
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba - Thứ Sáu: 

 6:00 p.m Thánh Lễ 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt trong nhà  thờ  
 

Chúa Nhật:  

8:30 am:  Lễ tiếng Anh trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt ngoài trời (trực 

tuyến trên Facebook và Youtube của GX)  

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
XỨC DẦU:  Bất cứ lúc nào, xin liên 
           lạc với Cha Chánh Xứ 
 

NHÂN SỰ GIÁO XỨ  

206-735-7598 

Cha Chánh Xứ: bấm số 1 

Fr. Joseph Vũ Hải Đăng, S.D.D.,S.T.L  

Email: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngo        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoang     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngo & Sara Hoang bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 

 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 4:00 PM 

Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 15 Tháng 08 Năm 2021 

Bản tin số 528 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân ái mến chào Quý 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô. Nguyện 

xin Ân sủng, Bình an và Tình yêu của Thiên 

Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp 

chúng ta tham dự việc thờ phượng một cách linh 

động, tích cực và sốt sắng. 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: 

Người nâng cao những người phận nhỏ" (Lc 1, 39-56) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

Annual Catholic Appeal 
(Số ID của Giáo Xứ là: 011) 

 

 

Chỉ Tiêu:    $23,246.00 
Đóng góp tới  5/8/21:  $35,995.00 

Các lễ cuối tuần:  $   2,991.00  

Ủng hộ trên mạng:  $    1767.00  

Bảo trì đóng góp:  $          5.00  

   

Tổng cộng:  $   4,763.00 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn lễ. 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước để 

sắp xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của ngày 

thứ Bảy tuần thứ Tư mỗi tháng. Xin nộp đơn cho VP 

giáo xứ trước 3 tuần. 

Ngày 15/08: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

   Kh 11:19; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56 

Ngày 16/08: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Tl 2:11-19; Tv 106:34-35,36-37,39-40,43,44; Mt 19:16-22 

Ngày 17/08: Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Tl 6:11-24; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 19:23-30 

Ngày 18/08: Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Tl 9:6-15; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mt 20:1-16 

Ngày 19/08: Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm 

   Tl 11:29-39; Tv 40:5,7-8,8-9,10; Mt 22:1-14 

Ngày 20/08: Thánh Bênađô, Gmtsht 

   R 1:1,3-6,14-16,22; Tv 146:5-6,7,8-9,9,10; Mt 22:34-40 

Ngày 21/08: Thánh Piô X, Giáo Hoàng 

   R 2:1-3,8-11; Tv 128:1-2,3,4,5; Mt 23:1-12 

Ngày 22/08: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mốt Mùa Quanh Năm 

   Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 

5:2,25-32; Ga 6:60-69 

QUÁN ĂN GIÁO XỨ 

 Quán Deli của Giáo Xứ đã hoạt động từ Chúa 

Nhật 9/5/2021.  Kính mời cộng đoàn đóng góp tài năng, 

hiện kim, hiện vật và đặc biệt là mua ủng hộ.  Mọi chi 

tiết và thắc mắc xin vui lòng gọi: 

➢ Cô Cúc:   425-362-7268 

➢ Chị Lành:  206-446-4835 

➢ Chị Thủy:  206-313-1143 

 

Ban Ẩm Thực có nhận làm các khay đồ ăn cho các buổi 

tiệc.  Xin vui lòng gọi trước 3 ngày.  Tất cả tiền thu được 

sẽ đưa vào quỹ sinh hoạt của Giáo Xứ.  Xin cảm ơn. 

 
 
 

LỚP DỰ TÒNG  

 Lớp Dự Tòng năm nay sẽ do cha Khôi Anh phụ 
trách và sẽ nhận ghi danh bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 
22 tháng 8. Đơn ghi danh được để ở cuối nhà thờ. Lớp 
học sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 và học vào các tối 
thứ Năm từ 7-9 giờ tối. 



 

 

MARIA CẢ HỒN và XÁC LÊN TRỜI 
  

Ngày 01 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã tuyên bố tín điều vô ngộ trong bửu sắc Munificentissimus Deus như 
sau: “ Chúng Tôi công bố, tuyên xưng, và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này : Đức Maria trọn đời đồng trinh, 
Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hòan tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên Trời Hiển vinh cả Hồn lẫn xác”. Vâng, 
Mẹ Maria là người Nữ Tử Sion tuyệt hảo Thiên Chúa đã tuyển chọn Người làm Mẹ Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa dành 
riêng cho Mẹ những đặc ân cao quí nhất, nhân loại không ai được Ngài  trao ban những ân huệ quí giá như vậy. 

ƠN HỒN XÁC LÊN TRỜI : Đức Thánh Cha Piô XII khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời sau khi hoàn tất 
cuộc đời dương thế, Ngài không nói mông lung, nhưng Ngài đã tuyên tín điều này với tất cả niềm tin và đức tin này dựa trên 
những cơ sở chắc chắn như thế kỷ V. Người ta mừng kính lễ Mẹ Maria Hồn Xác lên Trời ở Syria, thế kỷ VI, giáo đoàn 
Giêrusalem đã mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác về Trời, cuối thế kỷ VIII, khắp Hội Thánh Tây Phương đã cử hành lễ này…
Thánh Kinh cũng đã cung cấp các dữ kiện, các luận cứ về việc Đức Maria Hồn Xác lên Trời: “ Đức Maria là Hòm Bia của 
Chúa Kitô”, ngôn sứ Isaia đã viết :” Ta tôn vinh chỗ Ta đặt chân”( Is 60, 13 ), sách Khải Huyền cũng khẳng định:”Người Nữ 
trốn vào sa mạc, ở đó đã có chỗ Thiên Chúa dọn sẵn cho Bà”( Kh 12,6 )”. Giáo lý Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội đưa đến 
kết luận:” Không như mọi con cái của Evà, Đức Maria, Evà Mới, sẽ không phải chết về phần xác “. Niềm tin Đức Maria, Mẹ 
Thiên Chúa cũng đưa Giáo Hội đến chỗ tin rằng Chúa Giêsu sẽ không để Mẹ Maria, Mẹ yêu quí của Người phải chịu cảnh 
hư nát vì sự chết. Sách Giáo lý Hội Thánh công giáo viết:” Việc Đức Trinh Nữ được lên Trời Hồn Xác là sự thông phần cá 
biệt vào cuộc phục sinh của Con Mẹ, và tiên báo cuộc phục sinh của các tín hữu”( số 966 ). Do đó, ta hiểu được rằng đặc ân 
Hồn Xác lên Trời của Đức Mẹ là một ơn huệ cao quí không một người nào ở trần thế được Thiên Chúa thưởng công như thế. 

TẠI SAO MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI ?: Người Nữ trong sách Khải Huyền nói đến hôm nay là tiên trưng cho Đức 
Trinh Nữ Maria. Maria, ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc đời đã được Thiên Chúa giữ gìn, bảo toàn và tuyển chọn dành 
riêng cho Ngài. Nên, tâm hồn và thể xác của Mẹ luôn tinh trong, không vương chút tì ố, không mang trong mình vết tích của 
tội nhơ nguyên tổ. Mẹ đã được chọn giữa muôn người phụ nữ làm Mẹ Thiên Chúa, làm Mẹ Đức Giêsu Kitô, do đó, Mẹ đã 
được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thân xác và tâm hồn của Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Con của Mẹ là Chúa Giêsu 
mà Mẹ cưu mang trong cung lòng là bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ sinh con mà vẫn trọn đời trinh khiết. Đây là đặc ân cao 
quí nhất chưa hề có người phụ nữ nào được ân phúc như Mẹ. Hình ảnh người Nữ mà thánh Gioan diễn tả:”  Mình mặc áo 
mặt trời, chân đạp vầng trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao là hình ảnh của chính Mẹ Maria và Giáo Hội của Chúa 
Kitô “. Maria là hình ảnh vẹn toàn nhất của Giáo Hội ngày mai, là bình minh của Giáo Hội khải hoàn. Bài Magnificat trong 
Tin Mừng của thánh Luca 1, 39-56 là lời cảm tạ tuyệt hảo Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ để Maria cảm tạ tri ân Thiên Chúa 
vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho Mẹ Maria. Chính niềm tin tuyệt đối của Mẹ Maria vào Thiên Chúa đã khiến Maria trở 
nên vững mạnh và đáng được thế giới chúc tụng Mẹ muôn muôn ngàn đời. Sự tinh trắng, nguyện vẹn của thể xác và tâm hồn 
của Mẹ Maria đã khiến Mẹ được được đậc ân riêng biệt:” Vô Nhiễm Nguyên Tội “. Sự vô tì tích của tâm hồn và thể xác Mẹ 
đã được Thiên Chúa yêu thương, chúc phúc cho cả hồn lẫn xác của Mẹ sau khi trọn vẹn cuộc hành trình đức tin trần thế, 
được lên Trời hưởng vinh quang vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi và triều thần thánh trên Trời. 

MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI CHÚNG TA ?: Sự kiện Đức Maria hồn xác lên Trời là một mầu 
nhiệm đức tin. Tín điều vô ngộ của Đức Thánh Cha Piô XII về Đức Mẹ cả Xác lẫn Hồn lên Trời cũng là mầu nhiệm của lòng 
tin. Việc Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời đã xẩy ra trong lịch sử nhân loại và lịch sử cứu rỗi. Nó là mầu nhiệm của đức tin. Nên, 
tín điều Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ mà Hội Thánh qua miệng Đức Giáo Hoàng công khai tuyên bố trên toà ngai thánh 
Phêrô đã minh định cho nhân loại, cho con người biết rằng:” Maria có liên hệ chặt chẽ với mỗi người chúng ta”. Nhờ sự trinh 
khiết, tinh ròng và vô tì tích cả hồn lẫn xác của Đức Trinh Nữ Maria, mọi người có lòng tin sẽ được hưởng nhờ đặc ân cứu 
độ của Thiên Chúa và tin vào sự giải thoát tội lỗi Thiên chúa dành cho Maria là ta tin vào chính Đức Kitô chết và sống lại. 
Maria đã lên Trời cả Hồn lẫn xác. Maria đã được diện đối diện với Thiên Chúa. Maria lên Trời là hình ảnh của Giáo Hội khải 
hoàn và là vinh quang của thập giá Đức Kitô, Con Mẹ. Tin vào thập giá sẽ được cứu độ. Vì thế, tin vào Đức Kitô đã giải 
thoát Mẹ khỏi sự chết của tội lỗi, tức là tin vào sự bất diệt của tâm hồn và thể xác Thiên Chúa dành cho Maria, cũng như cho 
Hội Thánh khải hoàn. 

Mừng lễ Mẹ Maria hồn xác lên Trời, chúng ta cầu khẩn Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta 
cũng được lên Trời vinh hiển với Mẹ mai sau. 

LỜI KINH CẦU NGUYỆN CÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA của ĐỨC THÁNH CHA PIÔ XII: 

Ôi Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ toàn thể nhân loại. 

Với lòng tin sốt sắng, chúng con vững tin xác hồn Mẹ đã được vinh hiển lên trời, nơi đó, Mẹ được đặt làm Nữ Vương toàn 
thể cơ binh thiên thần và toàn thể các thánh. Chúng con xin hợp với các Ngài để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã 
siêu tôn Mẹ trên mọi thụ tạo, và chúng con xin dâng lên Mẹ lòng sùng kính sốt sắng và yêu mến… 

Từ cõi trần gian đang lê bước lữ hành, chúng con được an tâm nhờ niềm tin vào cuộc phục sinh tương lai; chúng con nhìn lên 
mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và niềm hy vọng của chúng con. Xin Mẹ lôi kéo chúng con bằng sự dịu ngọt của giọng nói của 
Mẹ, để một ngày kia, sau cuộc lưu đầy này, Mẹ cho chúng con được nhìn thấy Chúa Giêsu, quả phúc của lòng Mẹ. 

Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria Trọn Đời Đồng Trinh. Amen. 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH 

†Tổng Giáo Phận Seattle† 
 

- Holyrood            - St. Patrick  
- Calvary               - Gethsemane  
 

Quý vị muốn CHUẨN BỊ TRƯỚC  
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt  
● Dịch vụ, Kim tĩnh, tấm bia, bình hoa  

với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc:  

Vũ Hoàng Trực  

(206) 229-6181  

NGUYEN’S   
PHARMACY  

1221 - S Main St #103  
Seattle, WA 98144 

 206-323-6003 
 

2120 - Rainier Ave S.  
Seattle, WA 98144 

206-323-9525 
 

Giờ làm việc: 
Thứ hai - Thư sáu: 9:00 AM - 6:00 PM 
Thứ bảy: 9:00 AM - 3:00 PM 

Nikki Lashes Corp  

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

1036 South Jackson St 

www.tamarindtreerestaurant.com 

206-860-1404  

-  Traditional Vietnamese flavors.   -  Hương vị quê hương. 

-  Nourishing community.     -  Bổ dưỡng cộng đồng. 

-  Customer service consistenc.       -  Phục vụ chu đáo. 

DẠY LÁI XE 
➢ Nhận dạy lý thuyết (free) và 

thực hành lái xe. 

➢ Đảm bảo biết lái xe an toàn, 
parking và lái freeway. 

➢ Giảm giá cho học sinh và 
người mới nhập cư. 

 

Tel: 206-371-3936 

Sanhdrivertraining@gmail.com 
 

SANH NGUYEN  

mailto:Sanhdrivertraining@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm B 

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
 

BÀI ĐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab 

"Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng". 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 

Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt 
trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con. 

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. 
Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh 
con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ. 

Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của 
Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi. 

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của 
Đức Kitô của Người đã được thực hiện".     

Đó là lời Chúa. 
  

ĐÁP CA: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16 

Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng (c. 10b). 
   

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 20-26 

"Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa". 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự 
kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh 
trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức 
Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt 
mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù 
cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.     

Đó là lời Chúa. 
  

ALLELUIA: 

Alleluia, alleluia! - Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. - Alleluia. 
  

PHÚC ÂM: Lc 1, 39-56 

"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà 
Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh 
Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì 
này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ 
được thực hiện". 

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến 
phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và 
Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh 
tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những 
người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ 
Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến 
muôn đời". 

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.     

Đó là lời Chúa. 



 

 

Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary  

 

Reading I Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab  

God’s temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. A great sign appeared 

in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars. She 

was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky; it was a 

huge red dragon, with seven heads and ten horns, and on its heads were seven diadems. Its tail swept away a third of 

the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, 

to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an 

iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert where she had a 

place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven say: “Now have salvation and power come, and the 

Kingdom of our God and the authority of his Anointed One.”  

 

Responsorial Psalm 45:10, 11, 12, 16 R. (10bc)  

The queen stands at your right hand, arrayed in gold.  

 

Reading II 1 Cor 15:20-27  

Brothers and sisters: Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since 

death came through man, the resurrection of the dead came also through man. For just as in Adam all die, so too in 

Christ shall all be brought to life, but each one in proper order: Christ the firstfruits; then, at his coming, those who 

belong to Christ; then comes the end, when he hands over the Kingdom to his God and Father, when he has de-

stroyed every sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his 

feet. The last enemy to be destroyed is death, for “he subjected everything under his feet.”  

 

Alleluia  

R. Alleluia, alleluia.  

Mary is taken up to heaven; a chorus of angels exults.  

R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel Lk 1:39-56  

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah 

and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled 

with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of 

your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the 

sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that 

what was spoken to you by the Lord would be fulfilled.” And Mary said: “My soul proclaims the greatness of the 

Lord; my spirit rejoices in God my Savior for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all gener-

ations will call me blessed: the Almighty has done great things for me and holy is his Name. He has mercy on those 

who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit. 

He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good 

things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his 

promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever.” Mary remained with 

her about three months and then returned to her home.  


