
 

 

 

"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 
 

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 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C 

Ngày 05 Tháng 06 Năm 2022 

Bản tin số 570 

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) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 
 Các lễ cuối tuần:   $   3,826.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,390.00  
Bảo trì đóng góp:  $       60.00  

   

Tổng cộng:  $   5,276.00 

 

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 05/06: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

   St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-

2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29

-30,31-34; Rm 8:8-17; Ga 14:14-16,23-26 

Ngày 06/06: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12 

Ngày 07/06: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16 

Ngày 08/06: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19 

Ngày 09/06: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26 

Ngày 10/06: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm 

   1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32  

Ngày 11/06: Thánh Barnabas, Tông Đồ 

   1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37 

Ngày 12/06: Lễ Chúa Ba Ngôi 

   Cn 8:22-31; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15  

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 

ỦNG HỘ HOA 

• Bà Chắt  $40  -  Bà Đồng $40 

• Hiếu (Mến) $30  -  Chị Mỹ $50 

• Yến Đông  $100  -  C. Biên $50 

• Hiếu Phúc  $100  -  Bà Nga $50 

• A/C Liên Quý $100  -  Hương $20 

• Chị Ánh  $20  -  Chị Xuân $30 

• Anh Văn  $100  -  Ẩn danh $30 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 2/6/22: $6,940.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

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 

HỘI THÁNH LINH mừng Bổn Mạng 
 
Kính thưa Cộng đoàn, 

Hôm nay Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là 

ngày mừng Bổn Mạng của Hội Thánh Linh giáo xứ.  

Kính xin quí Cha, quí Soeur và Cộng đoàn hiệp lời cầu 

nguyện cho ACE Hội Thánh Linh luôn được ơn khôn 

ngoan, sáng suốt, dấn thân phục vụ và sống chứng nhân 

Kito hữu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 

Hội Thánh Linh sinh hoạt và chia sẻ Lời Chúa hàng 

tuần vào tối thứ ba sau Thánh lễ. Hội Thánh Linh hân 

hoan chào đón những ACE nào có thể được, xin mời 

tới tham gia. 

BPV Hội Thánh Linh chân thành cảm ơn 

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


 

 

 

 

 

 
 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 6/2022 
 

Anh chị em thân mến! 
 

Cùng với Giáo hội hoàn vũ, chúng ta bước vào Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôn kính Thánh Tâm là chiêm 
ngắm tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Đức Giêsu Kitô, vị Mục Tử nhân lành. Trong Thông Điệp Năm Thánh 
(Annum Sacrum) Đức Thánh Cha Leo XIII cảm nhận: “Nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, một biểu tượng và một hình 
ảnh rõ ràng về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thúc đẩy chúng ta yêu thương nhau. 
 

Thật vậy, tôn kính Thánh Tâm là chúng ta tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện trọn vẹn nơi Người Con Chí 
Ái của Ngài. Tình yêu ấy cuối xuống với mọi người và nâng dậy những ai yếu đuối sa ngã. Đỉnh cao của tình yêu ấy 
là Hy Tế Thập Giá có giá trị cứu rỗi muôn người. Khi Trái Tim Chúa Giêsu ngừng đập cũng là lúc tình yêu của 
Ngài, qua những giọt máu và nước cuối cùng trải rộng đến mọi người, mọi nơi và mọi thời. 
 

Như thế, khi chiêm ngắm Thánh Tâm, chúng ta được mời gọi bắt chước Chúa Giêsu trong sự tín thác hoàn toàn cho 
Thiên Chúa, và quảng đại trao ban tình thương cho hết thảy mọi người. Cách cụ thể, khi mọi người hay mọi nhà 
cùng đọc Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu trong tháng Sáu, chúng ta hãy để cho nhịp đập yêu thương của Ngài 
tiếp tục vang lên trong tâm hồn mỗi người, mỗi gia đình, mỗi xứ đạo. Từ nhịp đập yêu thương sẽ thôi thúc chúng ta 
có những hành động bác ái, tha thứ và chia sẻ với những người chung quanh. 
 

Trong Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay (24/6 Lễ Trọng), xin quý Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện đặc biệt 
cho các linh mục. Xin cho các linh mục luôn biết hướng ánh mắt nhìn lên Thánh Tâm bị đâm thâu để các linh mục 
tìm được sức mạnh trong công việc hy sinh phục vụ. 
 

Trong tháng Sáu này, Giáo Xứ chúng ta cũng có nhiều ngày đặc biệt để cùng chia sẻ mừng vui và chúc mừng: 
 

• 5/6 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là Ngày Sinh Nhật của Giáo Hội, và là Bổn Mạng của Hội Thánh Linh. 

• 12/6 Lễ Chúa Ba Ngôi. Các em Rước Lễ Lần Đầu. 

• 19/6 Mừng Lễ Hiền Phụ (Father’s Day) 

• 23/6 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lễ Trọng) 

• 24/6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lễ Trọng) 

• 29/6 Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô. 

• Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn Đức Tin Thánh Phêrô & Thánh Phaolô. 
➢ Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Phêrô & Phaolô. 
➢ Mừng Lễ Bổn Mạng đến tất cả những ai chọn Thánh Phêrô & Phaolô làm Quan Thầy, đặc biệt là Cha Phó 

Phêrô Đoàn Hoàng Khôi Anh và tôi. 
➢ Mừng Kỷ Niệm 20 Linh Mục của tôi. 

 

Năm nay, Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta sẽ Mừng Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô vào ngày Chúa Nhật 26/6 
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (Lễ Trọng & Lễ Buộc) vào lúc 10:30am. Sẽ chỉ có 1 Thánh Lễ Việt Nam 
hôm đó ở ngoài khán đài. Sau Thánh Lễ chúng ta sẽ có tiệc mừng chung với nhau để Mừng Lễ Bổn Mạng và Mừng 
Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục của Cha Xứ. Trân trọng kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham dự. 
 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em thêm lời cầu nguyện cho tôi nhân dịp Kỷ Niệm 20 Năm Linh Mục, xin cho tôi được 
luôn trung thành Theo Chúa. Luôn vượt qua được những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian. Luôn biết dấn 
thân để phục vụ đoàn chiên mà Chúa và Giáo hội giao cho tôi săn sóc. 
 

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, 
qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. 
 

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) 

    

    

    

    

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


 

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
 

Bài đọc 1 Cv 2,1-11 

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng. 

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió 

mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra 

đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ 

theo khả năng Thánh Thần ban cho. 

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều 

người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và 

nói : “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói 

tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, 

Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp 

giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là 

người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những 

kỳ công của Thiên Chúa !” 

 

Đáp ca Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 (Đ. x. c.30)  

Đ. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. 
 

Bài đọc 2 1 Cr 12,3b-7.12-13  

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. 

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 

3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 

4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một 

Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí 

tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 

12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy 

nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, 

nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta 

đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. 

 

Tung hô Tin Mừng  x. 1 Cr 5,7b-8a 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và 

cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Ga 20,19-23  

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 

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.” 



 

 

Pentecost Sunday Mass during the Day  

 

Reading I  Acts 2:1-11  

When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came 
from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then 
there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they 
were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to 
proclaim.  

Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they 
gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own 
language. They were astounded, and in amazement they asked, “Are not all these people who are speak-
ing Galileans? Then how does each of us hear them in his native language? We are Parthians, Medes, 
and Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pam-
phylia, Egypt and the districts of Libya near Cyrene, as well as travelers from Rome, both Jews and 
converts to Judaism, Cretans and Arabs, yet we hear them speaking in our own tongues of the mighty 
acts of God.”  

 

Responsorial Psalm  Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34  

R (cf. 30) Lord, send out your Spirit, and renew the face of the earth.  

 

Reading II   1 Cor 12:3b-7, 12-13  

Brothers and sisters: No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit.  

There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the 
same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone. To 
each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit.  

As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so 
also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free 
persons, and we were all given to drink of one Spirit.  

 

Alleluia  

R. Alleluia, alleluia. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of 
your love. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Jn 20:19-23  

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.”  


