
 

 

 

"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  
muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba - Thứ Sáu:  
  6:00 pm: Lễ tiếng Việt 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 pm: Lễ tiếng Việt  

 

Chúa Nhật:  

8:30 am: Lễ tiếng Anh 

10:30 am: Lễ tiếng Việt (trực tuyến trên 

Facebook và Youtube của GX) 

12:30 pm: Lễ tiếng Việt (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30 pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

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

 

NHÂN SỰ GIÁO XỨ  

206-735-7598 
 

Cha Chánh Xứ: bấm số 1 

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

Email: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 
 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 
 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô  bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 4:00 PM 

Chúa Nhật 14 Thường Niên - Năm C 

Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022 

Bản tin số 574 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân ái mến chào Quý 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô. Nguyện xin 

Ân sủng, Bình an và Tình yêu của Thiên Chúa ở 

cùng tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tham 

dự việc thờ phượng một cách linh động, tích cực 

và sốt sắng. 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

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

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

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 
 Các lễ cuối tuần:   $   4,647.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,770.00  
Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   6,477.00 

 

CÁC BÍ TÍCH 

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

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn lễ. 

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

xếp chương trình tang lễ. 

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

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

trước 3 tuần. 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho 

hai hội đồng qua emails dưới đây: 
 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

hdmv_loduc11_2@googlegroups.com  
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

Ngày 03/07: Chúa Nhật thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   Is 66:10-14; Tv 66:1-3,4-5,6-7,16-20; Gl 6:14-18; Lc 10:1-

12,17-20; Lc 10:1-9 

Ngày 04/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26 

Ngày 05/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38 

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

   Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7 

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

   Hs 11:1,3-4,8-9; Tv 80:2,3,15-16; Mt 10:7-15 

Ngày 08/07: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   Hs 14:2-10; Tv 51:3-4,8-912-13,14,17; Mt 10:16-23  

Ngày 09/07: Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm 

   Is 6:1-8; Tv 93:1,1-2,5; Mt 10:24-33 

Ngày 10/07: Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm 

   Đnl 30:10-14; Tv 69:14-17,30-31,33-34,36-37; Tv 

19:8,9,10,11; Cl 1:15-20; Lc 10:25-37 

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án Hôn 

Phối của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle đang giúp cho 

Giáo Xứ Chúng ta: 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 

Giờ làm việc:  

• Thứ Ba và Thứ Tư 

10:00am - 2:00pm 

Mục tiêu của Giáo Xứ:  $24,876 

Đã đóng tới 30/6/22: $26,080 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong 

Giáo Xứ muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội 

mình trên bản tin Hồng Ân, xin gửi email đến địa 

chỉ dưới đây trước 8 giờ tối ngày thứ Tư để đăng 

trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

TRI ÂN 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức chân thành tri ân: 

Anh Tâm (Tom) Ngô đã nhiệt tình và xuất sắc trong trách 

nhiệm Phụ Tá Mục Vụ cho cha Chánh Xứ trong hơn một 

năm qua.  Vì bận rộn với công việc, anh đã không thể tiếp 

tục với trách nhiệm này. Xin Chúa chúc lành và trả công 

cho những đóng góp lớn lao của anh. Và nguyện xin Ngài 

luôn che chở anh và gia đình trong tình yêu của Ngài. 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thành 

kính phân ưu cùng Bà Cố Hoàng 

Văn Lý và cha Hoàng Phượng 

về sự ra đi của ông cố Giuse 

Hoàng Văn Lý. Sinh 20/2/1924 

mất 26/6/2022 lúc 9:40pm, 

hưởng thọ 98 tuổi. 

Nguyện xin Chúa nhân từ sớm 

đưa linh hồn  ông cố Giuse về 

hưởng nhan thánh Chúa. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THƯ MỤC VỤ THÁNG 7/2022 
 

Để chuẩn bị cho Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII với Chủ Đề: “SỐNG ĐỨC TIN VỚI MẸ” của Giáo Xứ chúng ta được tổ 

chức tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn, tôi tha thiết mời quý Ông Bà Anh Chị Em hãy cầu nguyện mỗi ngày cho Giáo Xứ 

Đức Mẹ Lộ Đức và cho quý khách hành hương sẽ đến tham dự Chương Trình Đại Hội Đức Mẹ La Vang. Đặc biệt là các Hội 

Đoàn, Ca Đoàn, Ban Kỹ Thuật, Ban Trang Trí, Ban An Ninh, Ban Ẩm Thực, Ban Văn Nghệ, Ban Tài Chánh và Ban Tổ 

Chức v.v…chúng ta hãy đọc Kinh Sáng Soi mỗi khi hội họp hay khi làm việc để xin Thiên Chúa chúc phúc: 

“Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng 

con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa” . Amen. 

Chúng ta cùng học nơi Mẹ Maria, cùng chiêm ngưỡng Mẹ Maria sống tinh thần hiệp hành với Giáo Hội sơ khai được mô tả 

trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 1, 12-26). Ba ý tưởng sau đây khởi đi từ trình thuật giúp chúng ta suy tư và noi gương Mẹ: 

Thứ nhất, Đức Mẹ hiện diện với cộng đoàn Giáo Hội sơ khai khi Chúa Giêsu đã về trời và Chúa Thánh Thần chưa hiện 

xuống (c.12-13). Đây là một cộng đoàn còn đang giữ những kỷ niệm còn rất đậm nét về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đang 

sống niềm tin mãnh liệt Chúa đã phục sinh, và đang nóng lòng chờ đợi Chúa Thánh Thần như lời hứa của Chúa Phục Sinh. 

Sự hiệp hành của Mẹ Maria trong cộng đoàn mang ý nghĩa sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu vẫn là đấng Emmanuel. 

Chúng ta ý thức, Đức Mẹ là Mẹ chúng ta, vẫn đang hiệp hành với chúng ta trong niềm tin Chúa Phục Sinh và trong niềm xác 

tín Chúa đang hiện diện: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). 

Thứ hai, Đức Mẹ hiện diện trong một cộng đoàn đang thỉnh ý hiệp hành. Thật vậy, cộng đoàn này đang quy tụ, quy tụ để gặp 

gỡ nhau, gặp gỡ nhau để lắng nghe, lắng nghe để cùng tìm ra ý Chúa, tìm ra ý Chúa để cùng nhau thực hiện (c.13-14). Đây là 

một cộng đoàn đang thỉnh ý hiệp hành trong cầu nguyện, suy tư kinh thánh, để cùng nhau xây dựng và tổ chức cộng đoàn 

(c.21-22). Đây là sinh hoạt của cộng đoàn. Sinh hoạt này được thực hiện dưới sự điều hành của Thánh Phêrô, vị tông đồ 

trưởng. Chúng ta ý thức, với sự hiệp hành của Mẹ Maria, Giáo Xứ luôn cầu xin ơn bình an và hiệp nhất như theo mô hình 

của Giáo Hội sơ khai: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng 

tham dự nghi lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42). 

Thứ ba, Đức Mẹ hiện diện trong bầu khí cộng đoàn thỉnh ý hiệp hành để chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống theo lời hứa 

của Chúa Giêsu, để khởi đầu cho sinh hoạt loan báo Tin Mừng của Giáo Hội. Với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, cộng 

đoàn sơ khai bắt đầu thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Với sự hiệp hành của Mẹ Maria, Giáo Xứ mong ước trở thành một 

cộng đoàn tham gia, hiệp thông, đồng trách nhiệm vì sứ vụ, sứ vụ mà Chúa Kitô đã truyền cho Giáo Hội trước khi về trời: 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). 

Như vậy, có sự hiệp hành của Mẹ Maria, cộng đoàn sơ khai cùng chia sẻ và tiến bước trên con đường Giêsu với 5 yếu tố: 

Niềm tin, Cầu nguyện, Lời Chúa, Hiệp nhất và Sứ Vụ. 

Tất cả mọi người trong Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hãy học hỏi nơi Mẹ tinh thần hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ của 

Mẹ cho cuộc hành hương đức tin của cuộc đời ta qua việc tham dự các Chương Trình Hội Thảo, Thánh Lễ và phổ biến cho 

gia đình, bạn bè cùng về tham dự Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII, để cùng nhau tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa với muôn 

ơn lành Ngài đã thương ban cho chúng ta, đặc biệt qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, mà chúng ta đã thoát khỏi cơn 

Đại dịch COVID vừa qua.  

Đại Hội sẽ được tổ chức ba ngày, từ thứ Sáu ngày 29 tháng 7 đến Chúa Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022. Chương trình sẽ có: 

Thánh Lễ; Giảng thuyết; Hội thảo; Rước kiệu, Dâng hoa; Chầu Thánh Thể; Cầu nguyện & Xức dầu cho bệnh nhân; Bí Tích 

Giao Hoà; Thánh Ca Cầu Nguyện với sự góp mặt của nhiều Ca sĩ Công Giáo; Đặc biệt sẽ có nhiều món ăn ngon và Chương 

Trình Văn Nghệ thật đặc sắc với nhiều Ca sĩ nổi tiếng ở Hải ngoại. 

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, qua lời 

cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 

Chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Cần đăng quảng cáo hoặc 

muốn biết thêm chi tiết.  

Xin vui lòng liên lạc Hội 

Đồng Tài Chánh của Giáo 

Xứ qua điện thư: 

 

OLLHDTC@googlegroups.com 

 

Chân thành cám ơn. 

   

ĐẤT THÁNH 

†Tổng Giáo Phận Seattle† 
 

- Holyrood            - St. Patrick  
- Calvary               - Gethsemane  
 

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

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

Vũ Hoàng Trực  

(206) 229-6181  

NGUYEN’S   
PHARMACY  

1221 - S Main St #103  
Seattle, WA 98144 

 206-323-6003 
 

2120 - Rainier Ave S.  
Seattle, WA 98144 

206-323-9525 
 

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

Nikki Lashes Corp  

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

1036 South Jackson St 

www.tamarindtreerestaurant.com 

206-860-1404  

-  Traditional Vietnamese flavors.   -  Hương vị quê hương. 

-  Nourishing community.     -  Bổ dưỡng cộng đồng. 

-  Customer service consistenc.       -  Phục vụ chu đáo. 

DẠY LÁI XE 
Nhận dạy và chấm thi lái xe. 
Đảm bảo biết lái xe an toàn, 

 parking và lái freeway. 
Giảm giá cho học sinh  

và người mới nhập cư. 

Tel: 206-371-3936 
MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com 

MUNROS’DRIVING SCHOOL 
3772 NE 4TH ST,RENTON 98056 

Tiệm nail ở North Seattle 

exit 170 cần thợ full time 

and part time. Tiệm mở cửa 

từ 10:30-7:00. Cuối tuần 

10:30-5:30. Lương từ  

$130-$170. 

 
Xin liên lạc số phone 

(206)818-9134 Cô Phượng  

(206)747-7438 Cô Dao 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 Is 66,10-14c 

Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả.. 

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 

10 Đức Chúa phán thế này: “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những 
người yêu mến Thành Đô! Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô, 
11để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no 
bầu sữa mẹ.  12Vì Đức Chúa phán như sau: Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta 
khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.  Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, 
nâng niu trên đầu gối.  13Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy; tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ 
được an ủi vỗ về. 14cNhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.  Đức Chúa 
sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết.” 

 

Đáp ca  Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20 (Đ. c.1) 

Đ. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa 

 

Bài đọc 2 Gl 6,14-18 

Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát. 

14 Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập 
giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. 15 Quả thật, cắt bì hay không cắt bì 
chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. 16 Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-
en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. 17 Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi 
nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. 18 Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa 
chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men. 
 

Tung hô Tin Mừng  Cl 3,15a.16a  

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi lòng anh em phấn khởi vì được Đức Ki-tô ban tặng bình an, và ước chi lời 

Người hằng sinh hoa kết quả dồi dào trong anh em. Ha-lê-lui-a. 
 

Tin Mừng Lc 10,1-12.17-20 

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy; Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả 
các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: 
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này 
Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào 
hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình 
an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và 
người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà 
kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những 
người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” 10 Nhưng vào bất cứ thành nào 
mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân 
chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến 
gần.” 12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.” 

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục 
chúng con.” 18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19 Đây, Thầy đã ban 
cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20 Tuy 
nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời .” 



 

 

Fourteenth Sunday in Ordinary Time  
 

Reading I  Is 66:10-14c  

Thus says the LORD: Rejoice with Jerusalem and be glad because of her, 
all you who love her; exult, exult with her, all you who were mourning over her! Oh, that you 
may suck fully of the milk of her comfort, that you may nurse with delight at her abundant 
breasts! For thus says the LORD: Lo, I will spread prosperity over Jerusalem like a river, and 
the wealth of the nations like an overflowing torrent.  As nurslings, you shall be carried in her 
arms, and fondled in her lap; as a mother comforts her child, so will I comfort you; in Jerusa-
lem you shall find your comfort. 
 

When you see this, your heart shall rejoice and your bodies flourish like the grass; the LORD's 
power shall be known to his servants. 
 

Responsorial Psalm  Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20 

Let all the earth cry out to God with joy.  
 

Reading II  Gal 6:14-18 

Brothers and sisters: May I never boast except in the cross of our Lord  Jesus Christ, 
through which the world has been crucified to me, and I to the world.  For neither does cir-
cumcision mean anything, nor does uncircumcision, but only a new creation.  Peace and 
mercy be to all who follow this rule and to the Israel of God. 
 

From now on, let no one make troubles for me; for I bear the marks of Jesus on my body.  
 

Alleluia  Col 3:15a, 16a 

R. Alleluia, alleluia. Let the peace of Christ control your hearts; let the word of Christ dwell in 
you richly. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 10:1-9  

At that time the Lord appointed seventy-two others whom he sent ahead of him in pairs to eve-
ry town and place he intended to visit.  He said to them, "The harvest is abundant but the la-
borers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.  Go on 
your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.  Carry no money bag, no sack, 
no sandals; and greet no one along the way.  Into whatever house you enter, first say, 'Peace to 
this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will 
return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer 
deserves his payment.  Do not move about from one house to another.  Whatever town you en-
ter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it and say to them, 'The 
kingdom of God is at hand for you.'" 
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