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Office : (301) 622-5860 * Fax : (240) 560-6613 
St. Mark’s Announcements 

1. “Scripture or Reason, I am Sure, Do Not Anywhere Say So:” 
Reading Scripture and Finding Freedom with John Locke. Sunday, 
9:05-10:05 am, Parish Hall & via Zoom. Please join us for this critical 
study of Locke’s use of scripture and reason in laying foundations for 
natural and human rights, democracy, and freedom. We are reading 
his 1st Treatise on Government; no prep reading required. Please see 
Rev. Wilkins for more information or to get a copy of Locke’s book. 
 

2. At-Home Covid-19 Self-Test kits are available, free of charge, in the 
church office.   

a. There are 2 kits in each box; we will provide one box per 
person.  

b. Please contact Janis Smith, Parish Administrator, or Keira 
Vargas, Parish Secretary, if you would like a box of test kits. 
Contact number: 301-622-5860. 
 

3. Please consider hosting Coffee Hour: volunteers are needed to host 
coffee hour. The sign-up sheet is located on the wall beside the coffee 
pot. Instructions on what a host needs to do may be found on the 
clipboard. We give thanks for all those who have already volunteered 
this year! 

 

4. Vestry Meeting: Tuesday, November 22, 2022, at 7:30pm in the 
Parish Hall. Please let the Parish Administrator know if you would 
like to attend this meeting via Zoom. 
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5. Greening of the Church: Sunday, December 18, 2022, following the 
10:30 service, in the church. All are invited and encouraged to join 
us. Refreshments will be provided. 
 

6. FOC Meeting: December 20, 2022, at 7:30pm in the Library. Please 
let the Parish Administrator know if you would like to attend this 
meeting via Zoom. 

 

7. Thrift Shop Temporarily Closed: Following two recent robberies, 
the Thrift Shop will remain closed temporarily while we develop a 
more comprehensive safety and security protocol for operating it. 
Volunteers to staff and help are still welcome, as are the thoughts of 
those with expertise in retail and building security. Please contact the 
church office if you wish to volunteer or can be of help.  
 
 

Please check your e-letters and the website for the most up-to-date information. 

 

Save the Date! 

 
• Wednesday, November 23: Thanksgiving Eve Vespers, 7:00pm 
 

• Sunday, December 4: Advent Dinner from 6:00pm - 8:30pm in the 
Parish Hall. Dinner will be served between 6:00pm and 7:30pm. 

The online invitation may be found 
at https://www.signupgenius.com/go/20F0548ACAE23A5F49-

advent1. Please RSVP by November 28, 2022.  
 

https://www.signupgenius.com/go/20F0548ACAE23A5F49-advent1
https://www.signupgenius.com/go/20F0548ACAE23A5F49-advent1
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• Saturday, December 24: Christmas Eve 
5:30 pm: Family Eucharist 
8:00 pm: Choral Prelude 

8:30 pm: Festival Eucharist 
 

• Sunday, December 25: Christmas Day. No services. 

 

 

 

St. Mark’s Mission  

❖ We will deepen our faith by adopting more liturgical options to 
reach out into the community. 

❖ We will extend our outreach by getting more people involved in 
and reaching more people through community involvement. 

❖ We will embrace evangelism by choosing to be a church that 
reaches out to our community and spread the good news of Christ. 

❖ We will increase our participation by being committed to our 
church through regular attendance, and giving of our resources of 

time, talent, and treasure. 

        

 

The flowers on the altar today are given for the glory of God. 
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Holy Eucharist, Rite II 

Christ the King (Last Sunday after Pentecost) 
Bí tích Thánh Thể, Nghi thức II 

Chúa Kitô Vua (Chủ nhật tuần trước sau lễ Ngũ Tuần) 
 
The People enter, maintaining physical distance.  

 

Prelude 

Celebrant:  Worship the Lord in the beauty of holiness; let 
the whole earth stand in awe of him. Please rise as 
our worship begins with the opening hymn. 

                      Thờ phượng Chúa trong vẻ đẹp của sự thánh 
thiện; hãy để cả trái đất đứng trong sự kính sợ 
của anh ta. Xin hãy đứng dậy khi sự thờ phượng 
của chúng ta bắt đầu với bài thánh ca mở đầu. 

 
Opening Hymn:  
To God with gladness sing                                     Hymnal #399 



6 

 
To God with gladness sing, 
Your Rock and Savior bless; 
into his temple bring 
your songs of thankfulness!                                                                 
O God of might, to you we sing,                                                    
enthroned as King on heaven’s height! 
 
He cradles in his hand 
the heights and depths of earth; 
he made the sea and land, 
he brought the world to birth!                                                             
O God Most High, we are your sheep;                                                          
on us you keep your shepherd’s eye! 
 
Your heavenly Father praise, 
acclaim his only Son, 
your voice in homage raise 
to him who makes all one!                                                                         
O Dove of peace, on us descend                                                                 
that strife may end and joy increase! 

Opening Rites and the Collect of the Day 

Celebrant: Blessed be God: Father, Son, and Holy Spirit 
                      Phước thay cho Đức Chúa Trời: Cha, Con và Đức                       
Thánh Linh 
People: And blessed be God’s kingdom, now and forever. Amen. 
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                      Và phước thay cho vương quốc của Thượng Đế, bây giờ        
và mãi mãi. Amen. 
 
Celebrant:  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. 

                      Đức Chúa Trời Toàn Năng, đối với bạn, tất cả các 
tấm lòng đều rộng mở, mọi ước muốn được biết đến, 
và từ bạn, không có bí mật nào bị che giấu: Hãy tẩy 
sạch những ý nghĩ trong lòng chúng tôi bằng sự soi 
dẫn của Đức Thánh Linh của bạn, để chúng tôi có thể 
yêu thương bạn một cách trọn vẹn, và xứng đáng làm 
vinh hiển Danh thánh của bạn; qua Đấng Christ, 
Chúa chúng ta. Amen. 

 
Gloria in excelsis: 
Glory be to God                                                        Hymnal S#204 

1. Glory be to God on high, 
and on earth peace, good will towards men. 

2. We praise thee, we bless thee, we worship thee, 
we glorify thee, we give thanks to thee for thy great glory, 

3. O Lord God, heavenly King, 
God the Father Almighty. 
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4. O Lord, the only-begotten Son, Jesus Christ; 
O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, 

5 that takest away the sins of the world, 
have mercy upon us. 

6. Thou that takest away the sins of the world, 
receive our prayer. 

7. Thou that sittest at the right hand of God the Father, 
have mercy upon us. 

8. For thou only art holy; 
thou only art the Lord; 

9. Thou only, O Christ, with the Holy Ghost, 
art most high in the glory of God the Father. Amen. 

The Celebrant continues: 
 

Celebrant: The Lord be with you.  Chúa ở với các anh chị em. 

People: And also with you.  Và cũng với bạn. 
Celebrant: Let us pray.  Chúng ta hãy cầu nguyện. 
 
 
The Collect of the Day   
The Celebrant says the Collect. 
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O Lord, we pray that your grace may always precede and follow us, 
that we may continually be given to good works; through Jesus Christ 
our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one 

God, now and for ever. Amen. 
Hỡi Chúa, chúng con cầu nguyện rằng ân điển của Ngài có thể 
luôn luôn đi trước và đi theo chúng con, để chúng con có thể liên 
tục được ban cho những việc lành; qua Chúa Giê-xu Christ, Chúa 
chúng ta, Đấng sống và trị vì với bạn và Đức Thánh Linh, một Đức 

Chúa Trời, bây giờ và mãi mãi. Amen.



The First Lesson                                               Jeremiah 23:1-6

23:1 Woe to the shepherds who 
destroy and scatter the sheep of 
my pasture! says the LORD. 
 
23:2 Therefore thus says the 
LORD, the God of Israel, 
concerning the shepherds who 
shepherd my people: It is you 
who have scattered my flock, 
and have driven them away, 
and you have not attended to 
them. So I will attend to you  
for your evil doings, says the 
LORD. 
 

23:3 Then I myself will gather 
the remnant of my flock out of 
all the lands where I have 
driven them, and I will bring 
them back to their fold, and 
they shall be fruitful and 
multiply. 
 
23:4 I will raise up shepherds 
over them who will shepherd 
them, and they shall not fear 
any longer, or be dismayed, nor 

shall any be missing, says the 
LORD. 
 
 
23 CHÚA phán, “Khốn cho 
các lãnh tụ Giu-đa là những kẻ 
phân tán và tiêu diệt dân ta, 
2 Chúng chịu trách nhiệm đối 
với dân chúng cho nên 
CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-
en phán cùng chúng như sau: 
Các ngươi đã phân tán dân ta, 
đánh đuổi họ đi, không chăm 
sóc họ nên ta sẽ trừng phạt 
ngươi về những điều ác ngươi 
làm,” CHÚA phán vậy.  
 
 
3 “Ta đã đày dân ta qua các xứ 
khác nhưng ta sẽ gom góp 
những kẻ sống sót trở về trong 
xứ mình. Rồi chúng sẽ sinh 
con đẻ cái đông đảo.  
4 Ta sẽ đặt những lãnh tụ mới 
trên dân ta là người sẽ chăm 
sóc chúng. Dân ta sẽ không sợ 
hãi hay kinh hoàng nữa, sẽ 



11 

chẳng còn ai bị thất lạc,” 
CHÚA phán vậy. 
Một nhánh mới sẽ mọc lên 
23:5 The days are surely coming, 
says the LORD, when I will 
raise up for David a righteous 
Branch, and he shall reign as 
king and deal wisely, and shall 
execute justice and 
righteousness in the land. 
 
23:6 In his days Judah will be 
saved and Israel will live in 
safety. And this is the name 

which he will be called: "The 
LORD is our righteousness." 
5 CHÚA phán, “Sẽ đến ngày ta 
ươm một nhánh tốt 
    từ nhà Đa-vít. 
Người sẽ là một vị vua cai trị 
rất khôn ngoan; 
    làm điều công bằng hợp lý 
trong xứ. 
6 Trong triều đại người, Giu-
đa sẽ được cứu, 
    và Ít-ra-en sẽ sống yên ổn. 
Danh Ngài là: CHÚA làm 
Điều Phải .” 

 
 
After the reading, the Reader says 
 
Reader: The Word of the Lord. Lời của Chúa. 
People: Thanks be to God. Tạ ơn Chúa. 
 
Psalm of the Day                                     Psalm 46 
 
The Choristers will chant the Psalm. 
 
46:1 God is our refuge and 
strength, a very present help in 
trouble. 
 

46:2 Therefore we will not fear, 
though the earth should 
change, though the mountains 
shake in the heart of the sea; 
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46 Thượng Đế là nơi che chở và 

là sức mạnh của chúng tôi. 

    Ngài luôn luôn cứu giúp trong 

lúc nguy nan. 
2 Cho nên chúng tôi chẳng sợ dù 

cho đất rung động 

    hay núi non sụp xuống biển, 

 
46:3 though its waters roar and 
foam, though the mountains 
tremble with its tumult.  
 
46:4 There is a river whose 
streams make glad the city of 
God, the holy habitation of the 
Most High. 
 

46:5 God is in the midst of the 
city; it shall not be moved; God  
will help it when the morning 
dawns. 
 
46:6 The nations are in an 
uproar, the kingdoms totter; he 
utters his voice, the earth 
melts. 
 
46:7 The LORD of hosts is with 
us; the God of Jacob is our 
refuge.  

 
46:8 Come, behold the works of 
the LORD; see what 
desolations he has brought on 
the earth. 
 
46:9 He makes wars cease to the 
end of the earth; he breaks the 
bow, and shatters the spear; he 
burns the shields with fire. 
3 Dù cho biển gầm và sủi bọt, 

    hay núi lay chuyển vì sóng vỗ 

ầm ầm cũng vậy.  
4 Có một con sông mang lại niềm 

vui 

    cho thành của Thượng Đế, 

    nơi thánh mà Thượng Đế Chí 

Cao ngự. 
5 Thượng Đế ở trong thành đó, 

    nó sẽ không bị rúng động. 

    Vừa bình minh Chúa sẽ giúp 

đỡ thành ấy. 
6 Các dân tộc và vương quốc 

    chuyển lay. 

    Thượng Đế gầm thét, đất liền 

    sụp đổ. 
7 Chúa Toàn Năng ở cùng chúng 

tôi; 

    Thượng Đế của Gia-cốp là 

Đấng bảo vệ chúng tôi.  
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8 Hãy đến xem những việc Chúa 

làm, 
 
những điều diệu kỳ Ngài đã làm 

ra trên đất. 
9 Ngài dẹp yên giặc khắp nơi trên 

đất. 

Ngài bẻ gãy cung tên, gươm 

giáo 

    và thiêu rụi các chiến xa. 
 

 
 
46:10 "Be still, and know that I 
am God! I am exalted among 
the nations, I am exalted in the 
earth." 

46:11 The LORD of hosts is with 
us; the God of Jacob is our 
refuge.  
     
 

10 Thượng Đế phán, “Hãy im 

lặng và biết ta là Thượng Đế. 

Ta là Chủ Tể các dân tộc; 

    Ta là Đấng Chí Cao trên 

khắp đất.” 
11 CHÚA Toàn Năng ở cùng 

chúng ta; 

    Thượng Đế của Gia-cốp là 

Đấng bảo vệ chúng ta. 

 
The Second Lesson                                      Colossians 1:11-20 
 
1:11 May you be made strong 
with all the strength that comes 
from his glorious power, and 
may you be prepared to endure 
everything with patience, while 
joyfully 
 
1:12 giving thanks to the Father, 
who has enabled you to share 

in the inheritance of the saints 
in the light. 
 
1:13 He has rescued us from the 
power of darkness and 
transferred us into the 
kingdom of his beloved Son, 
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11 Thượng Đế sẽ dùng quyền 
năng lớn lao của Ngài khiến 
anh chị em thêm vững mạnh 
để không bỏ cuộc khi gặp 
cảnh khổ nhưng trái lại nhẫn 
nhục. 
12 Anh chị em sẽ vui mừng tạ 
ơn Cha chúng ta là Đấng 
khiến anh em đồng dự phần 
thừa kế mà Ngài đã chuẩn bị 
cho dân Ngài trong nước sáng 
láng.  
13 Thượng Đế đã giải thoát 
chúng ta khỏi quyền lực của 
tối tăm và đưa chúng ta vào 
nước của Con yêu dấu Ngài.  
 

1:14 in whom we have 
redemption, the forgiveness of 
sins. 
 
1:15 He is the image of the 
invisible God, the firstborn of 
all creation; 
 

1:16 for in him all things in 
heaven and on earth were 
created, things visible and 

invisible, whether thrones or 
dominions or rulers or 
powers--all things have been 
created through him and for 
him. 
 
1:17 He himself is before all 
things, and in him all things 
hold together. 
 
1:18 He is the head of the body, 
the church; he is the 
beginning, the firstborn from 
the dead, so that he might  
come to have first place in 
everything. 
 
1:19 For in him all the fullness 
of God was pleased to dwell, 
 
 
14 Con Ngài đã trả thế cho tội 
lỗi chúng ta và trong Ngài 
chúng ta nhận được sự tha 
tội. 
15 Chưa có ai thấy Thượng Đế 
nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu 
là hình ảnh của Ngài. Chúa 
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Cứu Thế cao trọng hơn tất cả 
các vật được tạo dựng.  
16 Qua quyền năng Ngài, muôn 
vật được thành hình: vật trên 
trời, dưới đất, vật thấy được, 
vật không thấy được, mọi 
quyền năng, các vua chúa, các 
kẻ cầm quyền. Tất cả đều 
được tạo nên qua Chúa Cứu 
Thế và vì Chúa Cứu Thế.  
17 Ngài đã có trước mọi vật và 
mọi vật được tồn tại là vì 
Ngài.  
18 Ngài là đầu của thân thể, 
thân thể là hội thánh. Mọi vật 
đều từ Ngài mà ra. Ngài là 
người đầu tiên sống lại từ 

trong kẻ chết cho nên Chúa 
Cứu Thế đứng đầu mọi vật.  
19 Thượng Đế đã vui lòng sống 
trong Ngài.  
 

1:20 and through him God was 
pleased to reconcile to himself 
all things, whether on earth or 
in heaven, by making peace 
through the blood of his cross. 
 

20 Qua Chúa Cứu Thế, 
Thượng Đế đã mang mọi vật 
trở về với Ngài, vật trên trời và 
dưới đất mà Ngài đã giảng 
hòa qua huyết của sự chết 
Chúa Cứu Thế trên thập tự 
giá.

After the reading, the Reader says: 
 
Reader: The Word of the Lord. Lời của Chúa. 
People: Thanks be to God. Tạ ơn Chúa. 
 
Gradual Hymn:  
From glory to glory advancing, we praise thee, O Lord       Hymnal #326 

1. From glory to glory advancing, we praise thee, O Lord; 
thy Name with the Father and Spirit be ever adored. 
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From strength unto strength we go forward on Zion's highway, 
to appear before God in the city of infinite day. 

2. Thanksgiving, and glory and worship, and blessing and love, 
one heart and one song have the saints upon earth and above. 
O Lord, evermore to thy servants thy presence be nigh; 
ever fit us by service on earth for thy service on high. 

 
 
 
 
 
The Gospel                                      Luke 23:33-43 
  
 Then, all standing, the Deacon or a Priest reads the Gospel, first saying: 

  
Celebrant:   The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke. 
Tin Mừng Thánh của Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta theo Lu-ca. 
People:        Glory to you, Lord Christ. Vinh quang cho bạn, Chúa Kitô.  
 
23:33 When they came to the 
place that is called The Skull, 
they crucified Jesus there with  
the criminals, one on his right 
and one on his left. 
 

23:34 Then Jesus said, "Father, 
forgive them; for they do not 
know what they are doing." And 
they cast lots to divide his 
clothing. 
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23:35 And the people stood by, 
watching; but the leaders 
scoffed at him, saying, "He 
saved others; let him save 
himself if he is the Messiah of 
God, his chosen one!" 
 
 

33 Khi đến một nơi gọi là Đồi 

Sọ, bọn lính đóng đinh Chúa 

Giê-xu và hai tên tù phạm— 

một tên bên phải, một tên bên 

trái Ngài.  
34 Chúa Giê-xu cầu nguyện, 

“Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì 

họ không biết mình làm 

gì.” Bọn lính bắt thăm xem ai 

lấy được áo quần của Ngài.  
35 Dân chúng thì đứng nhìn. 

Các nhà lãnh đạo chế giễu 

Ngài bảo rằng, “Hắn đã cứu kẻ 

khác. Hắn hãy cứu mình đi nếu 

quả thực hắn ta là Người Được 

Chọn của Thượng Đế, là Đấng 

Cứu Thế.” 

 

23:36 The soldiers also mocked 
him, coming up and offering 
him sour wine, 
 
23:37 and saying, "If you are the 
King of the Jews, save yourself!" 
 
23:38 There was also an 
inscription over him, "This is 
the King of the Jews." 
 
23:39 One of the criminals who 
were hanged there kept 
deriding him and saying, "Are 
you not the Messiah? Save 
yourself and us!" 
 
23:40 But the other rebuked him, 
saying, "Do you not fear God, 
since you are under the same 
sentence of condemnation? 
 
23:41 And we indeed have been 
condemned justly, for we are 
getting what we deserve for our 
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deeds, but this man has done 
nothing wrong." 
 

36 Bọn lính cũng chế giễu Ngài 

rồi lại gần cho Ngài uống 

giấm.  
37 Chúng thách, “Nếu ông là 

vua dân Do-thái hãy tự cứu 

mình đi!”  
38 Trên đầu thập tự giá có viết 

dòng chữ: ĐÂY LÀ VUA DÂN DO-

THÁI. 
39 Một trong hai tên tù đang bị 

treo trên thập tự giá cũng bắt 

đầu sỉ nhục Ngài: “Anh là Đấng 

Cứu Thế à? Hãy tự cứu mình đi 

và cứu chúng ta nữa.” 
40 Nhưng tên kia mắng hắn, 

“Mầy phải kính sợ Thượng Đế! 

Mầy cũng bị hình phạt giống 

như người nầy.  

41 Chúng ta bị trừng phạt xứng 

đáng với tội phạm của chúng 

ta, chứ còn người nầy chẳng có 

làm điều gì quấy.”  
 

 

 

23:42 Then he said, "Jesus, 
remember me when you come 
into your kingdom."  

 

23:43 He replied, "Truly I tell you, 
today you will be with me in 
Paradise." 
 

42 Rồi anh ta xin, “Chúa Giê-xu 

ơi, khi Ngài vào trong nước 

mình xin nhớ đến con. 
43 Chúa Giê-xu bảo anh ta, “Ta 

bảo thật, hôm nay con sẽ ở với 

ta trong thiên đàng

 
After the reading, the Reader says: 
 
Celebrant: The Gospel of the Lord. Tin Mừng của Chúa.  
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People:    Praise to you, Lord Christ. Ngợi khen Ngài, Chúa 
Kitô. 
 
The Sermon:  Jesus, Remember Me 
A prepared text of the sermon is available on the church website.  

After the sermon, the LEM leads the People as they say: 

 
The 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 
human. 
    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 
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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 dead, 
        and the life of the world to come. Amen. 

Chúng ta tin vào một Thượng Đế, Đức Chúa Cha, Đấng Toàn 
Năng,  
 người tạo ra trời và đất, của tất cả những gì là, nhìn thấy và 
không nhìn thấy. 

Chúng ta tin vào một Chúa, Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử duy nhất 
của Thượng Đế, được Đức Chúa Cha đời đời, Thượng Đế từ 
Thượng Đế, Ánh Sáng từ Ánh Sáng, Thượng Đế chân thật từ 
Thượng Đế chân thật, được sinh ra, không được tạo dựng, về 
một Đấng ở với Đức Chúa Cha.    Thông qua anh ta tất cả mọi 
thứ đã được thực hiện.    Đối với chúng ta và vì sự cứu rỗi của 
chúng ta, Ngài đã từ trên trời giáng xuống: bởi quyền năng của 
Đức Thánh Linh, Ngài đã nhập thể từ Đức Trinh Nữ Maria, và 
được làm người.    Vì lợi ích của chúng tôi, ông đã bị đóng đinh 
dưới thời Pontius Pilate;        ông bị chết và được chôn 
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cất.        Vào ngày thứ ba, ông đã sống lại theo Kinh 
thánh;        ông thăng lên trời và ngồi bên tay phải của Đức Chúa 
Cha.    Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét người sống và 
người chết, và vương quốc của Ngài sẽ không có hồi kết. 

Chúng ta tin vào Đức Thánh Linh, Chúa, Đấng ban sự sống, Đấng 
xuất phát từ Đức  Chúa Cha và Đức Chúa Con.    Với Đức Chúa 
Cha và Vị Nam Tử, Ngài được thờ phượng và tôn vinh.    Ngài đã 
phán qua các Vị Tiên Tri.  
 Chúng tôi tin vào một Giáo hội Công giáo và Tông đồ thánh 
thiện.  
 Chúng ta thừa nhận một phép báp têm để được tha thứ tội lỗi.  
 Chúng ta tìm kiếm sự sống lại của người chết, và cuộc sống của 
thế giới mai sau. Amen. 

 
The Prayers of the People 
 
The Intercessor prays. In the silence after each bidding, the People may add their 
own petitions. 

I ask your prayers for all God's people; for our bishops, our clergy, 
and this gathering, and for all ministers and people. Pray for the 
Church. Mẹ cầu xin những lời cầu nguyện của các con cho tất cả 
dân sự của Thượng Đế; cho các giám trợ của chúng ta, các giáo sĩ 
của chúng ta, và sự quy tụ này, và cho tất cả các mục sư và dân 
tộc. Hãy cầu nguyện cho Giáo Hội. 

Silence Sự yên lặng 
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I ask your prayers for peace; for goodwill among nations; and for 
the well-being of all. Pray for justice and peace. Mẹ cầu xin những 
lời cầu nguyện của các con cho hòa bình; vì thiện chí giữa các 
quốc gia; và vì hạnh phúc của tất cả mọi người. Hãy cầu nguyện 
cho công lý và hòa bình. 

Silence Sự yên lặng 

I ask your prayers for the poor, the sick, the hungry, the oppressed, 
and those in prison. Pray for those in any need or trouble. Tôi cầu 
xin những lời cầu nguyện của các anh chị em cho người nghèo 
khó, người bệnh, người đói khát, người bị áp bức và những 
người đang ở trong tù. Hãy cầu nguyện cho những người đang 
gặp bất cứ nhu cầu hay rắc rối nào. 

Silence Sự yên lặng 

I ask your prayers for all who seek God, or a deeper knowledge of 
God. Pray that they may seek, and pray that they might find. Tôi 
cầu xin những lời cầu nguyện của bạn cho tất cả những ai tìm 
kiếm Đức Chúa Trời, hoặc sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa 
Trời. Hãy cầu nguyện để họ có thể tìm kiếm, và cầu nguyện để 
họ có thể tìm thấy. 

Silence Sự yên lặng 

I ask your prayers for the departed, [especially N.N.]. Pray for those 
who have died. Tôi cầu xin những lời cầu nguyện của các anh chị 
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em cho những người đã ra đi, [đặc biệt là N.N.].  Hãy cầu nguyện 
cho những người đã chết. 

Silence Sự yên lặng 

I ask your prayers for those on the prayer list of this parish, and 
those whose needs are known to you alone. Tôi cầu xin những lời 
cầu nguyện của bạn cho những người trong danh sách cầu 
nguyện của giáo xứ này, và những người có nhu cầu được biết 
đến với một mình bạn. 
 
Silence Sự yên lặng 

The Celebrant adds a concluding collect. 

The Confession of Sin 

The LEM or Minister appointed may then say 

Let us now confess our sins against God and our neighbor. Bây giờ 
chúng ta hãy thú nhận tội lỗi của mình chống lại Đức Chúa Trời 
và người lân cận của chúng ta. 

Silence is kept. The People stand or kneel. 

The LEM or Minister may then lead the People in saying 

Most merciful God, 
we confess that we have sinned against you 
in thought, word, and deed, 
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by what we have done, 
and by what we have left undone. 
We have not loved you with our whole heart; 
we have not loved our neighbors as ourselves. 
We are truly sorry and we humbly repent. 
For the sake of your Son Jesus Christ, 
have mercy on us and forgive us; 
that we may delight in your will, 
and walk in your ways, 
to the glory of your Name. Amen. 

Đức Chúa Trời thương xót nhất, chúng tôi thú nhận rằng chúng 
tôi đã phạm tội chống lại suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn, 
bởi những gì chúng tôi đã làm, và bởi những gì chúng tôi đã hoàn 
tác. Chúng tôi đã không yêu bạn bằng cả trái tim, chúng tôi đã 
không yêu hàng xóm của chúng tôi như chính chúng tôi. Chúng 
tôi thực sự xin lỗi và chúng tôi khiêm nhường hối cải. Vì lợi ích 
của Con trai của bạn, Chúa Giêsu Kitô, hãy thương xót chúng tôi 
và tha thứ cho chúng tôi, để chúng tôi có thể vui mừng trong ý 
muốn của bạn, và bước đi trong đường lối của bạn, đến vinh 
quang của Danh bạn. Amen. 

The Priest alone stands and says 

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. 
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Đức Chúa Trời toàn năng thương xót bạn, tha thứ cho bạn mọi 
tội lỗi của bạn qua Chúa Giê-xu Christ, củng cố bạn trong mọi điều 
tốt lành, và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh giữ bạn trong 
cuộc sống đời đời. Amen. 

An LEM or other Minister using the preceding form shall substitute "us" for "you" 
and "our" for "your." 

The Peace 

The People stand, as they are able. 

Celebrant:  The peace of the Lord be always with you. Sự bình an 
của Chúa luôn luôn ở với các anh chị em. 
People:        And also with you. Và cũng với bạn.  
 

The Ministers and People greet one another in silence while keeping physical 
distance. Các Bộ trưởng và Nhân dân chào hỏi nhau trong im lặng trong khi vẫn 
giữ khoảng cách vật lý. 

The Choral Anthem: 

Ye Servants of God                               C. Wesley/arr. H. Coleman 
                                     

The Deacon or Priest prepares the altar and sanctuary for the Eucharist.  

The Holy Eucharist: The Great Thanksgiving 
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Celebrant:  The Lord be with you. Chúa ở với các anh chị em. 
People: And also with you. Và cũng với bạn. 

Celebrant: Lift up your hearts. lên trái tim của bạn. 
People: We lift them to the Lord. Chúng ta nâng họ lên 
Chúa. 

Celebrant:  Let us give thanks to the Lord our God. Chúng ta hãy 
tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. 
People: It is right to give God thanks and praise. Thật đúng 
đắn khi dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và ngợi khen. 

It is right, and a good and joyful thing, always and every- 
where to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and 
earth. For you are the source of light and life, you made us in your 
image, and called us to new life in Jesus Christ our Lord. 

Đó là điều đúng, và là một điều tốt lành và vui vẻ, luôn luôn và mọi 
nơi để tạ ơn các con, Cha Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa của trời và 
đất. Vì bạn là nguồn ánh sáng và sự sống, bạn đã tạo ra chúng tôi 
theo hình ảnh của bạn, và kêu gọi chúng tôi đến cuộc sống mới 
trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng tôi. 

 
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: 

Vì vậy, chúng tôi ca ngợi bạn, tham gia tiếng nói của chúng tôi với 
các Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần và với tất cả các công ty 
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trên thiên đàng, những người đã mãi mãi hát bài thánh ca này để 
tuyên bố vinh quang của Tên bạn: 

Celebrant and People 

Sanctus                                              Hymnal S#129 

The People say or sing: 

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.  

Đức Chúa Cha thánh khiết và nhân từ: Trong tình yêu thương vô 
hạn của Ngài, Ngài đã tạo ra chúng con cho chính Ngài, và, khi 
chúng con đã rơi vào tội lỗi và trở thành đối tượng của điều ác và 
sự chết, Ngài, trong lòng thương xót của Ngài, đã sai Chúa Giê-xu 
Christ, Con một và vĩnh cửu của Ngài, để chia sẻ bản chất con 
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người của chúng ta, để sống và chết như một trong chúng ta, để 
hòa giải chúng ta với Ngài, Đức Chúa Trời và Cha của tất cả mọi 
người.  

 
He stretched out his arms upon the cross, and offered himself, 
in obedience to your will, a perfect sacrifice for the whole 
world. 

Ngài dang tay ra trên thập tự giá, và dâng hiến chính mình, để tuân 
theo ý muốn của bạn, một sự hy sinh hoàn hảo cho toàn thế giới. 

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." ‡ 

Vào cái đêm ông được trao cho đau khổ và cái chết, Chúa Giê Su 
Ky Tô của chúng ta đã lấy bánh; và khi ngài đã tạ ơn ngài, ngài đã 
phá vỡ nó, và đưa nó cho các môn đệ của mình, và nói, "Hãy lấy, 
hãy ăn: Đây là Thân thể của ta, được ban cho các ngươi. Hãy làm 
điều này để tưởng nhớ đến tôi." ‡ 

 
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: 
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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: 

Sau bữa ăn tối, ông lấy chén rượu; và khi ngài đã ban cho, ngài đã 
đưa nó cho họ, và nói, "Hãy uống cái này, tất cả các ngươi:Đây là 
Máu của Ta của Giao Ước mới, được đổ ra cho các ngươivà cho 
nhiều người để được tha thứ tội lỗi. Bất cứ khi nào bạn uống nó, 
hãy làm điều này để tưởng nhớ đến tôi. ‡ 

Do đó, chúng tôi tuyên bố bí ẩn của đức tin: 

Celebrant and People 

Christ has died. 
Christ is risen. 
Christ will come again. 

Đấng Christ đã chết. 

Đấng Christ đã sống lại. 

Đấng Christ sẽ tái lâm. 

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 
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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. 

Chúng ta kỷ niệm sự tưởng nhớ về sự cứu chuộc của chúng ta, hỡi 
Cha, sự hy sinh này của sự ngợi khen và cảm tạ. Nhớ lại cái chết, 
sự phục sinh và thăng thiên của anh ấy, chúng tôi cung cấp cho bạn 
những món quà này. Hãy thánh hóa họ bằng Đức Thánh Linh của 
bạn để dành cho dân sự của bạnThân thể và Huyết của Con bạn, 
thức ăn và đồ uống thánh của cuộc sống bất tận và mới trong Ngài. 
Cũng thánh hóa chúng tôi để chúng tôi có thể trung thành nhận 
Bí tích thánh này, và phục vụ bạn trong sự đoàn kết, kiên định và 
bình an; và vào ngày cuối cùng, hãy mang chúng tôi với tất cả các vị 
thánh của bạn vào niềm vui của vương quốc vĩnh cửu của bạn. 

 
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. ‡‡ 

Now, as Christ taught us, we are bold to say, 

Tất cả những điều này chúng ta cầu xin qua Con của bạn Chúa 
Giêsu Kitô: Bởi anh ấy, vàvới anh ấy, và trong anh ấy, trong sự hiệp 
nhất của Chúa Thánh Thần, tất cả danh dự và vinh quang là của 
bạn, Cha toàn năng, bây giờ và mãi mãi. AMEN.  ‡‡ 

Giờ đây, như Đấng Ky Tô đã dạy chúng ta, chúng ta mạnh dạn nói: 
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The Lord’s Prayer                                  

The People say or sing:                                           LEVAS 264 

Our Father, which 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 debts as we forgive our debtors. 
And lead us not into temptation, 
but deliver us from evil.   
For thine is the kingdom, and the power, 
and the glory, forever.  Amen. 

Cha của chúng ta, đấng nghệ thuật traên thiên đàng, thánh hóa 
danh Ngài, Vương quốc của Ngài đến, Ngài sẽ được thực hiện trên 
trái đất như trên thiên đàng. Hãy cho chúng tôi ngày này bánh mì 
hàng ngày của chúng tôi. Và tha thứ cho chúng tôi các món nợ của 
chúng tôi khi chúng tôi tha thứ cho những người mắc nợ của chúng 
tôi. Và dẫn chúng ta không vào cám dỗ, nhưng giải cứu chúng ta 
khỏi cái ác.  Vì ngươi là vương quốc, và quyền năng, và vinh quang, 
mãi mãi.  Amen. 
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The Breaking of the Bread 

The Celebrant breaks the consecrated Bread, and then keeps a period of silence.  

Chủ tế phá vỡ Bánh thánh hiến, và sau đó giữ một khoảng thời gian im lặng 

The Fraction Anthem:    
Christ our Passover                                                  Hymnal S#155 
 
The People say or sing: 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Christ our Passover is sacrificed for us; 
therefore let us keep the feast. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
The Celebrant continues 

Celebrant: The Gifts of God for the People of God. Các ân tứ 

của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Đức Chúa Trời. 

The People come to the Altar Rail for Communion in the bread only.             
Người dân đến Đường ray Bàn thờ chỉ để rước lễ trong bánh mì.  

 

Communion Hymn:                              
Lord Christ, when first thou cam’st to earth             Hymnal #598 
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Lord Christ, when first 
thou cam’st to earth, 
upon a cross they bound thee, 
and mocked thy saving 
kingship then 
by thorns with which 
they crowned thee; 
and still our wrongs 
may weave thee now 
new thorns to pierce 
that steady brow, 
and robe of sorrow round thee. 
 
O aweful Love, 
which found no room in life 
where sin denied thee, 
and, doomed to death, 
must bring to doom 
the powers which crucified thee, 
till not a stone was left on stone, 
and all those nations’ pride, 
o’er thrown, went down 
to dust beside thee! 
 
New advent of the love of Christ, 
shall we again refuse thee, 
till in the night of hate and war 
we perish as we lose thee? 
From old unfaith our souls release 
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to seek the kingdom of they peace, 
by which alone we choose thee. 
 
O wounded hands of Jesus, 
build in us thy new creation; 
our pride is dust, 
our vaunt is stilled, 
we wait thy revelation: 
O love that triumphs over loss, 
we bring our hearts 
before thy cross, 
to finish thy salvation. 

After Communion, the Celebrant says:  
 
Let us pray.   
 
The Celebrant prays: 
 
Eternal God, holy Lord, 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. 
Đức Chúa Trời vĩnh cửu, Chúa thánh khiết, Ngài đã nhân từ chấp 
nhận chúng tôi là thành viên sống của Con Ngài, Đấng Cứu Rỗi 
của chúng tôi, Chúa Giê-xu Christ, và Ngài đã cho chúng tôi ăn 
thức ăn thuộc linh trong Bí tích Thân thể và Máu của Ngài. Hãy 
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gửi chúng tôi bây giờ vào thế giới trong hòa bình, và ban cho chúng 
tôi sức mạnh và lòng can đảm để yêu thương và phục vụ bạn với 
sự vui mừng và duy nhất của trái tim, qua Chúa Kitô, Chúa của 
chúng tôi. Amen. 
 
 

 

 

 

Announcements  

Announcements, if any, are made here. 

Please see the first pages of this bulletin, the website, and the weekly e-letters for more 
information.   

Blessing and Dismissal 

The Celebrant says: 

The Lord bless you and keep you. Chúa ban phước cho các 
em và giữ các em.  
 
The Lord make his face to shine upon you and be gracious to 
you. Chúa làm cho khuôn mặt của Ngài chiếu sáng trên bạn 
và nhân từ với bạn.  
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The Lord be with you, this day and always, and give you peace. 
Chúa ở với bạn, ngày này và luôn luôn, và ban cho bạn sự 
bình an.  
 

Withdrawal Hymn:   
A mighty fortress is our God                         Hymnal #688 
 
1. A mighty fortress is our God, 
a bulwark never failing; 
our helper he, amid the flood 
of mortal ills prevailing: 
for still our ancient foe 
doth seek to work us woe; 
his craft and power are great, 
and, armed with cruel hate, 
on earth is not his equal. 

2. Did we in our strength confide, 
our striving would be losing; 
were not the right man on our side, 
the man of God's own choosing: 
dost ask who that may be? 
Christ Jesus, it is he; 
Lord Sabbaoth, his Name, 
from age to age the same, 
and he must win the battle. 

3. And though this world, with devils filled, 
should threaten to undo us, 
we will not fear, for God hath willed 
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his truth to triumph through us; 
the prince of darkness grim, 
we tremble not for him; 
his rage we can endure, 
for lo! his doom is sure, 
one little word shall fell him. 

4. That word above all earthly powers, 
no thanks to them, abideth; 
the Spirit and the gifts are ours 
through him who with us sideth: 
let goods and kindred go, 
this mortal life also; 
the body they may kill: 
God's truth abideth still, 
his kingdom is forever. 

The Altar Party withdraws.  
 
The LEM says:  Let us go forth, in peace, to love and serve the Lord. 
Chúng ta hãy đi ra ngoài, trong sự bình an, để yêu thương và 
phục vụ Chúa.  
People:      Thanks be to God. Tạ ơn Chúa.  
 
Postlude 

Please join us in the Parish Hall for Coffee Hour and Fellowship.  

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong Hội trường Giáo xứ cho Giờ Cà phê và Học 
bổng. 
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Don Hague, Director of Music 

Keira Vargas, Parish Secretary 

Lee Mericle, Senior Warden 

Rosanne Tingley, Junior Warden 

 

For information about St. Mark’s, please visit our website:  

www.stmarksfairland.org 

www.stmarks-silverspring.org  

 

We hope that today’s service has been a blessing to you.  
We are here to serve you and hope to see you again. 
Please feel free to call us, email us, or visit us online. 
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