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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. 



Third Sunday after Pentecost 
Holy Eucharist Rite II 

June 26, 2022 

Prelude                                “Ye Servants of God”                              F. Ritter 

Hymn 525                     "The Church’s one foundation” 

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 

Almighty God, you have built your Church upon the foundation of the 

apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone: 

Grant us so to be joined together in unity of spirit by their teaching, that we 

may be made a holy temple acceptable to you; through Jesus Christ our Lord, 

who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and 

ever. Amen. 

Old Testament:  1 Kings 19:15-16, 19-21 

The LORD said to Elijah, "Go, 

return on your way to the 

wilderness of Damascus; when you 

arrive, you shall anoint Hazael as 

king over Aram. Also you shall 

anoint Jehu son of Nimshi as king 

over Israel; and you shall anoint 

Elisha son of Shaphat of Abel-

15 
CHÚA phán với ông, “Hãy đi, hãy 

trở lại con đường ngươi đã đi, đến 
Ðồng Hoang Ða-mách. Khi đến nơi, 
ngươi hãy xức dầu cho Ha-xa-ên 
làm vua A-ram. 

16 
Ngươi hãy xức 

dầu cho Giê-hu con của Nim-si làm 
vua I-sơ-ra-ên, và ngươi cũng hãy 
xức dầu cho Ê-li-sê con của Sa-phát 
ở A-bên Mê-hô-la làm tiên tri thế 
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meholah as prophet in your place." 

So he set out from there, and found 

Elisha son of Shaphat, who was 

plowing. There were twelve yoke of 

oxen ahead of him, and he was with 

the twelfth. Elijah passed by him 

and threw his mantle over him. He 

left the oxen, ran after Elijah, and 

said, "Let me kiss my father and my 

mother, and then I will follow you." 

Then Elijah said to him, "Go back 

again; for what have I done to you?" 

He returned from following him, 

took the yoke of oxen, and 

slaughtered them; using the 

equipment from the oxen, he boiled 

their flesh, and gave it to the people, 

and they ate. Then he set out and 

followed Elijah, and became his 

servant. 

cho ngươi. 
19 

Vậy Ê-li rời khỏi nơi đó và tìm 

được Ê-li-sê con của Sa-phát, lúc đó 

ông ấy đang cày. Ông ấy có mười 

hai đôi bò đang cày trước mặt ông 

và chính ông đang cầm cày đôi bò 

thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua và 

quăng chiếc áo choàng của ông trên 

mình ông ấy. 
20 

Ông ấy liền để đôi 

bò đó, chạy theo Ê-li, và nói, “Xin 

thầy cho phép con về hôn chào từ 

giã cha mẹ con, rồi con sẽ theo 

thầy.” 

Ê-li đáp, “Hãy đi rồi trở lại. Tôi có 

làm gì anh đâu.” 
21 

Ê-li-sê rời khỏi Ê-li, đi về nhà, và 

bắt đôi bò ông cày làm thịt. Ông chẻ 

cày làm củi để nấu thịt, đãi mọi 

người ăn, và mọi người đều ăn. 

Xong rồi ông đứng dậy đi theo Ê-li, 

làm đệ tử phục vụ Ê-li. 

The Word of the Lord.  

Thanks be to God. 

Psalm 16 
1
 Protect me, O God, for I take 

refuge in you; * I have said to 

the LORD, "You are my Lord, 

my good above all other." 
2
 All my delight is upon the godly 

that are in the land, * upon those 

who are noble among the people. 
3
 But those who run after other gods 

* shall have their troubles 

multiplied. 
4
 Their libations of blood I will not 

offer, * nor take the names of their 

gods upon my lips. 
5
 O LORD, you are my portion and 

my cup; * it is you who uphold 

my lot. 
6
 My boundaries enclose a pleasant 

land; * indeed, I have a goodly 

1 
Ðức Chúa Trời ôi, xin che chở 

con, Vì con nương náu nơi Ngài. 
2 
Con xin thưa với CHÚA rằng, 

“Ngài là Chúa của con; Ngoài 

Ngài ra con chẳng có phước hạnh 

nào.” 
3 
Về các vị thánh đồ trên đất, họ là 

những bậc cao trọng; Nghĩ đến họ, 

lòng con dâng lên niềm sảng 

khoái sâu xa. 
4 
Còn những kẻ vội chạy theo các 

thần khác, chắc chắn nỗi buồn 

thảm của chúng sẽ gia tăng; Con 

sẽ không dâng lễ quán bằng máu 

cho các thần ấy; Thậm chí ngay cả 

danh chúng, con sẽ không nhắc 

đến trên môi con. 
5 
CHÚA là phần cơ nghiệp của con 



heritage. 
7
 I will bless the LORD who gives 

me counsel; * my heart teaches 

me, night after night. 
8
 I have set the LORD always before 

me; * because he is at my right 

hand I shall not fall. 
9
 My heart, therefore, is glad, and 

my spirit rejoices; * my body also 

shall rest in hope. 
10

 For you will not abandon me to 

the grave, * nor let your holy one 

see the Pit. 
11

 You will show me the path of life; 

* in your presence there is 

fullness of joy, and in your right 

hand are pleasures for evermore. 

và phần trong chén con; Ngài sẽ 

bảo vệ phần của con. 
6 
Lằn ranh phân chia đã đặt đúng 

vào những nơi con thích; Phải, 

con có được một cơ nghiệp thật 

tốt đẹp. 
7 
Tôi sẽ chúc tụng CHÚA, Ðấng chỉ 

bảo tôi; Ðêm đêm lòng tôi nhắc 

nhở tôi. 
8 
Tôi hằng để CHÚA trước mặt tôi; 

Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi 

chẳng bị rúng động. 
9 
Do đó lòng tôi vui vẻ, tinh thần tôi 

phấn khởi, Và thân xác tôi sẽ nghỉ 

ngơi trong an lạc. 
10 

Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con 

luôn trong âm phủ, Hoặc để cho 

Người Thánh của Ngài thấy sự 

rữa nát. 
11 

Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự 

sống; Trước thánh nhan Ngài thật 

tràn đầy vui vẻ; Ở bên phải Ngài 

ôi hạnh phúc vô cùng. 

Epistle: Galatians 5:1, 13-25 

For freedom Christ has set us free. 

Stand firm, therefore, and do not 

submit again to a yoke of slavery. 

For you were called to freedom, 

brothers and sisters; only do not use 

your freedom as an opportunity for 

self-indulgence, but through love 

become slaves to one another. For 

the whole law is summed up in a 

single commandment, "You shall 

love your neighbor as yourself." If, 

however, you bite and devour one 

another, take care that you are not 

consumed by one another. 

Live by the Spirit, I say, and do not 

gratify the desires of the flesh. For 

what the flesh desires is opposed to 

the Spirit, and what the Spirit 

desires is opposed to the flesh; for 

1 
Ðấng Christ đã giải thoát chúng ta 

để được tự do. Vậy hãy đứng vững, 

và đừng đặt mình dưới ách nô lệ 

nữa. 
13 

Thưa anh chị em, anh chị em đã 

được kêu gọi để hưởng tự do, xin 

anh chị em đừng lợi dụng sự tự do 

đó để sống theo xác thịt, nhưng hãy 

lấy tình thương mà phục vụ như thể 

làm nô lệ lẫn nhau, 
14 

vì toàn bộ 

Luật Pháp được tóm lại trong một 

câu này, 

“Ngươi hãy yêu người lân cận 

như mình” 
15 

Nhưng nếu anh chị em cứ cắn xé 

và ăn nuốt lẫn nhau, hãy coi chừng, 

kẻo anh chị em sẽ tiêu diệt nhau. 
16 

Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống 



these are opposed to each other, to 

prevent you from doing what you 

want. But if you are led by the 

Spirit, you are not subject to the 

law. Now the works of the flesh are 

obvious: fornication, impurity, 

licentiousness, idolatry, sorcery, 

enmities, strife, jealousy, anger, 

quarrels, dissensions, factions, 

envy, drunkenness, carousing, and 

things like these. I am warning you, 

as I warned you before: those who 

do such things will not inherit the 

kingdom of God. 

By contrast, the fruit of the Spirit is 

love, joy, peace, patience, kindness, 

generosity, faithfulness, gentleness, 

and self-control. There is no law 

against such things. And those who 

belong to Christ Jesus have 

crucified the flesh with its passions 

and desires. If we live by the Spirit, 

let us also be guided by the Spirit. 

theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ 

chiều theo những dục vọng của xác 

thịt. 
17 

Vì những dục vọng của xác 

thịt nghịch với Ðức Thánh Linh, và 

Ðức Thánh Linh nghịch với xác 

thịt. Hai bên nghịch nhau như thế, 

nên anh chị em không làm được 

những điều mình muốn. 
18 

Nhưng 

nếu anh chị em được Ðức Thánh 

Linh dẫn dắt thì anh chị em không ở 

dưới Luật Pháp. 
19 

Những việc của 

xác thịt thật là rõ ràng: gian dâm, ô 

uế, trụy lạc, 
20 

thờ thần tượng, phù 

phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, 

giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe 

đảng, 
21 

ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt, 

và những điều tương tự. Tôi xin 

cảnh cáo anh chị em, như tôi đã nói 

trước đây, hễ ai làm những việc như 

thế sẽ không được thừa hưởng 

vương quốc Ðức Chúa Trời. 
22 

Nhưng trái của Ðức Thánh Linh 

là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn 

nhục, nhân từ, hiền lành, trung 

tín, 
23 

khiêm tốn, tiết độ. Không có 

luật pháp nào cấm các điều 

đó. 
24 

Những người thuộc về Ðức 

Chúa Jesus Christ đã đóng đinh vào 

thập tự giá xác thịt với những tham 

muốn và dục vọng của mình 

rồi. 
25 

Nếu chúng ta sống nhờ Ðức 

Thánh Linh, chúng ta hãy bước đi 

theo Ðức Thánh Linh. 

The Word of the Lord.      

Thanks be to God. 

Hymn 655               “Oh Jesus, I have promised”  

Gospel:  Luke 9:51-62 

Before the Gospel:  Glory to you, Lord Christ 

After the Gospel:    Praise to you, Lord Christ 

When the days drew near for Jesus 

to be taken up, he set his face to go 

to Jerusalem. And he sent 

messengers ahead of him. On their 

51 
Khi ngày Ngài được cất lên trời 

đến gần, Ngài quyết định đi lên Giê-

ru-sa-lem. 
52 

Ngài sai các sứ giả đi 

trước. Họ ra đi và vào một làng của 



way they entered a village of the 

Samaritans to make ready for him; 

but they did not receive him, 

because his face was set toward 

Jerusalem. When his disciples 

James and John saw it, they said, 

"Lord, do you want us to command 

fire to come down from heaven and 

consume them?" But he turned and 

rebuked them. Then they went on to 

another village. 

As they were going along the road, 

someone said to him, "I will follow 

you wherever you go." And Jesus 

said to him, "Foxes have holes, and 

birds of the air have nests; but the 

Son of Man has nowhere to lay his 

head." To another he said, "Follow 

me." But he said, "Lord, first let me 

go and bury my father." But Jesus 

said to him, "Let the dead bury their 

own dead; but as for you, go and 

proclaim the kingdom of God." 

Another said, "I will follow you, 

Lord; but let me first say farewell to 

those at my home." Jesus said to 

him, "No one who puts a hand to 

the plow and looks back is fit for 

the kingdom of God." 

người Sa-ma-ri để chuẩn bị mọi sự 

cho Ngài đến; 
53 

nhưng dân làng ấy 

không muốn tiếp Ngài, vì Ngài 

đang trên đường về Giê-ru-sa-

lem. 
54 

Khi hai môn đồ Ngài là Gia-

cơ và Giăng thấy thế, họ nói, “Lạy 

Chúa, Ngài có muốn chúng con 

truyền cho lửa từ trời xuống thiêu 

rụi họ không?” 
55 

Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại 

quở hai người. Ngài nói, “Các 

ngươi không biết linh nào đã xúi 

giục mình. 
56 

Con Người đến không 

phải để hủy diệt mạng sống người 

ta, nhưng để cứu họ.”  Sau đó họ 

đến một làng khác. 
57 

Ðang khi họ đi đường, có người 

thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, tôi sẽ 

đi theo đó.” 
58 

Ðức Chúa Jesus nói với người 

ấy, “Con cáo có hang, chim trời có 

tổ, nhưng Con Người không có chỗ 

gối đầu.” 
59 

Ngài lại bảo một người 

khác, “Ngươi hãy theo Ta.” 

Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho 

con về nhà chôn cất cha con trước.” 
60 

Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy 

để kẻ chết chôn người chết của họ, 

còn ngươi, hãy đi và rao giảng 

vương quốc Ðức Chúa Trời.” 
61 

Một người khác đến thưa với 

Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, 

nhưng trước hết xin cho con về từ 

biệt những người trong gia đình.” 
62 

Ðức Chúa Jesus nói với người 

ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày mà 

cứ quay nhìn đằng sau lại thích hợp 

với vương quốc Ðức Chúa Trời.” 

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 

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 

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 

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 



dead, and the life of the world to 

come. Amen. 

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; 

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; 

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 

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; 



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. 

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. 

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. 



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. 

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            “Shall we gather at the River”           Arranged by M. Hiller 

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. 
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. 

 

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. 

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,   

 

 

 



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 

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. 

 

 

 

 

 

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 

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. 

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


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, 
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. 

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 
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 



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,  

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 336  "Come with us, O blessed Jesus" 

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 347                            "Go forth for God" 

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                             “Sing with the Spirit”                            W. Baylor  

_______ 

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

and in Thanksgiving for His many Blessings 

by Chon Kim Huynh. 

_______ 

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; 

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:  Le Cao and Tuyet Mai (Today), Catherine Dubas and     

Melissa Burris (Tuesday), Cindy Rhoad (Thursday) and John Cascella 

(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. 

_____________ 

Interim’s Reflection for Proper 8, Year C, 2022 

The first commandment about loving God is the “Shema” which every 

Jewish child knows by heart, beginning with “Hear (shema), O Israel. The 

Lord is our God, the Lord alone…” It is the prayer the lawyer in this story 

would have recited twice every day as an adult Jewish man. 

However, the story of the Good Samaritan is about the second of Jesus’ great 

commandments, so I will substitute Leviticus 19:18, 33-34 for today’s Old 

Testament reading (yes, you can do that) because it reinforces the meaning of 

the Gospel reading so clearly: 

“… you shall love your neighbor as yourself. I am the LORD… When an 

alien resides with you in your land, you shall not oppress the alien. The alien 

who resides with you shall be to you as the citizen among you; you shall love 

the alien as yourself, for you were aliens in the land of Egypt: I am the Lord 

your God.” 

https://youtube.com/user/StPatsEpiscopal


The concern for the stranger and alien is a repeated theme throughout the 

Torah. Speaking through Moses, God makes very clear to the people of Israel 

that they should care for the strangers and aliens among them. God “loves the 

strangers, providing them food and clothing. You shall also love the stranger, 

for you were strangers in the land of Egypt (Deuteronomy 10:18-19). 

Why do we love the stranger and the alien? Notice the repeated refrain in 

Leviticus, repeated not only in these two verses, but over and over again in 

the giving of society’s laws: “I am the Lord your God.” God has created all 

people, and our concern for all people shatters the fences of our own tribes. 

Notice also how Jesus changes the lawyer’s question. The lawyer asked, 

“And who is my neighbor?” By his definition the neighbors of the story 

would have been the priest and the Levite, members of his group, not the 

alien and heretical Samaritan. However at the end of the story, Jesus changes 

the question by asking, “Which of these three, do you think was a neighbor?” 

that is, “Who proved to be a neighbor?” Neighbor is as neighbor does, so to 

speak. “Neighbor” is not defined by location or group but by those who need 

concern and care. 

We are all “tribal” by instinct and by habit. We are most comfortable with 

and usually care most about those like us. But now we live side-by-side with 

people of many different tribes. My father grew up in a small town in 

Pennsylvania where his “neighbors” were as he described them, Poles, 

Czechs and Irish…not just like him, a White Anglo Saxon, but people he 

went to school with, dated, and played football with at Wyoming Seminary. 

Now, our children attend school with African-Americans, Hispanics, 

Muslims and children from dozens of other countries. 

We are surrounded by people different from us, and are also the same as we 

are. We can cite examples from the work of our own congregation, helping 

others in the community, as well as reaching out to the world through 

different ministries. 

The stories of the Good Samaritan and the Prodigal Son are the two best 

known and most beloved of all Jesus’ teachings. As well known as they are, 

they need constant repeating, because their messages are so necessary in 

understanding what Christianity is all about. The Christian faith, following 

Jesus, reaches out beyond our tribal walls. Our “neighbors” are people just 

like us. 

And so just as we serve God with our whole heart, soul, mind and strength, 

we also give our all when we serve one another. God have given us the 

things we have as a trust, not only so that we can help others but so that we 

can take care of ourselves and our families without always needing aid 

ourselves.  

As we contemplate how each of us can be a neighbor – not just a better 

neighbor but a perfect neighbor, which is what Jesus is saying to us – and as 

I think every single one of us realizes, that we all have sinned and fallen 

short of God’s command and God’s will, we need to remember that perfect 



Samaritan. Not the one in the parable who bandaged wounds and paid for 

medical expenses, but the Perfect Samaritan, the True Samaritan. We, you 

and I, were the ones laying bleeding to death on the road down to Jericho in a 

pool of our own sin. God himself took on genuine human flesh, not in a 

parable, not as part of a story, not theoretically, but physically was born and 

grew up and learned and taught, and loved, and he himself, at exactly the 

right moment, bled to death for us. He gave all his heart, and all his soul, and 

all his mind, and all his strength, for you and me. He loved us as himself. He 

restored us to the way we’re supposed to be before God; he paid the bill for 

us, and placed us where we are to take care of each other. We know who our 

neighbor is: its whoever’s on the other side of my eyeballs. We know how to 

love our neighbor. It’s to be willing to give everything. 

As my last week, I want to thank you all again for the opportunity to be with 
you these past three months. I have been blessed to join you in this part of 
your journey, and I feel blessed for you having been a part of mine. I know 
God will continue to watch over us now as we continue the journey! Yours, 
The Rev. John A. Weatherly  

______________ 

Suy niệm về ngày 26 tháng 6 

Chủ nhật thứ ba sau Lễ Ngũ tuần, Năm C 

Điều răn đầu tiên về việc yêu thương Đức Chúa Trời là “Shema” mà mọi trẻ 
em Do Thái đều thuộc lòng, bắt đầu bằng “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe 
(shema). Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, chỉ có một mình Chúa… ”Đó 
là lời cầu nguyện mà luật sư trong câu chuyện này đã đọc hai lần mỗi ngày 
như một người đàn ông Do Thái trưởng thành. 

Tuy nhiên, câu chuyện về Người Samaritan nhân hậu là về điều răn thứ hai 
trong số các điều răn lớn của Chúa Giê-su, vì vậy tôi sẽ thay thế Lê-vi Ký 
19:18, 33-34 cho phần đọc Cựu Ước ngày nay (vâng, bạn có thể làm điều đó) 
vì nó củng cố ý nghĩa của Bài đọc Tin Mừng thật rõ ràng: 

“… Ngươi phải yêu người hàng xóm của mình như chính bản thân mình. Ta 
là CHÚA… Khi một người ngoài hành tinh cư trú với ngươi trong đất của 
ngươi, ngươi sẽ không đàn áp người ngoài hành tinh. Người nước ngoài cư 
trú với ngươi sẽ đối với ngươi như một công dân trong số các ngươi; ngươi 
sẽ yêu người ngoài hành tinh như chính mình, vì ngươi đã là người ngoài 
hành tinh trong đất Ai Cập: Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi. " 

Mối quan tâm đối với người lạ và người ngoài hành tinh là một chủ đề được 
lặp đi lặp lại trong suốt Torah. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời nói rất rõ với dân 
Y-sơ-ra-ên rằng họ nên quan tâm đến những người xa lạ và những người 
ngoài hành tinh trong số họ. Đức Chúa Trời “yêu thương những người xa lạ, 
cung cấp thức ăn và quần áo cho họ.” Bạn cũng sẽ yêu người lạ, vì bạn là 
người lạ trong đất Ai Cập (Phục truyền luật lệ ký 10: 18-19). 

Tại sao chúng ta yêu người lạ và người ngoài hành tinh? Hãy lưu ý điệp khúc 
lặp đi lặp lại trong sách Lê-vi Ký, không chỉ được lặp lại trong hai câu này, 
mà còn lặp đi lặp lại trong việc ban hành luật lệ của xã hội: “Ta là Giê-hô-va 



Đức Chúa Trời của ngươi.” Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả mọi người, và mối 
quan tâm của chúng ta đối với tất cả mọi người đã phá vỡ hàng rào của các 
bộ tộc của chúng ta. 

Cũng lưu ý cách Chúa Giê-su thay đổi câu hỏi của luật sư. Luật sư hỏi, "Và 
ai là hàng xóm của tôi?" Theo định nghĩa của ông, những người hàng xóm 
của câu chuyện  là thầy tế lễ và người Levite, các thành viên trong nhóm của 
ông, không phải người Samaritan dị giáo và người ngoài hành tinh. Tuy 
nhiên, ở cuối câu chuyện, Chúa Giê-su thay đổi câu hỏi bằng cách hỏi, 
“Ngươi nghĩ ai trong ba người này là hàng xóm của nhau?” Đó là, "Ai đã 
chứng minh là một người hàng xóm?" Láng giềng cũng như láng giềng, có 
thể nói như vậy. “Hàng xóm” không được xác định theo vị trí hoặc nhóm mà 
bởi những người cần quan tâm và chăm sóc. 

Tất cả chúng ta đều là “bộ lạc” theo bản năng và thói quen. Chúng ta cảm 
thấy thoải mái nhất và thường quan tâm nhất đến những người như chúng ta. 
Nhưng bây giờ chúng ta sống cạnh những người thuộc nhiều dân tộc khác 
nhau. Cha tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Pennsylvania, nơi “những người 
hàng xóm” của ông ấy giống như ông ấy mô tả, người Ba Lan, người Séc và 
người Ireland… không chỉ giống ông ấy, một người Anglo Saxon da trắng, 
mà là những người ông ấy đi học cùng, hẹn hò và chơi bóng cùng tại Chủng 
viện Wyoming. Giờ đây, trẻ em của chúng ta đi học cùng với người Mỹ gốc 
Phi, người Tây Ban Nha, người Hồi giáo và trẻ em từ hàng chục quốc gia 
khác. 

Chúng ta được bao quanh bởi những người khác với chúng ta. Họ cũng giống 
như chúng ta. Chúng ta có thể trích dẫn các ví dụ từ công việc của hội thánh 
của chúng ta, giúp đỡ những người khác trong cộng đồng, cũng như vươn ra 
thế giới thông qua các chức vụ khác nhau. 

Câu chuyện về Người Samaritan nhân hậu và Đứa con hoang đàng là hai câu 
chuyện được biết đến nhiều nhất và được yêu thích nhất trong tất cả những 
lời dạy của Chúa Giê-su. Nổi tiếng như vậy, chúng cần được lặp lại liên tục, 
bởi vì các thông điệp của chúng rất cần thiết để hiểu về Cơ đốc giáo là gì. 
Đức tin Cơ đốc, theo Chúa Giê-su, vượt ra ngoài các bức tường bộ lạc của 
chúng ta. “Hàng xóm” của chúng tai là những người như chúng ta. 

Và vì vậy, khi chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời bằng cả trái tim, linh hồn, 
trí óc và sức lực, thì chúng ta cũng dâng hiến tất cả khi chúng ta phục vụ lẫn 
nhau. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những thứ mà chúng ta có như một 
niềm tin cậy, không chỉ để chúng ta có thể giúp đỡ người khác, mà còn để 
chúng ta có thể chăm sóc bản thân và gia đình . 

Khi chúng ta suy ngẫm về cách mỗi người chúng ta có thể trở thành một 
người hàng xóm - không chỉ là một người hàng xóm tốt hơn mà còn là một 
người hàng xóm hoàn hảo, đó là những gì Chúa Giê-su đang nói với chúng ta 
- và như tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều nhận ra rằng tất cả chúng ta 
đều đã phạm tội và thiếu sót về mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và ý muốn của 
Đức Chúa Trời, chúng ta cần nhớ người Samaritan hoàn hảo đó. Không phải 
người trong dụ ngôn băng bó vết thương và chi trả chi phí y tế, mà là Người 
Samaritan Hoàn hảo, Người Samaritan Chân chính. Chúng ta, các bạn và tôi, 
là những người đổ máu cho đến chết trên đường xuống Giêricô trong vũng 



tội lỗi của chính mình. Chính Đức Chúa Trời đã mặc lấy xác thịt con người 
chân chính, không phải trong một câu chuyện ngụ ngôn, không phải là một 
phần của một câu chuyện, không phải về mặt lý thuyết, nhưng về mặt thể 
chất, được sinh ra và lớn lên, được học hỏi và dạy dỗ, và yêu thương, và 
chính Ngài, vào đúng thời điểm, đã dùng cái chết của mình cho các bạn và 
tôi. Ngài yêu chúng ta như chính Ngài vậy. Ngài đã phục hồi chúng ta về 
cách mà chúng ta được cho là trước mặt Chúa; Ngài đã cứu vớt chúng ta, và 
đặt chúng ai ở nơi chúng tôi đang ở để chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta biết 
hàng xóm của mình là ai: đó là ai ở bên kia tầm mắt của chúng ta. Chúng ta 
biết cách yêu thương người lân cận của mình. Đó là sẵn sàng cho đi mọi thứ. 

Là tuần cuối cùng của tôi, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa vì đã 
có cơ hội ở bên các bạn trong ba tháng qua. Tôi thật may mắn khi được tham 
gia cùng các bạn trong phần này của cuộc hành trình của các bạn, và tôi cảm 
thấy được ơn phước khi  được  thờ phượng cùng các bạn . Tôi biết là Chúa sẽ 
theo dõi chúng ta trong cuộc hành trình tâm linh nầy . 

Thân chào các bạn  

Mục sư John Weatherly 

______________ 

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 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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