
 

 

 

"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 
 

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 16 Thường Niên - Năm C 

Ngày 17 Tháng 07 Năm 2022 

Bản tin số 576 

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 

“Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a 
đã chọn phần tốt nhất.”  (Lc 10,38-42) 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   4,164.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   2,735.00  
Bảo trì đóng góp:  $        105.00  
   

Tổng cộng:  $   7,004.00 

 

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 17/07: Chúa Nhật thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   St 18:1-10; Tv 15:2-3,3-4,5; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42 

Ngày 18/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   St 6:1-4,6-8; Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23; Mt 12:38-42 

Ngày 19/07: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   St 7:14-15,18-20; Tv 85:2-4,5-6,7-8; Mt 12:46-50 

Ngày 20/07: Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gr 1:1,4-10; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Mt 13:1-9 

Ngày 21/07: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gr 2:1-3,7-8,12-13; Tv 36:6-7,8-9,10-11; Mt 13:10-17 

Ngày 22/07: Thánh Maria Mađalêna 

   Gr 3:14-17; Gr 31:10,11-12,13; Mt 13:18-23  

Ngày 23/07: Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm 

   Gr 7:1-11; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:24-30 

Ngày 24/07: Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm 

   St 18:20-32; Tv 138:1-2,2-3,6-7,7-8; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13 

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: $27,477.50 

Số ID của Giáo Xứ: 11 

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

Giáo Xứ muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội 

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

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

trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

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


 

 

“Con lo lắng bối rối nhiều chuyện” – André Sève 

(Trích dẫn từ ‘Tin Mừng Chúa Nhật’) 

Tôi thèm muốn được ở với Mácta, người phụ nữ độ lượng, 
hiếu khách. Hạnh phúc biết bao khi được tiếp đón Chúa 
Giêsu! Thế nhưng hơi thất vọng, Ngài đã rầy chị, một lần nữa 
Ngài mến Maria hơn. 

Mến Maria hơn sao? Chắc chắn rằng Ngài quý mến tấm lòng 
tự do hoàn toàn lắng nghe Ngài của chị. Ngài không khinh dể 
Mácta, Ngài khó chịu do sự ân cần của chị. Phải hiểu sự lắng 
nghe và sự ân cần được nói đến ở đây. 

Trong khi biết rằng những lo lắng không ngừng rơi xuống 
trên chúng ta. Chúa Giêsu không muốn chúng ta để cho 
những lo lắng ấy chiếm quá nhiều chỗ. Vì như thế là nghi ngờ 
Thiên Chúa, là mỉa mai kinh “Lạy Cha”, lời kinh của sự 
không lo lắng, của tấm lòng tự do. Chỉ có một ước muốn lớn 
lao duy nhất: “Xin cho Nước Cha trị đến!” và một niềm tin 
cũng lớn lao không kém: “Xin cho chúng con hôm nay lương 
thực hàng ngày”. Thánh Têrêxa nói: “Chỉ cho ngày hôm nay 
mà thôi”. 

Đúng như ý tưởng của Chúa Giêsu: “Đừng băn khoăn chi cho 
ngày mai, ngày mai sẽ lo cho ngày mai… Trước tiên hãy tìm 
Nước Trời, còn mọi điều khác sẽ ban thêm cho các 
ngươi” (Mt. 6, 33-34). Nhưng chính cái phần cho thêm này 
làm chúng ta quá bận lòng, và Chúa Giêsu tuyên chiến với 
những nỗi lo xấu xa này của chúng ta: “Các ngươi lo ăn gì, 
mặc gì… Các ngươi đừng lo phải nói gì trước toà án… Các 
ngươi đừng để cho những cây gai lo lắng bóp chết Lời 
Chúa… Các ngươi đừng để cho những lo toan đè nặng tấm 
lòng các ngươi…”. Chắc Ngài đã phải kinh ngạc vì thấy 
nhiều người lo lắng đến thế, mà Ngài thì Ngài đòi cần phải có 
tinh thần hoàn toàn tự do. 

Không thể lui tới với Ngài nếu chúng ta không luôn luôn chú 
ý giữ gìn sự tự do của chúng ta. Để lắng nghe hoặc để phục 
vụ Ngài, chúng ta cần loại bỏ các lo lắng thái quá. Chúng ta 
đã phá hoại rất nhiều sự lắng nghe của chúng ta, mọi người 
đều dễ dàng nhận ra điều đó. 

Chúng ta ít chú ý đến việc các lo toan xâm nhập vào sự phục 
vụ. Sự lo lắng thái quá thì không tốt, nó có thể làm hỏng sự 
ân cần, người tận tuỵ trở thành hay càu nhàu, nô lệ cho sự bận 
rộn của mình và nhanh chóng ghen tị với những người khác 
vì “họ chẳng làm gì cả”. Chúng ta muốn làm cho vui vẻ thế 
nhưng lại tạo nên một bầu khí phản kháng, khó chịu. 

Đây là điều đã xảy đến với Mácta đáng thương. Chị cũng cần 
phải có những giây phút đẹp đẽ để lắng nghe và những giây 
phút cao cả để phục vụ. Ngày hôm đó chị đã không biết hài 
lòng về tất cả trong sự độ lượng. Chúa Giêsu đến, bữa ăn 
ngon phải chuẩn bị, niềm vui được thấy Maria hạnh phúc. 

Ôi Mácta, chị đã bắt đầu một ngày tốt đẹp biết bao! Chị có 
thể vừa làm vừa hát. Nhưng chị lo lắng, nóng lòng và không 
còn tấm lòng tự do nữa. Chính sự tự do này là phần tốt nhất. 

 

Ngồi dưới chân Chúa Giêsu – Charles E. Miller 

Tôi nghĩ rằng khi nghe câu chuyện về Matta và Maria, nhiều người 
trong chúng ta có khuynh hướng cảm thấy đáng tiếc cho Matta. Maria 
đã bỏ mặc tất cả mọi công việc cho Matta, trong lúc cô ta vui hưởng 
cuộc nói chuyện với Chúa Giêsu. Khi Matta đến phàn nàn, Chúa Giêsu 
có vẻ như gắt gỏng cho dù Ngài gắt gỏng nhẹ nhàng, có lẽ Ngài đã lắc 
đầu và nói: “Matta, Matta con lo lắng nhiều chuyện, Maria đã chọn 
phần tốt nhất”. Nhưng chính xác là Maria có chọn phần tốt nhất 
không? Có phải đơn giản là vui hưởng ân sủng và là bà chủ đáng yêu 
trong lúc Matta thì tất bật trên bếp lò nóng? 

Khi Thánh Luca viết rằng Maria ngồi nơi chân Chúa Giêsu, Ngài 
không miêu tả tư thế nhưng là mối liên hệ giữa Maria với Chúa Giêsu. 
Cụm từ”ngồi nơi chân” của một người nào có nghĩa là môn đệ của 
người đó. Trong văn hóa Do Thái thời Chúa Giêsu, không nghe nói có 
một người phụ nữ nào làm môn đệ của một thầy Rabbi. Theo trong tôn 
giáo hoặc ít nhất là quan sát bên ngoài thì các môn đệ đều là những 
người đàn ông. Chúa Giêsu đã phá vỡ cái truyền thống kéo dài từ xa 
xưa bởi vì truyền thống không đúng. Ngài đã đến để kêu gọi tất cả mọi 
người, người phụ nữ cũng như người đàn ông, con nít cũng như người 
trưởng thành, ngay cả những kẻ được xem như là người tội lỗi để trở 
thành môn đệ của Ngài. Ngài đã nhấn mạnh rằng Maria đã chọn phần 
tốt nhất. Cô ta đã hiểu sự mời gọi của Ngài, đã chấp nhận nó. Matta 
cảm thấy buộc phải duy trì khuôn mẫu của cô ta và đồng ý rằng chỗ 
của cô ta là trong bếp. Chúa Giêsu đủ thực tế để nhận biết rằng thực 
phẩm đã được sửa soạn và như thế Ngài có thể đã nói với Matta rằng 
chỉ cần một đĩa, một cái gì đơn giản là đủ. Tiếp đó, Ngài thêm không 
chỉ cho Matta mà cho tất cả mọi người trong mọi thời: “Maria đã chọn 
phần tốt nhất và cô ấy sẽ không bị ai cướp mất”. Chúa Giêsu đã muốn 
Matta làm một chọn lựa đó. 

Maria đã được giới thiệu với mọi người nữ trong Giáo Hội nhưng 
trong một ý nghĩa lớn hơn cô đã trở nên kiểu mẫu cho mọi người. 
Chúng ta được kêu gọi để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, để dâng 
hiến cho Ngài sự ấm áp mà Ngài đã cảm nghiệm nơi nhà Bêtania, để 
lắng nghe Người với tất cả sự chú ý như Maria đã làm, đặt Người lên 
hàng ưu tiên trước mọi việc trong cuộc sống của chúng ta, và không 
cho phép điều gì hoặc người nào có thể dứt chúng ta ra khỏi mối liên 
hệ của Người. Abraham đã dâng hiến sự hiếu khách cho các thiên thần 
như là những sứ giả của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được khẩn nài 
dâng hiến sự hiếu khách cho Chúa Giêsu, Đấng là Con Thiên Chúa. 

Chúng ta sẽ hiểu trong một ý nghĩa sâu xa, chúng ta ngồi nơi chân 
Chúa Giêsu trong Thánh Lễ khi cử hành phụng vụ Lời Chúa. Theo 
Công đồng Vatican II đã long trọng dạy cho chúng ta rằng: “Đức Kitô 
đang hiện diện trong Lời của Ngài, đó chính là Ngài đang nói khi 
Thánh Kinh được đọc trong nhà thờ” (Hiến chế về phụng vụ, số 7). 
Chúa Giêsu đã ước ao khi chúng ta đặt trọng tâm sự chú ý của chúng 
ta vào Người. Lắng nghe Người trong đức tin, hấp thụ Lời và áp dụng 
nó trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp đó chúng ta được nuôi dưỡng 
bởi lương thực thánh, Thánh Thể, bữa tiệc này không phải được sửa 
soạn bởi Matta nhưng bởi chính Chúa Giêsu. 

Có lẽ chúng ta có thể thấy gương của Maria thì thật khó để theo. Thật 
là quá dễ để cho phép những lo toan trong cuộc sống hằng ngày làm 
chúng ta xao lãng việc nghe theo lời dạy của Chúa Giêsu. Đó là những 
cám dỗ cho phép những giá trị gian dối mà những giá trị đó giới thiệu 
cho chúng ta một xã hội vật chết đang hướng chúng ta ra ngoài những 
chân lý của đức tin. Chúng ta phải trung thành đến với Thánh Lễ, bởi 
vì ở đây chúng ta có thể đặt những sự chia trí ra ngoài, để đặt trọng 
tâm vào những gì thật sự là quan trọng cho chúng ta. Trong lúc chúng 
ta cử hành phụng vụ, nơi thờ lạy của chúng ta sẽ trở thành Bêtania của 
chúng ta, nơi mà chúng ta sẽ học để trở thành những môn đệ thật. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 XVI - Mùa Thường Niên 
 

Bài đọc 1 St 18,1-10a 

Thưa Ngài, xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 

Bài trích sách Sáng thế. 
1 Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc 

nóng nực nhất trong ngày. 2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều 
chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy 3 và nói : “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua 
mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 4 Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc 
cây. 5 Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các 
ngài đây !” Khách trả lời : “Xin cứ làm như ông vừa nói !” 

6 Ông Áp-ra-ham vội vã vào lều tìm bà Xa-ra mà bảo : “Bà mau mau lấy ba thúng tinh bột mà nhồi, rồi làm 
bánh.” 7 Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê non béo tốt, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm 
thịt. 8 Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm, mà đãi khách ; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách 
dùng bữa. 

9 Khách nói với ông : “Bà Xa-ra vợ ông đâu ?” Ông đáp : “Thưa nhà tôi ở trong lều.” 10a Người nói : “Sang 
năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai.” 

 

Đáp ca Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5 (Đ. c.1a) 

Đ. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa ? 

 

Bài đọc 2 Cl 1,24-28 

Mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của 
Thiên Chúa. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. 
24 Thưa anh em, giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn 

phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. 25 Tôi đã trở nên 
người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em : đó là tôi phải rao 
giảng lời của Người cho trọn vẹn, 26 rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, 
nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. 27 Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này 
phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại : đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho 
chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. 28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi 
người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô. 

 

Tung hô Tin Mừng  x. Lc 8,15 

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên 
nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ha-lê-lui-a. 

 

Tin Mừng Lc 10,38-42 

Cô Mác-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 
38 Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có 

người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì tất bật 
lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin 
Thầy bảo nó giúp con một tay !” 41 Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện 
quá ! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” 



 

 

Sixteenth Sunday in Ordinary Time  

 

Reading 1  Gn 18:1-10a  

The LORD appeared to Abraham by the terebinth of Mamre, as he sat in the entrance of his tent, 
while the day was growing hot. Looking up, Abraham saw three men standing nearby. When he saw 

them, he ran from the entrance of the tent to greet them; and bowing to the ground, he said: "Sir, if I 
may ask you this favor, please do not go on past your servant. Let some water be brought, that you 
may bathe your feet, and then rest yourselves under the tree. Now that you have come this close to 
your servant, let me bring you a little food, that you may refresh yourselves; and afterward you may 
go on your way." The men replied, "Very well, do as you have said."  

Abraham hastened into the tent and told Sarah, "Quick, three measures of fine flour! Knead it and 

make rolls." He ran to the herd, picked out a tender, choice steer, and gave it to a servant, who quick-
ly prepared it. Then Abraham got some curds and milk, as well as the steer that had been prepared, 
and set these before the three men; and he waited on them under the tree while they ate.  

They asked Abraham, "Where is your wife Sarah?" He replied, "There in the tent." One of them said, 
"I will surely return to you about this time next year, and Sarah will then have a son."  

 

Responsorial Psalm  Ps 15:2-3, 3-4, 5  

R.(1a) He who does justice will live in the presence of the Lord.  

 

Reading 2  Col 1:24-28  

Brothers and sisters: Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up 
what is lacking in the afflictions of Christ on behalf of his body, which is the church, of which I am a 
minister in accordance with God's stewardship given to me to bring to completion for you the word 

of God, the mystery hidden from ages and from generations past. But now it has been manifested to 
his holy ones, to whom God chose to make known the riches of the glory of this mystery among the 
Gentiles; it is Christ in you, the hope for glory. It is he whom we proclaim, admonishing everyone 
and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone perfect in Christ.  

 

Alleluia  Cf. Lk 8:15  

R. Alleluia, alleluia. Blessed are they who have kept the word with a generous heart and yield a har-
vest through perseverance. R. Alleluia, alleluia.  

 

Gospel  Lk 10:38-42  

Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister 
named Mary who sat beside the Lord at his feet listening to him speak. Martha, burdened with much 
serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the 
serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and 
worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it 

will not be taken from her."  


