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Monday-Friday  7:00 am                English 
 

Sacrament of Reconciliation - Giải Tội 
Saturdays  3:30 pm 
 

On Line Resources 
www.stcolumba.org 

www.cdmedongcong.net 
On Facebook:  St. Columba Church 

 

Prayer Line 
Joan Och        651.647.0312 

 

Parish Trustees 
Theresa Dahl       651.645.9411 
Peter Nguyen       651.645.7465 

 

Ban Chấp Hành – Council 
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Sacraments - Các Bí Tích 
 

Baptism - Rửa Tội  
Registered parishioners should 
contact the parish office to make 
arrangements for pre-baptismal 
program and date of baptism. 
 

10:00AM Thứ Bảy Đầu Tháng.  
Liên lạc với cha xứ trước 3 tuần. 
 
Matrimony - Hôn Phối  
Contact the pastor to make 
arrangements at least six months in 
advance of proposed date. 
 

Liên lạc với cha xứ trước 6 tháng. 
 

Annointing - Xức Dầu 
Anytime - bất cứ lúc nào 

Mission—Phương Châm 
We are committed to be a light in 
the heart of the Midway.  With the 
grace of God, we will accomplish 
this mission by serving the people 
through the ministries of: Wor-
ship, Evangelization, Community 
Building, Stewardship, Pastoral 
Care, Education, Justice and 
Peace 
 

Cộng Đoàn Mẹ Lavang thành lập 
nhằm: Quy tụ các gia đình Công 
Giáo Việt Nam để thờ phượng 
Thiên Chúa; sống và loan truyền 
Lời Chúa qua: cử hành các Bí 
Tích, trao dồi và sống đức tin, 
phục vụ mọi người qua: tham gia 
công cuộc truyền giáo của Giáo 
Hội, cỗ võ tinh thần hiệp nhất, 
tương thân tương ái, bảo tồn và 
phát huy phong hóa Việt Nam.  
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The Ascension of the Lord -  May 29,  2022  

 Liturgical Celebrations Announcements 
  

[E] English Language    [V] Vietnamese Language  

 

Saturday, May 28                    The Ascension of the Lord  
 3:30 PM Confession                        [E & V] 
 4:30 PM † LH Gioan                     [E] 
 

Sunday, May 29                   The Ascension of the Lord  
 9:00 AM † Joan Thonet       [E] 

 10:30 AM Parishioners of St. Columba     [V] 
   

Monday, May 30                            Easter Weekday  
 7:00 AM  † Vemon Wendt             [E] 
 

Tuesday, May 31   The Visitation of the Blessed Virgin Mary  
7:00 AM  † LH Alphonsô           [E] 

 

Wednesday, June 1                             St. Justin  
 7:00 AM  † LH Anna & Giuse        [E] 
 

Thursday, June 2                                 Easter Weekday  
 7:00 AM † LH Phêrô                             [E] 
 

Friday, June 3                 St. Charles Lwanga and Companions  
 7:00 AM  LH Maria       [E] 
      

Saturday, June 4                              The Pentecost  
 3:30 PM Confession                [E & V] 
 4:30 PM LH Isave Maria                   [E] 
    

Sunday, June 5                  The Pentecost 
 9:00 AM † Walter Nelson                [E] 
 10:30 AM Parishioners of St. Columba     [V] 

Weekly Readings 

Sunday:   Acts 1:1-11/Eph 1:17-23/Lk 24:46-53  

Monday:        Acts 19:1-8/Jn 16:29-33       

Tuesday:        Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16/Lk 1:39-56               

Wednesday:  Acts 20:28-38/Jn 17:11b-19                         

Thursday:  Acts 22:30; 23:6-11/Jn 17:20-26         

Friday:         Acts 25:13b-21/Jn 21:15-19        

Saturday:  Gn 11:1-9/Rom 8:22-27/Jn 7:37-39  

Next Sunday:  Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7/ Jn 20:19-23  

Lay Ministers’ Schedule 
           Saturday May 28            Sunday May 29 

Lector   Tom Spelt            Terri Dahl 
Servers   Steiner/Barrett            Sand family 
 

   Saturday June 4            Sunday June 6 

Lector   Mary McDonald            Ray Truelson  
Servers   Steiner/Barrett            Harmann family  

In Our Thoughts and Prayers . . . 
We continue to pray for all those who are ill and 
have asked for our prayers, especially:  Mary Lou 

Ayd, Todd Bray, George Kunik, Karen Mickelson, 
Francine Panian, Luella Boedigheimer, Desmond 

Waturuocha, John Juen, Joanne Olsen, Vickie 
Deutsch, Mary Havel, Eddie Hammond 
 

June Card Making Class 
Next Sunday, June 5th, at 3:00PM, please join Peg-
gy Steiner for an afternoon of card making in the 
Share Room.  The cost of the class is $10.00 and 
they will be making 10 cards.  You need to bring your 
own scissors and adhesive.  Please R.S.V.P to Peg-
gy.  Call or text to her at (651)788-6277.  Thank you 
 

Come, Holy Spirit: Pentecost Vigil Mass 
Saturday, June 4, 7 p.m., Cathedral of Saint Paul 

 

Please come and join Archbishop Hebda, Bishop 
Williams and more than 500 Synod Members from 
across the Archdiocese who are meeting June 3-5 
for the Synod Assembly. 
Come to worship alongside your parish’s Synod rep-
resentatives, clergy, religious and lay faithful, calling 
upon the Holy Spirit to guide those participating in 
the Synod Assembly – the final step in our three-year 
Synod journey. All are welcome to join in praise and 
worship after the Mass.  
 

Archdiocesan Marriage Day Celebration 
Date: Saturday, June 11; Time: 10 a.m. Mass 

Location: Cathedral of Saint Paul, St. Paul 
 

Celebrate the beautiful mystery of the mutual self-gift 
between a man and a woman in the Sacrament of 
Holy Matrimony. Those celebrating their silver and 
golden anniversaries in the 2022 calendar year will 
be honored in a special way. To submit your request 
for a special certificate, please contact the Office of 
Marriage, Family and Life at mfl@archspm.org or 
651-291-4488.  Deadline for requests is May 30. 
 

Save the Date 
St. Columb Fun Fest: July 8-10 

Be sure to save the date and plan to attend our par-
ish summer festival which will be held on July 8 -10.  
Please join with other parishioners in this wonderful 
event and for delicious American and Vietnamese 
food, cash raffle, children’s games, and lively music.  
Invite friends and family for our church’s Fun-Fest.  
Hope to see many of you there! 

Our Sacrificial Giving — Dâng Cúng Nhà Chúa 
We offer unto you, O Lord, our sacrificial giving. Thank you! 

 

Weekend Envelope/ Bao thư……………………………………$2,634 
Weekend Plate / Tiền mặt…...…………………………………..$577 
Foodsale/Bán hàng………………………………………………….$800 
 

Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự hy sinh và lòng quảng đại của 
tất cả mọi người trong việc dâng cúng cho nhà Chúa. 



Sunday’s Reading          From the Pastor 

Today, on the fortieth day of Easter, 
we mark the occasion of the Solemnity 
of the Ascension of the Lord, com-
memorating the moment when Jesus, 
our Lord, after having appeared to His 
disciples, ascended in glory to Heaven, 
returning to His place at the side of 
God the Father.  On this day we re-
member the time when Jesus, as he 
ascended into heaven, sent out his disciples with the 
commandment, also known as the Great Commission, 
that is to go forth to the whole world and make the dis-
ciples of all the peoples of all the nations. 
 

Today we are all reminded that while Jesus has ascend-
ed into heaven, it was not because he abandoned us or 
left us behind; instead, as he himself had said, that he 
went before all of us to prepare a place for us, and also 
as he has said and promised.  He also will come again 
in the end, at his second coming, to gather all of His 
faithful ones, and to win a final triumphant victory 
against the forces of evil.  The he will lead all of us, his 
beloved children to the true and fullness of happiness 
which had been intended and meant for us from the 
very beginning.  Jesus ascended into Heaven to show us 
that he truly came from there, and by his love for us, he 
has willingly come to us in order to touch us and to 
show his most generous and enduring love for us. 
 

As Jesus ascended into his gloriously place by his own 
power, it does not mean that he will leave his disciples 
alone; he will stay and be present with them to the end 
of the world.  He also promised to send the Holy Spirit 
to the disciple so that they can continue to carry the 
mission that Jesus had entrusted to them. 
 

Therefore, as we celebrate this Solemnity of the Ascen-
sion of the Lord, it is very important that each one of us 
must realize that, as parts and members of the Church, 
each one of us ought to take up this mission which God 
has entrusted to us - to be His witnesses and to evange-
lize to all the people of all the nations.  We are all 
called to share in the very same mission that God has 
entrusted to His Apostles, until He comes again at the 
end of time. 
 

Rev. Hoang Nguyen 

Reading I: Acts 1:1-11 
In the first book, Theophilus, I dealt with all that 
Jesus did and taught until the day he was taken up, 
after giving instructions through the Holy Spirit to the 
apostles whom he had chosen.  He presented 
himself alive to them by many proofs after he had 
suffered, appearing to them during forty days and 
speaking about the kingdom of God.  While meeting 
with them, he enjoined them not to depart from 
Jerusalem, but to wait for “the promise of the Father 
about which you have heard me speak; for John 
baptized with water, but in a few days you will be 
baptized with the Holy Spirit.”  When they had 
gathered together they asked him, “Lord, are you at 
this time going to restore the kingdom to Israel?”  He 
answered them, “It is not for you to know the times 
or seasons that the Father has established by his 
own authority.  But you will receive power when the 
Holy Spirit comes upon you, and you will be my 
witnesses in Jerusalem, throughout Judea and 
Samaria, and to the ends of the earth.”  When he 
had said this, as they were looking on, he was lifted 
up, and a cloud took him from their sight.  While they 
were looking intently at the sky as he was going, 
suddenly two men dressed in white garments stood 
beside them.  They said, “Men of Galilee, why are 
you standing there looking at the sky?  This Jesus 
who has been taken up from you into heaven will 
return in the same way as you have seen him going 
into heaven.” 
 
Reading II: Eph 1:17-23 
Brothers and sisters: May the God of our Lord Jesus 
Christ, the Father of glory, give you a Spirit of 
wisdom and revelation resulting in knowledge of him.  
May the eyes of your hearts be enlightened, that you 
may know what is the hope that belongs to his call, 
what are the riches of glory in his inheritance among 
the holy ones, and what is the surpassing greatness 
of his power for us who believe, in accord with the 
exercise of his great might: which he worked in 
Christ, raising him from the dead and seating him at 
his right hand in the heavens, far above every 
principality, authority, power, and dominion, and 
every name that is named not only in this age but 
also in the one to come.  And he put all things 
beneath his feet and gave him as head over all 
things to the church, which is his body, the fullness 
of the one who fills all things in every way. 
 
Gospel: Lk 24:46-53 
Jesus said to his disciples: “Thus it is written that the 
Christ would suffer and rise from the dead on the 
third day and that repentance, for the forgiveness of 
sins, would be preached in his name to all the  

Gospel… nations, beginning from Jerusalem.  
You are witnesses of these things.  And behold I 
am sending the promise of my Father upon you; 
but stay in the city until you are clothed with power 
from on high.”  Then he led them out as far as 
Bethany, raised his hands, and blessed them.  As 
he blessed them he parted from them and was 
taken up to heaven.  They did him homage and 
then returned to Jerusalem with great joy, and 
they were continually in the temple praising God. 



 Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời - Ngày 29 tháng 5, 2022 

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn 
Hội Gia Trưởng 

Hôm nay, cha xứ không dâng Thánh Lễ tại giáo xứ vì 

tham dự Thánh Lễ mở tay của Tân Linh Mục giáo phận; 

vì thế buổi họp của Hội Gia Trưởng sẽ được dời vào 

tháng sau (tháng 6).  Cha xứ xin thành thật xin lỗi vì 

không tham dự buổi họp với Hội Gia Trưởng được.   

 

Ban Hàng Quán 

Để góp phần vào việc chi tiêu của giáo xứ, ban hàng quán 

vẫn thường bán các món ăn và các mặt hàng khô sau 

Thánh Lễ.  Xin mọi người cùng mua ủng hộ giáo xứ.  

Giáo xứ xin chân thành cám ơn những người đã ủng hộ 

các mặt hàng để giúp giáo xứ bán mỗi tuần, nhất là b. 

Lộc và chị Phượng đã hy sinh nhiều công sức, thì giờ lo 

cho gian hàng này của giáo xứ. 
 

Từ nay, ban hàng quán của giáo xứ sẽ nhận làm bánh mì 

thịt cho những tiệc tùng và đám ma.  Nếu gia đình nào 

cần đặt mua (order) bánh mì thịt của giáo xứ, xin liên lạc 

với B. Lộc, hoặc chị Hương (Bá Đức).  Đây cũng là cách 

chúng ta giúp cho giáo xứ có thêm ngân quỹ để chi tiêu. 
 

Từ nay, giáo xứ có thêm quầy hàng bán cuối nhà thờ.  

Quầy hàng này bán để giúp vào “quỹ xây dựng TTMV” 

và chỉ nhận những ai muốn ủng hộ hoàn toàn cho giáo 

xứ.  Vì thế nếu ai muốn ủng hộ cho quỹ xây dựng, xin bỏ 

sang bên gian hàng này do cha xứ và chị Dung phụ trách.  

Xin mọi người cùng tới mua để ủng hộ vào “quỹ xây 

dựng TTMV” của giáo xứ.   Xin chân thành cám ơn tất cả 

mọi người.   Và từ nay, mỗi tuần trong bản tin, sẽ đăng 

tất cả những ai ủng hộ các mặt hàng và số tiền bán được. 

 C Lan (bánh flan): $64 
 

Ngoài ra, theo yêu cầu của một số người, quán café của 

giáo xứ cũng sẽ có thêm café sữa đá cho những ai muốn 

mua.  Café nóng thường thì vẫn được miễn phí, nhưng 

café sữa đá sẽ được bán $4/ly.  Xin mọi người cùng mua 

uống ủng hộ giáo xứ. 

 Café:  $180 

 

Bao Thư đóng góp “Quỹ Xây Dựng” 

Giáo xứ đã làm xong các bao thư đóng góp cho 

“Quỹ Xây Dựng” và sẽ để cuối nhà thờ cho các gia 

đình lấy về để sử dụng.  Xin các gia đình lấy về để 

sử dụng và để bớt tiền stamp cho giáo xứ.  Giáo xứ 

kêu gọi các gia đình cùng hy sinh đóng góp cho 

“Quỹ Xây Dựng” để giáo xứ có thể tiến hành việc 

xây dựng Trung Tâm Mục Vụ.  Xin Chúa chúc lành 

và ban nhiều ơn lành xuống trên tất cả các gia đình 

trong giáo xứ.  Giáo xứ xin chân thành cám ơn  

 

Bầu Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn  

Nhiệm Kỳ 2022 – 2025 

Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn đương nhiệm, bao 

gồm ban chấp hành, ban tài chánh, các ủy viên 

trong các tiểu ban, sẽ mãn nhiệm kỳ vào tháng 9 

năm nay.  Vì vậy vào tháng 8, chúng ta sẽ bầu lại 

Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn cho nhiệm kỳ 2022 - 

2025.  Vì lợi ích của giáo xứ, xin mọi người cùng 

tìm nhân sự để giúp cha xứ điều hành giáo xứ mỗi 

ngày một phát triển.  Chúa Nhật cuối tháng 8, 

chúng ta sẽ bầu chọn HĐMV.  Xin chân thành cám 

ơn mọi người. 

 

Ghi Danh các Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 

Từ nay cho tới cuối tháng 5, Ban Giáo Dục sẽ bắt 

đầu ghi danh cho các em trong chương trình Giáo 

Lý Việt Ngữ niên học 2022-2023.  Tất cả các em: 

Cũ và Mới, buộc phải ghi danh lại.  Lệ phí cho mỗi 

em là $100.  Xin quý phụ huynh sang bên trường 

học để ghi danh cho con em của mình.   Vào cuối 

tháng 8, ban giáo cũng sẽ ghi danh cho các em còn 

sót lại.  Lệ phí vào tháng 8 cho mỗi em là $150 

 

Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu 

Giáo xứ sẽ tổ chức đi Đại Hội Thánh Mẫu bằng xe 

bus để giúp những người thiếu phương tiện mà 

muốn tham dự.  Những ai muốn ghi danh đi chung 

LỊCH PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ 

Ngày Thánh Lễ Đọc Sách D. Lễ Vật TT Viên Chầu T. Thể 
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Chúa Nhật Lễ Chúa 
Giêsu Lên Trời  

(Lễ Thăng Thiên) 

Phan Hoàng Yến 
Nguyễn Thanh Phong 

Ban 
Lắc Giỏ 

Các Ông: 
Luật, Khải 
Cảnh 

Nhóm 
Lòng Thương 

Xót Chúa 
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Chúa Nhật Lễ  
Chúa Thánh Thần 

Hiện Xuống 

Hội 
BMCG 

Hội 
BMCG 

Các Ông: 
Cang, Thạnh 
Hè, Sơ Tâm 

Nhóm  
Lòng Thương 

Xót Chúa 



Thông Báo  Cha Xứ Chia Sẻ 

xe bus với giáo xứ, xin liên lạc với ông Lê Quốc Hùng 

sau các Thánh Lễ Chúa Nhật.  Lệ phí năm nay: $160/

người bao gồm xe và lều ở.  Để tránh những trở ngại 

cho giáo xứ, khi ghi danh xin mọi người đóng tiền liền 

và nếu vì trở ngại nào đó mà không đi được sau khi đã 

ghi danh, xin quí vị vui lòng tìm người sang nhượng, 

GX sẽ không hoàn lại tiền.  Cám ơn mọi người 

 

Dâng Cúng Hoa 

Giáo xứ có đặt một thùng dâng cúng hoa bên bàn thờ 

Đức Mẹ để mọi người tiện việc dâng cúng hoa cho giáo 

xứ.  Những ai có lòng muốn ủng hộ hoa cho giáo xứ, 

xin vui lòng dùng hòm dâng cúng hoa tại bàn thờ Đức 

Mẹ.  Giáo xứ xin cảm ơn tất cả mọi người và xin Chúa, 

Đức Mẹ, Thánh Giuse trả công bội hậu cho những hy 

sinh đóng góp của tất cả mọi người.    

 

Hội Đền Tạ 

Tuần này là tuần cuối Hội Đền Tạ sẽ đọc kinh và dâng 

Lễ tại gia đình hội viên.  Xin mời quý hội viên cố gắng 

tham dự các buổi đọc kinh và dâng các Thánh Lễ theo 

lịch trình dưới đây.  Hội cũng kính mời những ai muốn 

tới hiệp với Hội Đền Tạ để đọc kinh và dâng Thánh Lễ 

cho gia đình của mình 

thứ hai, 30 tháng 5.  KHÔNG CÓ ĐỌC KINH & LỄ 

thứ ba, 31 tháng 5.  

Ob. Vũ Trọng Hoàng, 605 Greenbrier St., St. Paul 

thứ tư, 1 tháng 6.   

AC Khánh – Phương (lễ giỗ lúc 7:30pm) 

 10575 Sanctuary Dr. NE, Blaine 55449 

 

Chúc Mừng 

Các em Lớp Thêm Sức 

Giáo xứ xin gởi lời chúc mừng đến các em lớp Thêm 

Sức nhân ngày các em được nhận lãnh Chúa Thánh 

Thần vào ngày thứ Ba tuần qua.  Xin cho các em luôn 

biết nhiệt thành và can đảm sống đức tin trong đời sống 

hằng ngày. 

 

Tuần nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu 
Lên Trời.  Chúa Giêsu lên trời đồng nghĩa 
với việc Ngài trở về nhà Cha, sau khi đã 
hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao phó.  Sau thời 
gian 33 năm xa nhà, Người hồi hương 
trong vinh quang phục sinh và “được đưa 
về trời ngự bên hữu Thiên Chúa” 
 

Sự lên trời của Chúa Giêsu là của niềm hy vọng của 
mỗi người tín hữu chúng ta; vì thế Lễ Chúa Giêsu Lên 
Trời là Lễ của niềm hy vọng cho Giáo Hội, vì lễ này 
báo trước cảnh ngọt ngào của Thiên Đàng. Chúa Giêsu 
là Đầu, chúng ta là chi thể, Ngài đi trước để chúng ta 
được tiếp bước theo sau vào Thiên Đàng.   
 

Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được tháp nhập 
vào sự sống của Chúa Kitô, nghĩa là chúng ta hy vọng 
phục sinh và được chia sẻ vinh quang của Ngài.  Và 
nếu chúng ta sát nhập vào đời sống của Ngài, thì chúng 
ta cũng sẽ theo Ngài đến cùng Chúa Cha khi kết thúc 
cuộc sống trần gian này.  Lễ Chúa lên Trời là sự kiện 
phản ánh rõ nhất về niềm hy vọng của chúng ta về 
cuộc sống vĩnh cửu. 
 

Là những người sống niềm tin và hy vọng vào Chúa 
Kitô, chúng ta được mời gọi không ngừng tin vào Chúa 
Kitô, sự sống lại, và sự sống đời sống; đồng thời mời 
gọi mỗi người tín hữu chúng ta phải luôn sống khác 
với những người chưa biết đến Chúa.  Chúa Giêsu Kitô 
ở cùng chúng ta và Người đã chịu chết, nhưng Ngài đã 
sống lại, và hôm nay Ngài Lên Trời để dẫn chúng ta 
đến cuộc sống trên quê trời và cuộc sống đời đời.   
 

Qua việc Ngài lên trời, Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng 
ta con đường lên Trời của Ngài, bởi chính Ngài là 
Đường dẫn đưa ta tới trời. Vì đặt niềm tin tưởng vào 
Chúa Giêsu và con đường về trời của Ngài mà mỗi 
người chúng ta có thể sống trong hy vọng và an bình 
trong mọi hoàn cảnh.  Thậm chí ngay cả khi đau khổ 
và kể cả khi cái chết đến với chúng ta, thì chúng ta vẫn 
thanh thản trong niềm hy vọng cuối cùng là được lên 
Trời sống đời đời với Chúa.  Đó là ý nghĩa của cuộc 
sống người tín hữu chúng ta. 
 

Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời hôm nay, xin cho mỗi 
người tín hữu chúng ta, luôn biết ngước mắt lên trời 
và chăm chú nhìn vào Chúa Kitô, Đấng đã về trời với 
Chúa Cha, để chuẩn bị chỗ vĩnh ccữu cho mỗi người 
chúng ta. 

 

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng 

Lịch Phụng Vụ tuần 29/5/2022 – 5/6/2022 

29/5 Chúa Nhật Lễ Giêsu Lên Trời (Thăng Thiên) 

30/5 Thứ hai – ngày trong tuần VII Phục Sinh 

31/5 Thứ ba – Lễ Mẹ Thăm Viếng 

1/6 Thứ tư – ngày trong tuần VII Phục Sinh 

2/6 Thứ năm – ngày trong tuần VII Phục Sinh 

3/6 Thứ sáu – ngày trong tuần VII Phục Sinh 

4/6 Thứ bảy – ngày trong tuần VII Phục Sinh 

5/6 Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

Chương Trình Sinh Hoạt Giáo Xứ 
 

Ngày 5 tháng 6:  Bế giảng chương trình GLVN 
Ngày 12 tháng 6: Các em Xưng Tội Rước Lễ LĐ 
Ngày 8-10 tháng 7:  Hội Chợ Hè Giáo Xứ 
Ngày 19-21 tháng 8: Hội Chợ Gây Quỹ Xây Dựng  
   Trung Tâm Mục Vụ 



Danh Sách Các Gia Đình Đã Đóng Góp & Hứa Đóng Góp (cập nhật tới ngày 28 tháng 5, 22) 

Mùa Phục Sinh  

Báo Cáo Đóng Góp cho Quỹ Xây Dựng  
Vì khuôn khổ bản tin có hạn nên không thể báo cáo 
đầy đủ hết tất cả các gia đình đã đóng góp hoặc hứa 
đóng góp cho “quỹ xây dựng TTMV” được, nên từ 
nay, trên bản tin chỉ báo cáo những gia đình, các nhân 
nào đóng góp trong tuần vừa qua mà thôi.  Bảng Danh 
Sách đầy đủ vẫn sẽ được cập nhật mỗi tuần và được bỏ 
kế bên bản thiết kế của TTMV.  Nếu giáo xứ có điều gì 
sai sót trong việc báo cáo hằng tuần, xin các gia đình 
liên lạc với cha xứ để điều chỉnh lại cho đúng.  Giáo xứ 
chân thành tri ân đến tất cả các gia đình đã, đang, và sẽ 
đóng góp cho quỹ xây dựng.  Mong rằng chúng ta sẽ 
đạt được chỉ tiêu để tiến hành việc xây dựng theo dự 
kiến. 
CN ngày 22 – thứ bảy 28 tháng 5 

Bài Đọc I: Cv 1, 1-11 
Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả 
những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến 
ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ 
Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau 
cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn 
sống, với nhiều bằng chứng' Người đã hiện ra với các ông trong 
khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và 
trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi 
Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người 
nói: "Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã 
làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ 
chịu phép rửa trong Thánh Thần".  Vậy các kẻ có mặt hỏi 
Người rằng: "Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục 
Nước Israel chăng?" Người bảo họ rằng: "Đâu phải việc các 
con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền 
bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh 
Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân 
cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và 
cho đến tận cùng trái đất". Nói xong, Người được cất lên trước 
mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các 
ông.  Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người 
đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các 
ông và nói rằng: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn 
lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến 
cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời". Đó là 
lời Chúa. 
 
Bài Đọc  II: Ep 1, 17-23 
Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa 
chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan 
và mạc khải, để nhận biết Người' xin cho mắt tâm hồn anh em 
được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn 
Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang 
nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của 
Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động 
của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực 
hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, 
và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, 
các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên 
mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến 
mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể 
Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu 
toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa. 
 
PHÚC ÂM: Lc 24, 46-53 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi 
chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết 
sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn 
tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân 
chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha 
Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc 
lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra 
ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự 
việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người 
rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về 
Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền 
thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa. 

Tên Gia Đình Số tiền 

Hồ Thị Nam 1,000 

Khánh & Phương Nguyễn 5,000 

Trần Văn Thưởng—Loan 50 

Trần Hanna 50 

Vũ Dạ Thảo 40 

Nguyễn Thị Mộng Đẹp 20 

Nguyễn Hùng Dũng—Điệp 200 

Nguyễn Hùng Victor—Nhân 80 

Bùi Thị Kim Nga 100 

Trần Chiêu Hổ—Nga 100 

Đỗ Hữu Danh—Thanh Thúy 50 

Khương Minh—Thanh 100 

Huỳnh Văn Tân—Hiếu 40 

Hồ Văn Dũng 10 

Nguyễn Cảnh—Cúc 100 

Nguyễn Văn Bruce—Ánh Nguyệt 200 

Nguyễn Duy Tiến—Phương 100 

Ca Đoàn Thánh Gia 420 

Hội Đền Tạ 402 

Bán Hàng  2,237 

Nguyễn Ngọc Dung—Liêm 5,000 

  

Total tuần này 15,299 

Total đóng góp & hứa đóng góp $835,765 

GOAL (CHỈ TIÊU) $4,000,000 

% 21% 



Saigon Express 
Vietnamese Restaurant 

966 Arcade St 
St Paul, MN 55106 

(651) 774-0379  
 

Dine-In & Dine-Out 
Các Món Ăn/Uống thuần túy VN 

Các Món Nước Giải Khát  
Boba Tea 

Vu Pham Video and Photo 
Service Studio, Wedding,  

Funeral, Commercial,  
Meeting Events 

Phone (612) 426-0711 
Fb: phivubao@yahoo.com 

Email:  
vuphamstudio.us@gmail.com 

http://vuphamstudio.us 

                                      TIM PHAM, D.D.S 
                                               General Dentist 
 

                               3154 Viking blvd. NW. 
                                 Oak Grove, MN 55011 
                                   Phone: (763)753-5336   

 

 Nha Khoa Tổng Quát     Niềng răng trong suốt Invisalign 
Đặc Biệt: Dental Implant 

info@oakgrovedentalmn.com;     www.oakgrovedentalmn.com  
Có giá đặc biệt cho thành viên giáo xứ St. Columba 

ATT Home Health Care Inc. 
Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị Cao 

Niên, Khuyết Tật.  Không giới hạn tác.  Có nhân viên Việt 
Nam thiết lập hồ sơ miễn phí.  Để bảo vệ sức khỏe, hãy 

chọn ATT Home Health Care. 
Một công ty tận tâm phục vụ người Việt trên 10 năm qua. 

(651)646-8771 
1563 While Bear Ave. N, Saint Paul, MN 55106 

Lloyd’s 
            Pharmacy 
 

Hallmark Cards & Gifts 
 

Snelling at Minnehaha 
 

 

651-645-8636  

Mueller Bier 
FUNERAL HOME 

 
 
 
 
 
 
 
.          

www.muellerbies.com 

I WOK PHỞ 

ASIAN CUISINE 
 

4391 W. Highway 13 
Savage, MN 55378 

Phone: (612)203-6257 
Hours: 

Mon-Wed: 10am—9pm 
Thur—Sun: 9am—9:30pm 

 

Nhà hàng đang cần phụ bếp 
Lương cao 

Đăng Quảng Cáo  

Trong Bản Tin  
Để ỦNg Hộ Giáo Xứ 

 
Xin Liên Lạc Cha Xứ  

(651)645-9179 hoặc qua  
email: frhdnguyen@stcolumba.org 

 

      H & M Auto Body Shop 
 

867 N. Dale St., St. Paul, MN 55103 
 

Hồng Nguyễn:  (651) 489-2932,                 
                           Cell: (651) 271-3578 
 

 Mở cửa:      Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 am - 5:00 pm 
                       Thứ Bảy: 9:00 am - 12:00 pm (noon) 

      24 Hour Towing 

Cần Bảo Hiểm Y Tế  Portico có thể giúp 
Quý vị và gia đình có bảo hiểm y tế không?  Bảo hiểm y tế 
sẽ giúp quý vị có được sự chăm sóc y tế khi cần thiết và 
những y phí sẽ không cao .  Nhân viên hướng dẫn MNsure 
tại Portico sẽ giúp quý vị điền đơn và ghi danh bảo hiểm y 
tế miễn phí.   Xin gọi Portico tại số 651- 489-2273 ngay hôm 
nay để biết thêm chi tiết hoặc làm hẹn với cô Vi Ngô, cô 
Dung Phạm hoặc cô Pauline Phượng Nguyễn. 

                            HOLCOMB-HENRY BOOM-PURCELL 

                        FUNERAL HOME 
                               Burial, Cremation & Pre-Planning Services 

                      Richard N. Purcell, Director/President  
 

           St. Paul  Chapel                                   North Suburban Chapel 

536 N. Snelling Ave. at Charles      515 Highway 96 W at Mackubin 
       St. Paul, MN 55104                             Shoreview, MN 55126 

                  651-646-2844                                  651-482-7606 

    www.holcombhenryboom.com      email: hhbp@popp.net 

   

OAKGROVE 
DENTAL 

2130 N. Dale St, Roseville, MN 55113  

Ph: (651) 487-2550 

7050 Lake Dr.  Lino Lakes, MN 55014  
  Ph: (651) 784-3390 



   

  

  

    

    

  

Kim’s Tailor 
Tailoring & Alteration 

3539 Lexington Ave. N 
Arden Hills, MN 55126 

(651)481-8973 
Store Hours: 

M-F: 9AM-6PM;     Sat: 9AM—3PM  

 
 

NGỌC HÀ 
(612)203-6257 

Chuyên phun xăm, 
thêu chân mày, môi, mí 

Điêu khắc công nghệ mới: 3D & 6D 
Xóa xăm mắt, môi, chân mày trị trổ 

đỏ xanh  

 
 

 
 

694 Snelling Ave. N,.  St. Paul, MN 55104 
651-756-5862 

Đặc Biệt:  
       Phở Đuôi Bò, Phở Gà, Cơm Tấm Bì Sười Chả, và nhiều món  
       Ăn/Uống ngon thuần túy Vietnam 
Nhà Hàng Rộng Rãi, Sạch Sẽ, Ấm Cúng  — Mở cửa 7 ngày/tuần 

                                 

 AAA Best Care, Inc 
2589  Hamline Ave. N # B, St. Paul, MN 55113 

(651)528-8831 or (651)802-0280 
Monday – Friday: 7:30AM – 4:00PM 

 

Công Ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ PCA (Personal Care Assis-
tance), chăm sóc tại nhà dành riêng cho người cao niên, người 
khuyết tật và nhiều trường hợp tương đương  với sự tài trợ của 
Minnesota Health Care Programs.  Chúng tôi nhận bảo hiểm Blue 
Plus (BCBS), Health Partners, Medica, Ucare, and Medical Assis-
tance.  Đặc biệt công ty chúng tôi có nhân viên Việt, nhiều kinh 
nghiệm sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí.  Công ty chúng tôi 
phục vụ cộng đồng người Việt tại Minnesota trên 17 năm qua.  
Xin gọi ngay chúng tôi để biết thêm chi tiết qua số điện thoại 
trên.  Chúng tôi mong được phục vụ quý đồng hương. 

                                               THỊNH HUỲNH 

                                                  MORTGAGE BROKER        NMLS#318814 
                                                  4220 Central Ave. NE, Ste. 101 

                                                Columbia Heights, MN 55421 
                                                               Office (612)874-7411 

                                                           Cell (763)221-2462 
                                                           Fax (763)592-8317 

                                                                    Email: usahsmn@gmail.com 

PHỞ PASTEUR - Vietnamese  Restaurant 

Đặc Biệt:  
 Phở Đuôi Bò 
 Phở Gà 
 Cơm Tấm Bì Sườn Chả 
 và nhiều món ăn/uống 

ngon, thuần túy VN 
 

Sạch sẽ, rộng rãi, ấm cúng 
 
 

Residential, Retail Office,  
Commercial Apartments, Land 

    Tận Tâm, Kín Đáo 

 

SIGNS & PRINTING SERVICE 
Chuyên làm các bảng hiệu, in ấn. 

Trường Mai 
651-983-0005 

lighttechinc@yahoo.com 
995 Arcade St. 

Saint Paul MN 55106 


