
 

 

 

"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 IV Mùa Phục Sinh - Năm C 

Ngày 08 Tháng 05 Năm 2022 

Bản tin số 566 

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:   $   5,645.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,430.00  
Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   7,135.00 

 

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 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 

Ngày 09/05: Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 11:1-18; Tv 42:2-3; Ga 10:1-10; Ga 10:11-18 

Ngày 10/05: Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30 

Ngày 11/05: Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50 

Ngày 12/05: Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20 

Ngày 13/05: Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh 

   Cv 13:26-33; Tv 2:6-7,8-9,10-11; Ga 14:1-6  

Ngày 14/05: Thánh Matthia, Tông Đồ 

   Cv 13:44-52; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 14:7-14 

Ngày 15/05: Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh 

   Cv 14:21-27; Tv 145:8-9,10-11,12-13; Kh 21:1-5; Ga 13:31

-33,34-35  

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 

 

Mục tiêu của Giáo Xứ: 

$24,876 
 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

QUÁN ĂN GIÁO XỨ 

 Quán Deli của Giáo Xứ đã hoạt động từ 

Chúa Nhật 9/5/2021.  Kính mời cộng đoàn 

đóng góp tài năng, hiện kim, hiện vật và đặc 

biệt là mua ủng hộ.  Mọi chi tiết và thắc mắc 

xin vui lòng gọi: 

➢Cô Cúc:     425-362-7268 

➢Chị Lành:   206-446-4835 

➢Chị Thủy:   206-313-1143 
 

Ban Ẩm Thực có nhận làm các khay đồ ăn cho 

các buổi tiệc.  Xin vui lòng gọi trước 3 ngày.  

Tất cả tiền thu được sẽ đưa vào quỹ sinh hoạt 

của Giáo Xứ.  Xin cảm ơn. 

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


 

 

Hạn nộp bài cho Đặc San Đại 
Hội La Vang 2022 

 

Kính Gửi Quý Ban Ngành, Đoàn Thể Giáo Xứ 

Đức Mẹ Lộ Đức, 

Trước tiên cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tất 

cả mọi người. 

Kể từ ngày gửi email đến quý vị để xin quý vị 

viết bài cho cuốn Đặc San Đại Hội Lavang 2022 

cho đến nay có được một số  hội đoàn gửi bài và 

nhiều em thiếu nhi hưởng ứng.  

Vì công việc soạn, chỉnh sửa và kỹ thuật in ấn 

tốt rất nhiều thời gian, tôi tha thiết mời gọi quý 

vị hãy tích cực hơn nữa bằng cách mau chóng 

gửi bài của đoàn thể hay cá nhân về càng sớm 

càng tốt. Tôi rất mong nhận được bài viết của tất 

cả hạn chót là vào giữa tháng Năm này, để tổng 

kết. 

Nguyện chúc quý vị và các thành viên chuẩn bị 

tâm hồn thật sống sắng để đón mừng đại lễ Phục 

Sinh và một Tuần Thánh thật thánh đức. 

Trong Chúa Kitô khổ nạn, 

Lm Phêrô Khôi Anh 

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. 

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG KỲ VII 

SEATTLE 2022 
 

Sổ Vàng (Tuần 7 & 9) 
 

 

➢ A/C Mỹ Lan    $500 

➢ OB Cố Linh & Huy Hoàng  $6,000 

➢ Thầy Sáu & Cô Sáu Vũ  $500 

➢ Ông Bà Tiến    $3,000 

➢ Cô Hiếu Phùng    $500 

➢ OB Tuan Q. Huynh   $500 

➢ OB Cố Sơ Trang    $400 

➢ Chị Mary Ngọc    $1000 

➢ A/C Tuyến & Hòa   $500 

➢ A/C Ninh & Mai   $2000 

➢ A/C Trinh & John Bùi   $1,500 

➢ Navia Nguyễn    $1000 

➢ Brandon Phan & Anh Trần  $1000 

➢ A/C Chấn & Nga   $5000 

Cầu nguyện: 
 

Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành, 

đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái. 

Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy 

đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha. 

Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay 

những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả. 

Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình 

để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở. 

Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, 

cảm được cơn đói khát Lời Chúa và tình thương, 

thấy được những mất mát của bao người đau khổ, 

và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng. 
 

Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ 

để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, 

sống như Ngài đã sống 

và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. 

Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, 

thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội, 

để tất cả trở thành những môi trường tốt 

giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen. 
 

 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

https://www.virtusonline.org/virtus
https://www.virtusonline.org/virtus
mailto:tnguyenkn@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

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. 

   

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 

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 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh 

 

Bài đọc 1 Cv 13,14.43-52 

Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại. 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 
14 Ngày ấy, hai ông Phao-lô và Ba-na-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông 

vào hội đường ngồi tham dự. 
43 Tan buổi họp, có nhiều người Do-thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo 

hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa. 
44 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do-thái 

sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. 46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba 
mạnh dạn lên tiếng : “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em 
khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân 
ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này : Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến 
tận cùng cõi đất.” 

48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự 
sống đời đời, đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. 

50 Nhưng người Do-thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do-thái, và những thân hào trong thành, 
xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 51 Hai ông liền giũ 
bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần. 

 

Đáp ca  Tv 99,1-2.3.5 (Đ. c.3c)  

Đ. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt. 

 

Bài đọc 2 Kh 7,9.14b-17 

Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. 

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

9 Tôi là Gio-an, tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và 
mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 14b Họ là 
những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con 
Chiên. 15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người ; Đấng ngự 
trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời 
thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước 
trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. 

 

Tung hô Tin Mừng Ga 10,14 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết 
tôi.” Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Ga 10,27-30 

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo 

tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay 
tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi 
và Chúa Cha là một.” 



 

 

Fourth Sunday of Easter  

 

Reading I  Acts 13:14, 43-52  

Paul and Barnabas continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the sabbath they entered the 

synagogue and took their seats. Many Jews and worshipers who were converts to Judaism followed Paul and 

Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God.  

On the following sabbath almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw 

the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. Both Paul and 

Barnabas spoke out boldly and said, “It was necessary that the word of God be spoken to you first, but since 

you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the 
Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation 

to the ends of the earth.”  

The Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All who were destined 
for eternal life came to believe, and the word of the Lord continued to spread through the whole region. The 

Jews, however, incited the women of prominence who were worshipers and the leading men of the city, 

stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from their territory. So they shook the 

dust from their feet in protest against them, and went to Iconium. The disciples were filled with joy and the 

Holy Spirit.  

 

Responsorial Psalm  Ps 100:1-2, 3, 5  

R (3c) We are his people, the sheep of his flock.  

 

Reading II  Rev 7:9, 14b-17  

I, John, had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and 

tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches 

in their hands. Then one of the elders said to me, “These are the ones who have survived the time of great 

distress; they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.  

“For this reason they stand before God’s throne and worship him day and night in his temple. The one who 

sits on the throne will shelter them. They will not hunger or thirst anymore, nor will the sun or any heat strike 

them. For the Lamb who is in the center of the throne will shepherd them and lead them to springs of life-
giving water, and God will wipe away every tear from their eyes.”  

 

Alleluia  Jn 10:14  

R. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd, says the Lord; I know my sheep, and mine know me. R. Alle-

luia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 10:27-30  

Jesus said: “My sheep hear my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they 

shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater 

than all, and no one can take them out of the Father’s hand. The Father and I are one.”  


