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Céad míle fáilte! 

Một trăm ngàn chào mừng!  

One hundred thousand welcomes!  

 

 
Saint Patrick's Episcopal Church is a community of care 

called to be Christ-centered and multicultural  

in worship, Christian education and action 

to proclaim Christ's love to the world. 



Second Sunday after Pentecost 
Holy Eucharist Rite II 

June 19, 2022 

Prelude                                       “Meditation”                                    G. Blake 

Hymn 473                            "Lift high the cross” 

Opening Acclamation  

Celebrant:  Alleluia. Christ is risen. 

People:        The Lord is risen indeed. 

Alleluia. 

 

Collect for Purity 

Almighty God, to you all hearts are 
open, all desires known, and from 
you no secrets are hid; Cleanse the 
thoughts of our hearts by the 
inspiration of your Holy Spirit, that 
we may perfectly love you, and 
worthily magnify your holy Name; 
through Christ our Lord. Amen. 

 

Chủ Lễ :  A-lê-lu-ya. Chúa Cứu 

Thế đã sống lại. 

Hội Chủng: Ngài thật đã sống lại. A-

lê-lu-ya. 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, 
Đấng biết rõ mọi lòng, mọi ước 
muốn, mọi bí ẩn: xin thanh tẩy 
chúng con bởi quyền năng Chúa 
Thánh Linh, để chúng con được trọn 
vẹn tình yêu Chúa, và xứng đáng ca 
ngợi Danh thánh của Ngài; qua 
Chúa Cứu Thế, Chúa chúng con. 
Amen. 

Celebrant and people sing:  Hymn 210, verse 3 

Now let the heavens be joyful!  Let earth her song begin! 

The round world keep high triumph, and all that is therein! 

Let all things seen and unseen their notes in gladness blend, 

for Christ the Lord hath risen, our joy that hath no end. 

Collect of the Day 

O Lord, make us have perpetual love and reverence for your holy Name, for 

you never fail to help and govern those whom you have set upon the sure 

foundation of your loving-kindness; through Jesus Christ our Lord, who lives 

and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. 

Old Testament:  Isaiah 65:1-9 

I was ready to be sought out by 

those who did not ask, to be 

found by those who did not seek 

me. 

I said, "Here I am, here I am," to a 

nation that did not call on my 

name. 

I held out my hands all day long to 

a rebellious people, 

who walk in a way that is not good, 

1
 “Ta đã cho những kẻ chẳng thèm 

hỏi đến Ta được cầu xin Ta, Ta 
đã cho những kẻ chẳng tìm kiếm 
Ta được tìm Ta. Ta nói với một 
dân chẳng thèm kêu cầu danh Ta 
rằng, ‘Ta ở đây! Ta ở đây!’ 

2 
Suốt ngày Ta dang hai tay mời gọi 

một dân phản nghịch, Một dân 
cứ bước theo đường lối gian tà, 
theo ý riêng mình, 

3 
Một dân không ngừng chọc giận 



following their own devices; 

a people who provoke me to my 

face continually, 

sacrificing in gardens and offering 

incense on bricks; 

who sit inside tombs, and spend the 

night in secret places; 

who eat swine's flesh, with broth of 

abominable things in their 

vessels; 

who say, "Keep to yourself, do not 

come near me, for I am too holy 

for you." 

These are a smoke in my nostrils, 

a fire that burns all day long. 

See, it is written before me: I will 

not keep silent, but I will repay; 

I will indeed repay into their laps 

their iniquities and their 

ancestors' iniquities together, 

says the LORD; 

because they offered incense on the 

mountains and reviled me on the 

hills, 

I will measure into their laps full 

payment for their actions. 

Thus says the LORD: 

As the wine is found in the cluster, 

and they say, "Do not destroy it, 

for there is a blessing in it," 

so I will do for my servants' sake, 

and not destroy them all. 

I will bring forth descendants from 

Jacob, and from Judah inheritors 

of my mountains; 

my chosen shall inherit it, and my 

servants shall settle there. 

ngay vào mặt Ta, Chúng dâng 
con vật hiến tế cho tà thần trong 
các vườn, Và dâng hương cho 
các thần tượng trên những bàn 
thờ bằng gạch; 

4 
Chúng ngồi trầm tư mặc tưởng 

giữa các mồ mả, Và thức thâu 
đêm tĩnh tọa nơi mộ địa âm u. 
Chúng ăn thịt heo ô uế; Bát đĩa 
chúng chứa đầy các thức ăn gớm 
ghiếc. 

5 
Chúng là những kẻ đã nói, ‘Hãy 

đứng xa ra, chớ lại gần ta, vì ta 
thánh khiết hơn ngươi!’ Những 
điều ấy làm cho khói giận của Ta 
bốc ra nơi lỗ mũi, Như lửa hừng 
cháy hừng hực suốt ngày. 

6 
Này, những việc ấy đã được ghi lại 

trước mặt Ta; Ta sẽ không im 
lặng, nhưng sẽ báo trả, Ta sẽ báo 
trả ngay vào lòng chúng; 

7 
Ta sẽ báo trả tội của các ngươi và 

tội của tổ tiên các ngươi nữa,” 
CHÚA phán. “Chúng đã dâng 
hương cho các tà thần trên các 
núi; Chúng đã xúc phạm đến Ta 
trên các ngọn đồi, Nên Ta sẽ 
lường theo những việc chúng 
làm khi trước, Mà báo trả đích 
đáng vào lòng chúng.” 

8 
CHÚA phán thế này: “Như rượu 

mới còn tìm thấy trong chùm 
nho héo, Người ta bảo rằng, 
‘Ðừng bỏ nó đi, vì trong đó còn 
tìm thấy chút phước lành,’ 
Thì vì cớ các tôi tớ Ta, Ta sẽ làm 
như vậy; Ta sẽ không tiêu diệt 
hết chúng đâu. 

9 
Từ Gia-cốp Ta sẽ cho phát sinh 

một dòng dõi; Từ Giu-đa sẽ ra 
một người thừa kế các núi thánh 
của Ta; Người Ta chọn sẽ thừa 
hưởng cơ nghiệp đó; Các tôi tớ 
Ta sẽ cư ngụ ở đó. 

The Word of the Lord.  

Thanks be to God. 



 

Psalm 22:18-27 
18

 Be not far away, O LORD; * you 

are my strength; hasten to help 

me. 
19

 Save me from the sword, * my 

life from the power of the dog. 
20

 Save me from the lion's mouth, * 

my wretched body from the horns 

of wild bulls. 
21

 I will declare your Name to my 

brethren; * in the midst of the 

congregation I will praise you. 
22

 Praise the LORD, you that fear 

him; * stand in awe of him, O 

offspring of Israel; 

all you of Jacob's line, give glory. 
23 

For he does not despise nor abhor 

the poor in their poverty; 

neither does he hide his face from 

them; * but when they cry to him 

he hears them. 
24

 My praise is of him in the great 

assembly; * I will perform my 

vows in the presence of those 

who worship him. 
25

 The poor shall eat and be 

satisfied, and those who seek 

the LORD shall praise him: * 

"May your heart live for ever!" 
26

 All the ends of the earth shall 

remember and turn to the LORD, 

* and all the families of the 

nations shall bow before him. 
27

 For kingship belongs to 

the LORD; * he rules over the 

nations. 

19 
Nhưng Ngài, CHÚA ôi, xin đừng 

lìa bỏ con; Nguồn Sức Mạnh của 

con ôi, xin mau đến giúp đỡ con. 
20 

Xin giải cứu linh hồn con thoát 

lưỡi gươm; Xin giải cứu sinh 

mạng con khỏi quyền lực của bọn 

chó. 
21 

Xin cứu con thoát khỏi mồm sư 

tử, Và khỏi các sừng của đàn bò 

điên. Ngài đã nhậm lời con! 
22 

Con sẽ rao truyền danh Ngài cho 

đồng bào con biết; Con sẽ ca tụng 

Ngài giữa đại hội đông người. 
23 

Hỡi những người kính sợ CHÚA, 

hãy ca ngợi Ngài; Hỡi các con 

cháu của Gia-cốp, hãy tôn vinh 

Ngài; Hỡi dòng dõi của I-sơ-ra-

ên, hãy kính sợ Ngài; 
24 

Vì Ngài không khinh thường hoặc 

gớm ghê cảnh khốn cùng của 

người cùng khốn; Ngài chẳng ẩn 

mặt Ngài khỏi người ấy bao giờ; 

Nhưng khi người ấy kêu xin giúp 

đỡ, Ngài đã lắng nghe. 
25 

Ngài là nguồn cảm hứng cho con 

ca ngợi Ngài giữa đại hội. Tôi sẽ 

trả xong những gì tôi đã hứa 

nguyện trước sự hiện diện của 

những người kính sợ Ngài. 
26 

Những người đói khổ sẽ ăn uống 

và được no nê. Những người tìm 

kiếm CHÚA sẽ ca ngợi Ngài. 

Nguyện tâm hồn vui thỏa của anh 

chị em sống đời đời! 
27 

Người ở mọi chân trời góc bể sẽ 

nhớ lại và quay về với CHÚA; 

Mọi dòng họ của muôn dân sẽ 

thờ phượng trước mặt Ngài, 
28 

Vì vương quyền thuộc về CHÚA; 

Ngài trị vì trên các quốc gia. 



Epistle: Galatians 3:23-29 

Now before faith came, we were 

imprisoned and guarded under the 

law until faith would be revealed. 

Therefore the law was our 

disciplinarian until Christ came, so 

that we might be justified by faith. 

But now that faith has come, we are 

no longer subject to a disciplinarian, 

for in Christ Jesus you are all 

children of God through faith. As 

many of you as were baptized into 

Christ have clothed yourselves with 

Christ. There is no longer Jew or 

Greek, there is no longer slave or 

free, there is no longer male and 

female; for all of you are one in 

Christ Jesus. And if you belong to 

Christ, then you are Abraham's 

offspring, heirs according to the 

promise. 

23 
Nhưng trước khi đức tin đến, 

chúng ta đều bị nhốt và bị canh giữ 

dưới quyền lực của tội lỗi, chờ đến 

khi đức tin xuất hiện. 
24 

Vì thế Luật 

Pháp đã trở thành người giám hộ 

của chúng ta cho đến khi Ðấng 

Christ đến, để khi ấy nhờ đức tin 

chúng ta có thể được xưng công 

chính. 
25 

Khi đức tin đến rồi, chúng 

ta không còn ở dưới quyền của 

người giám hộ nữa. 
26 

Vì bởi đức tin trong Ðức Chúa 

Jesus Christ, tất cả anh chị em là 

con cái của Ðức Chúa Trời. 
27 

Vì hễ 

ai đã được báp-têm vào trong Ðấng 

Christ đều được mặc lấy Ðấng 

Christ. 
28 

Không còn phân biệt 

chủng tộc Do-thái hay Hy-lạp, 

không còn phân biệt giai cấp nô lệ 

hay tự do, không còn phân biệt phái 

tính nam hay nữ, vì tất cả anh chị 

em đều là một trong Ðức Chúa 

Jesus Christ. 
29 

Và nếu anh chị em 

thuộc về Ðấng Christ, anh chị em là 

dòng dõi của Áp-ra-ham, những 

người thừa kế theo lời hứa. 

The Word of the Lord.      

Thanks be to God. 

Hymn 676               “There is a balm in Gilead”  

Gospel:  Luke 8:26-39 

Before the Gospel:  Glory to you, Lord Christ 

After the Gospel:    Praise to you, Lord Christ 

Jesus and his disciples arrived at the 

country of the Gerasenes, which is 

opposite Galilee. As he stepped out 

on land, a man of the city who had 

demons met him. For a long time he 

had worn no clothes, and he did not 

live in a house but in the tombs. 

When he saw Jesus, he fell down 

before him and shouted at the top of 

his voice, "What have you to do 

26 
Họ chèo thuyền đến miền Ghê-ra-

sê-nê, miền đối ngang bên kia miền 

Ga-li-lê. 
27 

Khi Ngài vừa bước lên 

đất liền, một người trong thành ấy 

đang bị các quỷ nhập đi ra đón 

Ngài. Ðã lâu người ấy chẳng mặc 

quần áo và không ở trong nhà, 

nhưng sống trong nghĩa địa. 
28 

Khi 

người ấy thấy Ðức Chúa Jesus, ông 

đến sấp mình trước mặt Ngài và 



with me, Jesus, Son of the Most 

High God? I beg you, do not 

torment me" -- for Jesus had 

commanded the unclean spirit to 

come out of the man. (For many 

times it had seized him; he was kept 

under guard and bound with chains 

and shackles, but he would break 

the bonds and be driven by the 

demon into the wilds.) Jesus then 

asked him, "What is your name?" 

He said, "Legion"; for many 

demons had entered him. They 

begged him not to order them to go 

back into the abyss. 

Now there on the hillside a large 

herd of swine was feeding; and the 

demons begged Jesus to let them 

enter these. So he gave them 

permission. Then the demons came 

out of the man and entered the 

swine, and the herd rushed down 

the steep bank into the lake and was 

drowned. 

When the swineherds saw what had 

happened, they ran off and told it in 

the city and in the country. Then 

people came out to see what had 

happened, and when they came to 

Jesus, they found the man from 

whom the demons had gone sitting 

at the feet of Jesus, clothed and in 

his right mind. And they were 

afraid. Those who had seen it told 

them how the one who had been 

possessed by demons had been 

healed. Then all the people of the 

surrounding country of the 

Gerasenes asked Jesus to leave 

them; for they were seized with 

great fear. So he got into the boat 

and returned. The man from whom 

the demons had gone begged that he 

might be with him; but Jesus sent 

him away, saying, "Return to your 

rống cổ gào to, “Lạy Ðức Chúa 

Jesus Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, 

Ngài tính làm gì với tôi đây? Tôi 

van xin Ngài, đừng làm khổ 

tôi.” 
29 

Số là Ðức Chúa Jesus đã 

truyền cho tà linh ô uế phải ra khỏi 

ông. Ðã nhiều lần ác quỷ hành hạ 

ông; dù người ta đã canh giữ ông, 

lấy xiềng xiềng và lấy cùm cùm ông 

lại, nhưng ông vẫn bứt xiềng và bẻ 

cùm, rồi theo quỷ sai khiến, vào 

sống trong những nơi hoang 

dã. 
30 

Ðức Chúa Jesus hỏi 

ông, “Ngươi tên gì?” 

Ông đáp, “Ðạo quân,” vì ông đã bị 

nhiều quỷ nhập vào. 
31 

Các quỷ nài 

xin Ngài đừng bắt chúng phải trở 

xuống vực sâu. 
32 

Khi ấy trên triền núi có một bầy 

heo rất đông đang ăn. Các quỷ cầu 

xin Ngài cho phép chúng được nhập 

vào bầy heo đó. Ngài cho 

phép. 
33 

Các quỷ xuất ra khỏi ông và 

nhập vào bầy heo. Bầy heo chạy 

sồng sộc từ triền núi cao lao xuống 

hồ và chết chìm hết thảy. 
34 

Bọn chăn heo thấy việc xảy ra 

liền bỏ chạy. Họ vào trong thành và 

các thôn làng thuật lại mọi 

sự. 
35 

Dân chúng kéo ra xem sự việc 

đã xảy ra. Khi họ đến gặp Ðức Chúa 

Jesus và thấy người được quỷ ra 

khỏi đang ngồi nơi chân Ðức Chúa 

Jesus, ăn mặc đàng hoàng, đầu óc 

tỉnh táo, họ phát sợ. 
36 

Những người 

đã chứng kiến việc ấy thuật lại cho 

họ nghe thể nào người bị các quỷ 

nhập được chữa lành. 
37 

Bấy giờ 

toàn dân ở Ghê-ra-sê-nê và các 

vùng phụ cận xin Ngài lìa khỏi họ, 

bởi vì một cơn sợ hãi quá lớn đã 

phủ lấy họ. Vậy Ngài xuống thuyền 

và trở về. 
38 

Người được Ngài đuổi quỷ ra xin 



home, and declare how much God 

has done for you." So he went 

away, proclaiming throughout the 

city how much Jesus had done for 

him. 

Ngài cho ông đi theo Ngài, nhưng 

Ngài bảo ông đi về và dặn 

rằng, 
39 

“Hãy về nhà ngươi và thuật 

lại mọi việc lớn lao Ðức Chúa Trời 

đã làm cho ngươi.” 

Ông đi về và rao truyền khắp nơi 

trong thành những việc lớn lao Ðức 

Chúa Jesus đã làm cho ông. 

Sermon                                             The Reverend Mr. John Weatherly 

The Nicene Creed 

We believe in one God, the Father, 

the Almighty, maker of heaven 

and earth, of all that is, seen and 

unseen. 

We believe in one Lord, Jesus 

Christ, the only Son of God, 

eternally begotten of the Father, 

God from God, Light from 

Light, true God from true God, 

begotten, not made, of one Being 

with the Father.    Through him 

all things were made. For us and 

for our salvation he came down 

from heaven:  by the power of 

the Holy Spirit he became 

incarnate from the Virgin Mary, 

and was made man.  For our 

sake he was crucified under 

Pontius Pilate; he suffered death 

and was buried.  On the third 

day he rose again in accordance 

with the Scriptures; he ascended 

into heaven and is seated at the 

right hand of the Father.  He will 

come again in glory to judge the 

living and the dead, and his 

kingdom will have no end. 

We believe in the Holy Spirit, the 

Lord, the giver of life, who 

Bài Tín Điều Ni-Xê 

Chúng tôi tin Đức Chúa Trời duy 

nhất, là Cha, là Đấng Toàn 

Năng, là Đấng Tạo Dựng trời và 

đất ,  và tất cả mọi loại hữu hình   

cũng như vô hình. 

Chúng tôi tin Chúa Cứu Thế Giê Xu 

Con duy nhất của Đức Chúa 

Trời. Ngài có từ trước muôn đời 

và đến từ Đức Chúa Cha . Ngài 

là Thiên Chúa từ Thiên Chúa, 

Ánh Sáng từ Ánh Sáng, là 

Thượng Đế chân thật từ Thượng 

Đế chân thật, Ngài tự có chứ 

không phải được tạo thành, Ngài 

là một thể cùng Đức Chúa Cha . 

Mọi vật được dựng nên qua 

Ngài. Vì chúng ta,và để cứu rổi 

chúng ta Ngài từ trời giáng thế : 

Bởi quyền phép Chúa Thánh 

Linh Ngài nhập thế qua trinh nữ 

Ma-Ri và trở nên một người. 

Cứu chúng ta, Ngài chịu đóng 

đinh trên thập tự giá bởi tay Bôn 

Xơ Phi Lát, chịu chết và chôn. 

Đến ngày thứ ba Ngài sống lại, 

theo lời Kinh Thánh; Ngài lên 

trời, ngự bên hữu Đức Chúa 

Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh 

quang để phán xét kẻ sống và kẻ 

chết, và nước Ngài còn đến đời 

đời. 

Chúng tôi tin Chúa Thánh Linh, 

Đấng ban sự sống. Ngài đến từ 



proceeds from the Father and the 

Son. With the Father and the Son 

he is worshiped and glorified. 

He has spoken through the 

Prophets.     

We believe in one holy catholic and 

apostolic Church. 

We acknowledge one baptism for 

the forgiveness of sins.  

We look for the resurrection of the 

dead, and the life of the world to 

come. Amen. 

Đức Chúa Cha và Đức Chúa 

Con. Cùng với Đức Chúa Cha và 

Đức Chúa Con, Ngài được 

phụng thờ và tôn vinh, Ngài đã 

phán qua các tiên tri. 

Chúng tôi tin một Hội Thánh Hoàn 

Vũ, duy nhất và tông truyền. 

Chúng tôi công nhận một phép Báp 

Têm tha tội. 

Chúng tôi chờ đợi sự sống lại của kẻ 

chết, và sự sống trong thế giới 

sắp đến.  Amen. 

Prayers of the People  

FORM VI  

 

The Leader and People pray responsively 

In peace, we pray to you, Lord God. 

Silence 

For all people in their daily life and 

work; 

For our families, friends, and 

neighbors, and for those who 

are alone. 

For this community, the nation, and 

the world; 

For all who work for justice, 

freedom, and peace. 

For the just and proper use of your 

creation; 

For the victims of hunger, fear, 

injustice, and oppression. 

For all who are in danger, sorrow, 

or any kind of trouble; 

For those who minister to the sick, 

the friendless, and the 

needy. 

For the peace and unity of the 
Church of God; 
For all who proclaim the Gospel, 
and all who seek the Truth. 

For Michael, our Presiding Bishop; 

for Susan and Jennifer, our Bishops; 

Lạy Đức Chúa Trời, trong an tịnh 

chúng con cầu nguyện cùng Chúa. 

Yên lặng 

Cho tất cả mọi người trong đời sống 

và công việc của họ; 

Cho gia đình, bạn hữu và láng 

giềng của chúng con, và cho những 

người đơn chiếc. 

Cho cộng đồng và quốc gia nầy, và 

cho cả thế giới; 

Cho tất cả những ai hoạt động cho 

công lý, tự do, và hòa bình. 

Cho cách xử dụng phải lẽ và chính 

đáng mọi vật Chúa tạo nên; 

Cho những nạn nhân của nghèo 

đói, sợ hãi, bất công, và áp bức. 

Cho tất cả những ai gặp nguy hiểm, 

đau buồn, hay bất cứ khó khăn nào; 

Cho những ai săn sóc người đau 

ốm, cô đơn, hay nghèo túng. 

Cho sự hòa thuận và hợp nhất của 

Hội Thánh Chúa. 

Cho những người rao giảng Phúc 

Âm, và cho ai tìm kiếm  Chân Lý. 

Cho Micheal, Tổng Giám Mục; 

Susan và Jennifer, Giám Mục của 



for John, our Interim Rector; and 

for all bishops and other ministers; 

For all who serve God in his 

Church. 

For the special needs and concerns 
of this congregation. 

Silence 

The People may add their own petitions 

Hear us, Lord; 

For your mercy is great. 

We thank you, Lord, for all the 

blessings of this life. 

Silence 

The People may add their own 

thanksgivings 

We will exalt you, O God our King; 

And praise your Name for ever and 

ever. 

We pray for all who have died, that 

they may have a place in your 

eternal kingdom. 

Silence 

The People may add their own petitions 

Lord, let your loving-kindness be 

upon them; 

Who put their trust in you. 

chúng con; cho Mục Sư John, và 

cho tất cả các mục sư khác; 

Cho tất cả những ai đang hầu việc 

Chúa trong Hội Thánh Ngài. 

Cho những nhu cầu và vấn đề đặc 

biệt của hội thánh nầy. 

Yên lặng. Hội chúng có thể thêm lời cầu 

nguyện của mình. 

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con; 

Vì lòng thương xót của Ngài rất 

lớn. 

Chúng con tạ ơn Chúa về mọi ơn 

phước Chúa ban trong đời sống nầy. 

Yên lặng 

Hội chúng có thể thêm lời tạ ơn 

Lạy Chúa là Vua chúng con, chúng 

con suy tôn Ngài; 

Và ca tụng Ngài mãi mãi không 

thôi. 

Chúng con cầu xin cho những 

người đã khuất, nguyện họ hưởng 

được nước Chúa đời đời. 

Yên lặng 

Hội chúng có thể thêm lời cầu xin. 

Lạy Chúa, nguyện lòng yêu thương 

nhân từ Chúa ở trên họ; 

là những kẻ hết lòng tin cậy Ngài. 

 

Prayer for Ukraine and the whole Human Race 

O God, you made us as one people, formed by your hands out of the dust of 

the earth, and you breathed your life spirit within us. We pray for the whole 

human race and especially those who face violence or war this day. We 

remember the people of Ukraine, the Sudan, and all places where there is 

hatred and bloodshed. Comfort those who live in fear, guide the leaders of 

all lands into the ways of peace, take away the arrogance and hatred that 

infect our hearts, and help us to work through our struggles that we might 

truly be people worthy of your name. These things we ask through your son 

Jesus Christ, the true Prince of Peace, Amen. 



We pray to you also for the 
forgiveness of our sins. 

Silence may be kept 

Leader and People 

Have mercy upon us, most merciful 
Father;   in your compassion forgive 
us our sins, known and 
unknown, things done and left 
undone; and so uphold us by your 
Spirit that we may live and serve you 
in newness of life, to the honor and 
glory of your Name; through Jesus 
Christ our Lord. Amen. 

Celebrant  

Almighty God have mercy on you, 
forgive you all your sins through our 
Lord Jesus Christ, strengthen you in 
all goodness, and by the power of the 
Holy Spirit keep you in eternal 
life. Amen. 

Chúng ta hãy xưng tội đã phạm cùng 
Chúa và người lân cận. 

Yên lặng 

Lạy Cha rất khoan nhân, xin thương 
xót chúng con. chúng con; nhờ lòng 
nhân từ Chúa, xin tha thứ các tội lỗi 
chúng con, những tội lỗi chúng con ý 
thức hoặc không ý thức, những việc 
đã làm hay không làm trọn; nguyện 
xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ để 
chúng con có thể sống một đời sống 
mới, phụng sự Chúa và làm sáng 
danh Ngài; nhân danh Chúa Cứu Thế 
Giê-su là Chúa chúng con.  Amen. 

Giám Mục hoặc Trưởng Tế đứng lên công bố 
Nguyện Thiên Chúa toàn năng 
thương xót, tha hết  tội lỗi cho anh 
chị em nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su.   
Xin Ngài thêm sức cho anh chị em 
trong mọi việc lành, và bởi quyền 
năng Thánh Linh gìn giữ anh chị em 
trong sự sống đời đời. Amen. 

The Peace 

THE HOLY COMMUNION 

All who wish to draw closer to the Lord are welcome at the altar 
Bất cứ ai thành tâm muốn đến gần Chúa đều được mời dự Tiệc Thánh. 

Offertory                           “Go down, Moses”            Arranged by M. Hiller 
                                                  Bell Choir  

Hymn 178, verses 1 and 4 

Alleluia, alleluia!  Give thanks to the risen Lord 

Alleluia, alleluia!  Give praise to his Name. 

1. Jesus is Lord of all the earth, He is the King of creation. 

2. Come let us praise the living God, joyfully sing to our Savior. 

The Great Thanksgiving 

Eucharistic Prayer A 

The people remain standing. The Celebrant, 

whether bishop or priest, faces them and 

sings or says 

Celebrant: The Lord be with you. 
People: And also with you. 
Celebrant: Lift up your hearts. 
People: We lift them to the  

                  Lord. 

Lễ Tiệc Thánh  

Hội chúng đứng.  Chủ Lễ,  giám mục hoặc 

trưởng tế,  đối diện với Hội Chúng, ngâm 

hoặc nói 

Chủ Lễ :      Chúa ở cùng anh chị em. 

Hội Chúng:  Và ở cùng Mục Sư.  

Chủ Lễ:        Hãy nâng tâm hồn lên. 

Hội Chúng:   Chúng con lòng về 

                   Chúa. 



Celebrant: Let us give thanks to  

                  the Lord our God. 

People: It is right to give him 

                  thanks and praise  

Then, facing the Holy Table, the Celebrant 

proceeds 

It is right, and a good and joyful 

thing, always and everywhere to 

give thanks to you, Father 

Almighty, Creator of heaven and 

earth. 

Here a Proper Preface is sung or said on all 

Sundays, and on other occasions as 

appointed.  Proper Preface for Pentecost: 

Through Jesus Christ our Lord. In 
fulfillment of his true promise, the 
Holy Spirit came down from 
heaven, lighting upon the disciples, 
to teach them and to lead 
them into all truth; uniting peoples 
of many tongues in the confession 
of one faith, and giving to your 
Church the power to serve you as a 
royal priesthood, and to preach the 
Gospel to all nations. 

Therefore we praise you, joining 

our voices with Angels and 

Archangels and with all the 

company of heaven, who for ever 

sing this hymn to proclaim the glory 

of your Name: 

Celebrant and People (S-124) 

Holy, Holy, Holy Lord, God of 
power and might, heaven and earth 
are full of your glory. 
Hosanna in the highest. 
Blessed is he who comes in the 
name of the Lord. 
Hosanna in the highest. 

The people stand or kneel. 

Then the Celebrant continues 

Holy and gracious Father: In your 

infinite love you made us for 

Chủ Lễ:    Hãy cảm tạ Chúa là 

                   Thiên Chúa chúng ta. 

Hội Chúng:   Thật là chính đáng để  

                   ảm tạ và ngợi khen 

                   Ngài. 

Hướng về bàn thờ, Chủ Lễ tiếp  tục 

Thật là chính đáng, tốt đẹp, và vui 

thỏa trong mọi nơi mọi lúc để 

chúng con cảm tạ Chúa, lạy Chúa 

là Cha Toàn Năng, là Đấng tạo 

dựng trời đất,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vậy nên cùng với các Thiên Linh, 

Tổng Lãnh Thiên Linh và toàn thể 

chư thánh trên trời, là những kẻ mãi 

mãi chúc tụng Chúa, chúng con 

đồng thanh tung hô vinh danh Chúa 

rằng: 

Thánh, thánh, chí thánh!  Đức Chúa 

Trời đầy quyền uy năng lực, 

Đất trời đầy dẫy vinh quang Ngài. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 

Chúc tụng đấng nhân danh Chúa 

mà đến. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 

Lạy Cha thánh khiết và nhân từ: 

Bởi tình yêu vô hạn, Chúa đã tạo 

https://www.bcponline.org/HE/pphe2.html


yourself, and, when we had fallen 

into sin and become subject to evil 

and death, you, in your mercy, sent 

Jesus Christ, your only and eternal 

Son, to share our human nature, to 

live and die as one of us, to 

reconcile us to you, the God and 

Father of all. He stretched out his 

arms upon the cross, and offered 

himself, in obedience to your will, a 

perfect sacrifice for the whole 

world. 

At the following words concerning the 

bread, the Celebrant is to hold it, or to lay a 

hand upon it; and at the words concerning 

the cup, to hold or place a hand upon the 

cup and any other vessel containing wine to 

be consecrated. 

On the night he was handed over to 
suffering and death, our Lord Jesus 
Christ took bread; and when he had 
given thanks to you, he broke it, and 
gave it to his disciples, and said, 
"Take, eat: This is my Body, which 
is given for you. Do this for the 
remembrance of me." 

After supper he took the cup of 
wine; and when he had given 
thanks, he gave it to them, and said, 
"Drink this, all of you: This is my 
Blood of the new Covenant, which 
is shed for you and for many for the 
forgiveness of sins. Whenever you 
drink it, do this for the 
remembrance of me." 

Therefore we proclaim the mystery 
of faith: 

Celebrant and People 

Christ has died. 
Christ is risen. 
Christ will come again. 
The Celebrant continues 

We celebrate the memorial of our 
redemption, O Father, in this 
sacrifice of praise and thanksgiving. 
Recalling his death, resurrection, 

dựng chúng con cho Ngài; khi 

chúng con sa vào tội lỗi, tùng phục 

điều ác và sự chết, Chúa đã xót 

thương, sai Chúa Cứu Thế Giê-su, 

Con duy nhất hằng hữu của Ngài, 

mang lấy thân xác loài người chúng 

con, để sống và chết như một 

người, và để phục hòa chúng con 

với Ngài là Thiên Chúa và là Cha 

của muôn vật. Người đã tự hiến 

mình, giang tay trên thập tự giá; 

vâng theo ý Chúa, Người là một 

của dâng trọn vẹn cho cả thế gian. 

Chủ Lễ cầm hoặc đặt tay trên bánh khi đọc 

đoạn sau đây về bánh; và cầm hoặc đặt tay 

trên chén và trên tất cả các bình rượu được 

dâng hiến khi đọc đến phần nói về chén. 

Trong đêm Người bị phó nộp cho 
đau khổ và sự chết, Chúa Cứu Thế 
Giê-su cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra 
trao cho các môn đồ, và phán rằng: 
"Các con hãy nhận và ăn. Nầy là 
Thân Thể Ta, vì các con mà phải hy 
sinh. Hãy làm điều nầy để nhớ đến 
Ta." 

Sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén 
rượu, tạ ơn, trao cho các môn đồ và 
phán rằng: "Các con hãy cùng 
uống: nầy là Huyết của Ta, Huyết 
của Giao Ước Mới bị đổ ra, để các 
con và nhiều người được tha tội. Hễ 
khi nào các con uống, hãy làm điều 
nầy để tưởng nhớ đến ta."  

Vì vậy chúng con tuyên xưng mầu 
nhiệm đức tin:  

Chủ Lễ và Hội Chúng đồng thanh 

Chúa Cứu Thế đã chết. 
Chúa Cứu Thế đã sống lại. 
Chúa Cứu Thế sẽ trở lại. 
Chủ Lễ tiếp tục 

Lạy Cha, chúng con hân hoan kỷ 
niệm sự cứu rỗi, xin dâng lên Ngài 
lời ngợi khen và cảm tạ. Để tưởng 
nhớ sự chết, sự sống lại và thăng 



and ascension, we offer you these 
gifts. 

Sanctify them by your Holy Spirit 
to be for your people the 
Body and Blood of your Son, the 
holy food and drink of new 
and unending life in him. Sanctify 
us also that we may faithfully 
receive this holy Sacrament, and 
serve you in unity, constancy, 
and peace; and at the last day bring 
us with all your saints 
into the joy of your eternal 
kingdom. 

All this we ask through your Son 
Jesus Christ: By him, and with him, 
and in him, in the unity of the Holy 
Spirit all honor and glory is yours, 
Almighty Father, now and for 
ever. Amen. 

 
And now, as our Savior Christ has 

taught us, we are bold to say,  

thiên của Người, chúng con dâng 
lên Cha những hiến vật nầy. 

Nguyện Cha thánh hóa bánh và 
chén nầy bởi Thánh Linh, để làm 
Thân và Huyết của Con Ngài cho 
dân Chúa, và là thức ăn và của 
uống thánh cho đời sống mới vĩnh 
cửu trong Người. Xin thánh hóa cả 
chúng con nữa, để chúng con trung 
tín nhận lãnh Bí Tích thánh nầy, 
hầu trung kiên phụng sự Chúa 
trong hiệp nhất và hòa thuận; và 
đến ngày cuối cùng xin đem chúng 
con cùng tất cả các thánh vào niềm 
vui thỏa trong nước Chúa đời đời. 

Chúng con khẩn nguyện mọi điều 
nầy nhờ Con Ngài là Chúa Cứu 
Thế Giê-su. Chính nhờ Người, với 
Người, và trong Người mà mọi 
chúc tụng và vinh quang đều qui về 
Chúa là Cha Toàn Năng, cùng với 
Chúa Thánh Linh cho đến đời đời 
vô cùng. Amen.  

Vâng theo lời Chúa Cứu Thế là 

Cứu Chúa chúng con truyền dạy, 

chúng con dạn dĩ nguyện rằng, 
The Lord's Prayer  

Our Father, who art in heaven, 

hallowed be thy Name, thy kingdom 

come, thy will be done, on earth as 

it is in heaven. Give us this day our 

daily bread. And forgive us our 

trespasses, as we forgive those who 

trespass against us. And lead us not 

into temptation, but deliver us from 

evil. For thine is the kingdom, and 

the power, and the glory, for ever 

and ever. Amen. 

Lạy Cha chúng cpm ỡ trên trời,  

Danh Cha được tôn thánh, nước 

Cha được đến, ý Cha được nên, ở 

đất như ở trời. Xin cho chúng con 

lương thực hàng ngày. Xin tha tội 

lỗi chúng con, như chúng con tha kẻ 

có lỗi với chúng con. Xin chớ để 

chúng con bị cám dỗ, song cứu 

chúng con khỏi điều ác. Vì nước, 

quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha 

đời đời vô cùng. Amen. 

 



The Breaking of the Bread   

Celebrant:  Christ our Passover is 

sacrificed for us;  

People:         Therefore let us keep the 

feast.  

Chủ Lễ:  Chúa Cứu Thế, Sinh Tế 

Vượt Qua, hy sinh cho 

chúng ta;  

Hội Chủng: Vì vậy chúng ta hãy giữ 

lễ. 

Fraction Anthem (Hymn 304, verses 1 and 2) 

             I come with joy to meet my Lord, forgiven, loved, and free, 
             in awe and wonder to recall his life laid down for me. 

             I come with Christians far and near to find, as all are fed, 

             the new community of love in Christ's communion bread. 

Celebrant  

The Gifts of God for the People of 

God. Take them in remembrance 

that Christ died for you, and feed 

on him in your hearts by faith, with 

thanksgiving.   

Đối diện Hội Chúng, Chủ Lễ nói lời mời  

Quà tặng của Thiên Chúa cho Con 

Dân Chúa. Hãy nhận và tưởng nhớ 

Đức Kitô đã chết vì anh chị em, và 

nuôi mình bằng chính Ngài bởi đức 

tin và với lòng biết ơn.  

Communion Hymn  325   "Let us break bread together" 

Post Communion Thanksgiving                       BCP 365 (47) 

Lời Cầu Nguyện Sau Tiệc Thánh 

Eternal God, heavenly Father, 
you have graciously accepted us as 
living members of your Son our 
Savior Jesus Christ, and you have 
fed us with spiritual food in the 
Sacrament of his Body and Blood. 
Send us now into the world in 
peace, and grant us strength and 
courage to love and serve you with 
gladness and singleness of heart; 
through Christ our Lord. Amen. 

Lạy Thiên Chúa là Cha thiên 
thượng, là Đấng đã gia ơn chấp 
nhận chúng con làm chi thể của Con 
Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su của 
chúng con, và nuôi chúng con bằng 
thức ăn thiêng liêng trong Bí Tích 
của Thân và Huyết Người. Xin sai 
phái chúng con vào thế gian trong 
bình an, và nguyện chúng con được 
mạnh mẽ và can đảm, để vui lòng 
nhất tâm yêu mến phụng sự Chúa; 
nhân danh Chúa Cứu Thế là Chúa 
chúng con.  Amen. 

The Blessing    

Hymn 450                "All hail the power of Jesus’ Name!" 

The Dismissal    BCP 366 (48) 

Celebrant:   Go in peace to love and serve the Lord. 

People:      Thanks be to God. 

Celebrant:   Hãy ra đi trong sự bình an để yêu mến và phục vụ Chúa. 

People:       Chúng con tạ ơn Chúa. 

Postlude                                “Allegro Marziale”                              G. Martin  



The flowers on the altar today are given to the Glory of God 

by Debbie Clark in memory of her father 

Harold R. Selby. 

_______ 

We remember in our prayers: 

Mary Anne Bogie; Raleigh Brownlee; John Burch; Judy DeGroot; Dick 

Dombrowsky; Carolyn Gawarecki; Steve Gawarecki;  Sarah G and family; 

Frank Harbers; Bill Huddleston; Huynh thi Thanh-Xuân; Amanda Rice 

Johnston; Ellen Keys and Roy; Audrey King; Don Klika; Brian Leonard; 

Cassa Leonard; Pauline Leonard; Sue Loft; Molly and Dick Lunsford; Becky 

Martin; Paul McDonald; Claudia Mills; Janice Mills; Gail Moreno; Danielle 

Morgan; Dat Nguyen; Wanda Nolan; Francine Oliver; Dominique Phung; 

Diana Poole; Dana and Sarah Priest; Fr. Vicente Santiago, Catherine 

Tingley; Milton Thomas; the Lê Trần family; Lem H. Truong; Chelsea Van 

Horn and family; the Ward family; Anne Whitten; Janette Woodward; 

Maureen; and our Sunrise friends, especially: Mildred Hoxie, John and Ellin 

Leggat, Nancy Miller, Doris Powers, Catherine Brewer, Eleanor Engel, 

Millie Johnson, Connie Greenleaf, Antoinette Amoni and Jan Garland. 
_____________ 

Birthdays this week:  Vashti Leonard Curtis (Friday); Reed Dexter, Mariko 

Hiller, Claire Dubas Incorvati, and Ruth Spinelli (Saturday). 
_____________ 

ANNOUNCEMENTS 

Worship in the time of Covid 19 

Masks are now optional.  Please continue to exercise good judgment and 

sensitivity during your time in Church.  Please do not ask those who continue 

to wear masks why this is the case; and respect any wish for distance. Please 

continue to wave as a means of Passing the Peace.  

Communion will be in both forms using an intinction cup, and celebrants 

will wear masks for the distribution of the Sacrament.   

Live-streaming is available for those who are unable to attend in-

person.  The web address for the live streaming of our Sunday morning 

services is:  https://youtube.com/ user/StPatsEpiscopal 

Sự thờ cúng trong thời gian của Covid 19 

Việc mang Mặt nạ (mask) bây giờ là tùy ý. Xin vui lòng tiếp tục thực hiện 

khả năng phán đoán tốt và sự nhạy cảm về vụ nầy  trong thời gian bạn ở 

trong Nhà thờ. Xin đừng hỏi những người tiếp tục đeo mặt nạ tại sao lại họ 

làm  như vậy; và tôn trọng mọi ước muốn về khoảng cách (social distances). 

Rước lễ sẽ được thực hiện theo cả hai hình thức và các tín hữu sẽ đeo mặt nạ 

khi mục sư phân phát Bí tích. 

Xin tiếp túc vẫy tay khi chúc bình yên cho nhau. 

https://youtube.com/user/StPatsEpiscopal


Emergency Pastoral Care – For after-hours pastoral emergencies Fr. John 

can be reached at home at 703-303-7742. His email address 

is JWeathe951@aol.com. 

Chăm sóc Mục vụ Khẩn cấp - Đối với các trường hợp khẩn cấp ngoài giờ 

làm mục vụ, có thể liên hệ với ông tại nhà theo số 703-303-7742. Địa chỉ 

email của ông là JWeathe951@aol.com. 

_____________ 

Meditation for Proper 7, Year C, 2022 

Paul’s Letter to the Galatians is about Freedom. Freedom from those whose 
religious understanding meant the oppression, not the freedom of the human 
spirit. His was a concern that people were more caught up about the law, than 
they were about the message Christ had come to preach. Paul’s point was 
also that there should be no distinctions among us, but rather that there can 
be no superiority of one over another or exclusion of one by the other. Male 
or female; rich or poor; young or old; educated or unschooled; black, white, 
brown, red, or yellow; gay or straight  -- racism, sexism, and nationalism 
have no place among the values of God. This truth is rooted in the fact that 
each individual has been restored to unity with God by the loving, self-giving 
action of Christ. In so being restored to God, we can be restored to unity with 
one another in Christ.    

Which brings us to Luke – who tells us story after story of how Jesus 
encounters and then frees someone who lives outside the covenant 
community, removes what separates them and then sends them back where 
they’ve longed to be – walking in love with God and with each other. The 
gift Jesus brings to those on the margins is to take away the things that 
imprison them , whether it be sickness or confusion, and restore them to the 
heart of the community.  

The healing grace that called the man in Luke’s gospel is the same healing 
grace that continues to be poured out – measure upon measure – as the Holy 
Spirit of the Living God lives and acts through the Body of Christ in the 
world and through the bread and wine made holy. Here we receive strength 
for the journey God sends us on.    

At the end, the man who sat at Jesus’ feet wants to go with them. He wants to 
go with the one who healed him, the one who wasn’t afraid to come near 
him, who didn’t walk on the other side of the street. He wants to go with his 
new teacher and Lord and learn more about the kingdom of God. He’s ready 
to follow Jesus. But Jesus says no. To others along the way Jesus issues the 
invitation, "Come, follow me,” but to this one he says, "Go back home and 
tell everyone what God has done for you."    

C.S. Lewis observes with his typical wry wit in Mere Christianity:  "If you 
look for truth, you may find comfort in the end: if you look for comfort you 
will not get either comfort or truth- only soft soap and wishful thinking to 
begin with and, in the end, despair." 

mailto:JWeathe951@aol.com
mailto:JWeathe951@aol.com


There is a story told in the "Christian Reader" a few years ago now.  It was 
called "Priceless Scribbles" and it concerns a father who touched his child's 
life in an unexpected way: 

   “As my father walked into the living room, I knew my brother had done 
something wrong.  From a distance I could see he had opened my Father's 
brand new hymnal and scribbled all over the first page with a pen.   My 
father picked up his prized hymnal, looked at it carefully and then sat down, 
without saying a word.  Books were precious to him; he was a minister with 
several academic degrees.  For him, books were knowledge. What he did 
next was remarkable.  Instead of punishing my brother, instead of scolding, 
or yelling, he took the pen from my brother's hand, and then wrote in the 
book himself, alongside the scribbles that John had made. "John's work, 
1959, age 2.  How many times have I looked into your beautiful face and into 
your warm, alert eyes looking up at me and thanked God for the one who has 
now scribbled in my new hymnal?  You have made the book sacred, as have 
your brother and sister too so much of my life." 

The author goes on to say this moment  taught the lesson that what really 
matters is people, not objects; patience, not judgement; love, not anger. 
These are the things that come to us, when we stop and wait on God. 

______________ 

Suy Ngẫm về Proper 7, Năm C, 2022 

 Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-la-ti n dề cập đến vấn đề Tự do. Tự do 

khỏi những người mà sự hiểu biết về tôn giáo có nghĩa là bị áp bức, không 

phải là tự do của tinh thần con người. Ông lo ngại rằng mọi người chú ý 

nhiều về luật pháp, hơn là về thông điệp mà Chúa Giê-su Christ đã đến để 

rao giảng. Quan điểm của Phao-lô  là không nên có sự phân biệt giữa chúng 

ta,  không thể có sự vượt trội của người này hơn người khác hoặc loại trừ 

người này bởi người kia. Nam hay nữ; giàu hay nghèo; trẻ hay già; có giáo 

dục hoặc không được đi học; đen, trắng, nâu, đỏ, hoặc vàng; đồng tính hay 

không đồng tính - phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và chủ nghĩa dân 

tộc không có chỗ trong các giá trị của Chúa. Chân lý này bắt nguồn từ việc 

mỗi cá nhân đã được phục hồi sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời nhờ hành 

động yêu thương, tự hiến của Đấng Christ. Khi được phục hồi với Đức Chúa 

Trời, chúng ta có thể được phục hồi để hiệp nhất với nhau trong Đấng Christ. 

Điều này đưa chúng ta đến với Luke - người kể cho chúng ta hết câu chuyện 

này đến câu chuyện khác về cách Chúa Giê-su gặp gỡ và sau đó giải thoát 

một người sống bên ngoài cộng đồng giao ước, xóa bỏ những gì ngăn cách 

họ và sau đó đưa họ trở lại nơi họ hằng mong ước - bước đi trong tình yêu 

với Đức Chúa Trời và với nhau. Món quà mà Chúa Giêsu mang đến cho 

những người bên lề là lấy đi những thứ đang trói buộc họ, cho dù đó là bệnh 

tật hay sự bối rối, và khôi phục họ trở lại trung tâm của cộng đồng. 



Ân điển chữa lành  con người trong phúc âm Lu-ca là ân sủng được lập lại 

nhiều lần  và tiếp tục được tuôn đổ - có thể đo lường được - khi Đức Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống đang sống và hành động qua Thân Thể 

của Đấng Christ trong thế gian và qua bánh và rượu làm thánh. Tại đây, 

chúng ta nhận được sức mạnh cho cuộc hành trình mà Đức Chúa Trời sai 

chúng ta đi. 

Cuối cùng, người đàn ông ngồi dưới chân Chúa Giê-su muốn đi với Ngài. 

Anh ta muốn đi với người đã chữa lành cho anh ta, người không ngại đến 

gần anh ta, người không đi bên kia đường để tránh anh ta. Anh ấy muốn đi 

với người thầy mới và Chúa của mình và tìm hiểu thêm về vương quốc của 

Đức Chúa Trời. Anh ấy đã sẵn sàng đi theo Chúa Giê-su. Nhưng Chúa Giêsu 

nói không. Đối với những người khác trên đường đi, Chúa Giê-su đưa ra lời 

mời, “Hãy đến, theo tôi”, nhưng với người này, Ngài nói, “Hãy trở về nhà và 

kể cho mọi người nghe những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn”. 

C.S. Lewis nhận xét với sự dí dỏm điển hình của ông trong Mere Christian: 

"Nếu bạn tìm kiếm sự thật, cuối cùng bạn có thể tìm thấy sự an ủi: nếu bạn 

tìm kiếm sự thoải mái, bạn sẽ không nhận được sự thoải mái hay sự thật - chỉ 

có ảo tưởng và những suy nghĩ mơ mộng để bắt đầu và cuối cùng là sự tuyệt 

vọng.   

Có một câu chuyện được kể trong "Christian Reader" cách đây vài năm. Nó 

được gọi là "Những nét vẽ nguệch ngoạc vô giá" và nó liên quan đến một 

người cha đã chạm vào cuộc đời của con mình theo cách bất ngờ: 

    “Khi bố tôi bước vào phòng khách, tôi biết anh tôi đã làm sai điều gì đó. 

Từ xa, tôi có thể thấy cha tôi đã mở bài thánh ca mới toanh của Cha tôi và 

dùng bút viết nguệch ngoạc trên trang đầu tiên. Cha tôi cầm cuốn thánh ca 

quý giá của mình lên, xem xét kỹ lưỡng rồi ngồi xuống, không nói một lời. 

Sách rất quý đối với người ; ông là một giáo sĩ với một số học vị. Đối với 

ông, sách là kiến thức. Những gì ông ấy làm tiếp theo thật đáng chú ý. Thay 

vì trừng phạt anh tôi, thay vì la mắng, mắng mỏ, ông đã lấy cây bút từ tay 

anh tôi, rồi tự mình viết vào cuốn sách, cùng với những nét vẽ nguệch ngoạc 

mà John đã viết. "Tác phẩm của John, 1959, tuổi 2. Đã bao lần tôi nhìn vào 

khuôn mặt xinh đẹp của bạn và vào đôi mắt ấm áp, tỉnh táo của bạn đang 

ngước nhìn tôi và cảm ơn Chúa về người  đã viết nguệch ngoạc trong bài 

thánh ca mới của tôi?Chính người ấy  đã làm quyễn sách trở nên  thiêng 

liêng, cũng như anh chị em của bạn rất quý giá trong cuộc đời tôi. " 

 Tác giả tiếp tục nói khoảnh khắc này đã dạy bài học rằng điều thực sự quan 

trọng là con người, không phải đồ vật; kiên nhẫn, không phán xét; yêu chứ 

không phải giận. Đây là những điều đến với chúng ta, khi chúng ta dừng lại 

và mong đợi vào Chúa. 



Search Process 

Please keep the Search Committee and all applicants in your prayers. 

Pastoral Search Prayer 

Our Heavenly Father:  Your love for us is unfailing.  You have blessed this 

church -- a caring community where all are welcome and each is valued.   

Renew our faith during this time of transition. 

Be with our pastoral search committee.  Give them unity of purpose, and 

help them listen carefully to your voice.  Let us be mindful that you are 

calling the right person to shepherd your flock at St. Patrick's. All this we ask 

in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 

Lời Cầu Nguyện Tuyễn Chọn Mục Sư 

Kính Cha Thiên Thượng: Tình yêu của Chúa đối với chúng con thật là vô 

cùng. Chúa đã ban nhiều ân điển cho Nhà Thờ chúng con --một cộng đồng 

mà mọi người đều đưọc hoan nghinh và mỗi người đều được tôn trọng. Xin 

ban cho chúng con một niềm tin vững mạnh trong thời gian chuyển tiếp nầy. 

Xin chiếu cố đến Ủy Ban tuyễn chọn Mục Sư. Xin ban cho họ sự đồng nhất 

về mục tiêu và giúp họ biết lắng nghe lời Chúa dạy .Xin cho chúng con ý 

thức được là Chúa đang gọi đúng người để dẫn dắt đàn chiên của Chúa tại St 

Patrick’s. Đây là tất cả những điều chúng con cầu xin nhân danh con Người, 

Chúa Cứu Thế của chúng con, Jesus Christ. Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

The Ministers of St. Patrick's Church are 

the People of this Parish 

 

We serve our Lord as part of the Diocese of Virginia 

led by our chief pastors 

The Right Reverend Susan Ellyn Goff, Bishop Suffragan 

and Ecclesiastical Authority 

The Right Reverend Jennifer Brooke-Davidson, Assistant Bishop 

The Right Reverend Porter Taylor, Assisting Bishop 

The Reveverend John Weatherly, Interim Rector 

Ms. Mariko Hiller, Organist 

The Reverend Tinh Trang Huynh, Rector Emeritus 

____________________ 

 

Kindly remain silent before and during the service 

in respect for those praying. 

Before the service, speak to the Lord.  

During the service, let the Lord speak to you. 

After the service, speak with one another. 

____________________ 
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