
 

 

 

"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 VI Mùa Phục Sinh - Năm C 

Ngày 22 Tháng 05 Năm 2022 

Bản tin số 568 

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 

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy 
yêu thương nhau.” 

(Ga 13,31-33a.34-35) 

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


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   3,784.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,965.00  
Bảo trì đóng góp:  $        20.00  
   

Tổng cộng:  $   5,769.00 

 

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 22/05: Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 15:1-2,22-29; Tv 67:2-3,5,6-8; Kh 21:10-14,22-23; Ga 

14:23-29 

Ngày 23/05: Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:26-16:4a 

Ngày 24/05: Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11 

Ngày 25/05: Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15 

Ngày 26/05: Lễ Thăng Thiên 

Ngày 27/05: Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23  

Ngày 28/05: Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh 

   Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28 

Ngày 29/05: Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh 

   Cv 7:55-60; Tv 97:1-2,6-7,9; Kh 22:12-14,16-17,20; Ga 

17:20-26  

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 

Đã đóng tới 18/5/22: $4,665 
 

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


 

 

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 Thứ 

Bảy 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. 

THÔNG BÁO ĐẤT THÁNH:   
 

• Thánh Lễ Việt Nam nhân ngày Memorial Day 

tại Đất Thánh Holyrood (205 NE 205th St, 

Shoreline, WA 98155) thứ Bảy 5/28/2022 lúc 

11 AM và Đất Thánh Gethsemane (37600 Pa-

cific Hwy. S., Federal Way, WA 98003) thứ 

Hai, 5/30/2022 lúc 1:00 PM. Kính mời quý 

Ông Bà và Anh Chị Em cùng tới tham dự 

trong ngày cầu nguyện đặc biệt này. 

 

• Các đất thánh đang giảm 15% tiền đất và để 

tro cốt trong tháng 5 và 6.  Quý vị nào muốn 

khắc tên của người thân dưới tượng đài Đức 

Mẹ tại 2 Đất Thánh trên, hạn chót ghi danh là 

7/15/2022, lệ phí $150 cho một tên.  Mọi chi 

tiết xin liên lạc: 

Vũ Hoàng Trực 206-229-6181 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG  

SEATTLE KỲ VII - 2022 
 

 Chủ đề:  

“Sốg Đức Tin Với Mẹ” 
 

Thời gian:  

THỨ SÁU NGÀY 29/7 - CHÚA NHẬT 

NGÀY 31/7 
 

Kính mời cộng đoàn cùng tham dự và phổ 

biến đến mọi người cùng tham dự.  Xin 

cám ơn cộng đoàn. 

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG  

SEATTLE KỲ VII - 2022 
 

Sổ Vàng (Tuần 10) 
 

 

➢ Bà quả phụ Khang   $100 

➢ A/C Kham & Thanh   $1,000 

➢ Nguyen Thi Theo   $500 

➢ Vuong Tran    $500 

➢ A/C Ngon Binh Nguyen  $1,000 

➢ OB Tuynh & Lan   $1,000 

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  
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 

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 VI - Mùa Phục Sinh 

 

Bài đọc 1 Cv 15,1-2.22-29 

Thánh Thần và chúng tôi quyết định : Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết. 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

1 Hồi ấy, có những người từ miền Giu-đê đến An-ti-ô-khi-a dạy các anh em rằng : “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo 
tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.” 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. 
Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, 
để bàn về vấn đề đang tranh luận này. 

22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi 
An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín 
trong Hội Thánh. 23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau : 

“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-
a. 24 Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi uỷ nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn 
nơi anh em, làm anh em hoang mang. 25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến 
với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, 26 những người đã cống hiến 
cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. 27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những 
điều viết sau đây : 28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều 
cần thiết này : 29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em 
cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.” 

 

Đáp ca  Tv 66,2-3.5.6 và 8 (Đ. c.4)  

Đ. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài ! 

 

Bài đọc 2 Kh 21,10-14.22-23  

Thiên Thần chỉ cho tôi thấy Thành Thánh từ trời mà xuống. 

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

10 Tôi là Gio-an, đang khi tôi xuất thần, thì một thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy Thành 
Thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, 11 chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý 
tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. 12 Thành có tường rộng và cao, với mười hai cửa do mười hai thiên thần canh 
giữ, và trên các cửa có ghi tên mười hai chi tộc con cái Ít-ra-en. 13 Phía đông có ba cửa, phía bắc ba cửa, phía nam ba cửa và phía 
tây ba cửa. 14 Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên. 

22 Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của 
thành. 23 Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn 
chiếu soi. 

 

Tung hô Tin Mừng Ga 14,23 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và 
Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Ga 14,23-29  

Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

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

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha 
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không 
phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh 
em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho 
anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 

27 “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. 
Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến 
Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với 
anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.” 



 

 

Sixth Sunday of Easter  

 

Reading I  Acts 15:1-2, 22-29  

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, “Unless you are circumcised according to the 
Mosaic practice, you cannot be saved.” Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with 
them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and elders 

about this question.  

The apostles and elders, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to 
Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among 
the brothers. This is the letter delivered by them:  

“The apostles and the elders, your brothers, to the brothers in Antioch, Syria, and Cilicia of Gentile origin: greetings. 

Since we have heard that some of our number who went out without any mandate from us have upset you with their 
teachings and disturbed your peace of mind, we have with one accord decided to choose representatives and to send 
them to you along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus 

Christ. So we are sending Judas and Silas who will also convey this same message by word of mouth: ‘It is the deci-
sion of the Holy Spirit and of us not to place on you any burden beyond these necessities, namely, to abstain from 
meat sacrificed to idols, from blood, from meats of strangled animals, and from unlawful marriage. If you keep free of 

these, you will be doing what is right. Farewell.’”  

 

Responsorial Psalm   Ps 67:2-3, 5, 6, 8  

R (4) O God, let all the nations praise you!  

 

Reading II  Rev 21:10-14, 22-23  

The angel took me in spirit to a great, high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of 
heaven from God. It gleamed with the splendor of God. Its radiance was like that of a precious stone, like jasper, clear 
as crystal. It had a massive, high wall, with twelve gates where twelve angels were stationed and on which names were 

inscribed, the names of the twelve tribes of the Israelites. There were three gates facing east, three north, three south, 
and three west. The wall of the city had twelve courses of stones as its foundation, on which were inscribed the twelve 
names of the twelve apostles of the Lamb.  

I saw no temple in the city for its temple is the Lord God almighty and the Lamb. The city had no need of sun or moon 

to shine on it, for the glory of God gave it light, and its lamp was the Lamb.  

 

Alleluia  Jn 14:23  

R. Alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my word, says the Lord, and my Father will love him and we will 

come to him. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 14:23-29  

Jesus said to his disciples: “Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to 
him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words; yet the word you hear is 

not mine but that of the Father who sent me.  

“I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will 
teach you everything and remind you of all that I told you. Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the 
world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you, ‘I am going away 

and I will come back to you.’ If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father; for the Father is great-
er than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens you may believe.”  


