Peter said to them, “I am going fishing.” They said to him, “We also will come with you.” So they went out and got into the boat, 
but that night they caught nothing.  

When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, 
“Children, have you caught anything to eat?” They answered him, “No.” So he said to them, “Cast the net over the right side of 
the boat and you will find something.” So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disci-
ple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord.” When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for 
he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about a 
hundred yards, dragging the net with the fish.  

When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, “Bring some of the fish 
you just caught.” So Simon Peter went over and dragged the net ashore full of one hundred fifty-three large fish. Even though 
there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, “Come, have breakfast.” And none of the disciples dared to ask him, 
“Who are you?” because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like man-
ner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead.  

When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?” Simon Pe-
ter answered him, “Yes, Lord, you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my lambs.” He then said to Simon Peter a sec-
ond time, “Simon, son of John, do you love me?” Simon Peter answered him, “Yes, Lord, you know that I love you.” Jesus said 
to him, “Tend my sheep.” Jesus said to him the third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was distressed that Jesus 
had said to him a third time, “Do you love me?” and he said to him, “Lord, you know everything; you know that I love you.” Je-
sus said to him, “Feed my sheep. Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where 
you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do 
not want to go.” He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, 
“Follow me.”  


