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English Trang trí: Cù Gia Văn
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English Ẩm thực: Chu Thị Liên
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Weekday Masses - Thánh Lễ ngày thường Trật tự: Nguyễn Phê
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Liên lạc với cha xứ trước 6 tháng.

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
Parish Trustees
Theresa Dahl
Peter Nguyen

Liên Lạc Các Hội Đoàn – Organizations
CĐ Lavang: Nguyễn Thu Trâm
CĐ Phục Sinh: Mai Xuân Trường
Đoàn TNTT: Nguyễn Hữu Nam
Hội Đền Tạ: Nguyễn Hữu Trung
Hội BMCG: Nguyễn Thu Trâm
Lêgiô Maria: Vũ Thị Cậy
Gia Trưởng: Nguyễn Minh Trí

651.647.0312 Lễ Buộc / Lễ Trọng
651.645.9411
651.645.7465

Thứ Bảy mỗi tuần:
Giáo Lý / V-Ngữ / TNTT:
Tân Tòng / Hôn Nhân:

651.246.4559
651.983.0005
651.497.7945
952.200.4128
651.808.1565
651.431.1875
612.876.2143

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.

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: Worship, 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
Thánh Lễ 7:00PM
công cuộc truyền giáo của Giáo
Thánh Lễ 10:00AM
Hội, cỗ võ tinh thần hiệp nhất,
12:15 – 3:00P(CN)
tương thân tương ái, bảo tồn và
12 – 2:00PM (CN)
phát huy phong hóa Việt Nam.

Easter Sunday - April 17, 2022
Liturgical Celebrations

0

[E] English Language

Announcements

[V] Vietnamese Language

Saturday, April 16
3:30 PM
NO Confession
8:00 PM
Easter Vigil Servicce

Easter Vigil
[E & V]
[E & V]

Sunday, April 17
9:00 AM
† Andy Walstad
10:30 AM Parishioners of St. Columba

Monday, April 18
7:00 AM
† LH OB & anh chi em

Easter Sunday
[E]
[V]

Octave of Easter
[E]

Tuesday, April 19
7:00 AM
† LH Phêrô & Anna

Octave of Easter
[E]

Wednesday, April 20
7:00 AM
† LH Đôminicô & Maria

Octave of Easter
[E]

Thursday, April 21
7:00 AM
LH Phaolô

Octave of Easter
[E]

Friday, April 22
7:00 AM
LH Giuse

Octave of Easter
[E]

Saturday, April 23
3:30 PM
Confession
4:30 PM
LH Đaminh

Divine Mercy Sunday
[E & V]
[E]

Sunday, April 24
Divine Mercy Sunday
9:00 AM
† Đaminh & Antôn
[E]
10:30 AM Parishioners of St. Columba
[V]

Weekly Readings
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Next Sunday:

Acts 10:34a, 37-43/Col 3:1-4 /Jn 20:1-9
Acts 2:14, 22-33/Mt 28:8-15
Acts 2:36-41/Jn 20:11-18
Acts 3:1-10/Lk 24:13-35
Acts 3:11-26/Lk 24:35-48
Acts 4:1-12/Jn 21:1-14
Acts 4:13-21/Mk 16:9-15
Acts 5:12-16/Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 20:19-31

Lay Ministers’ Schedule
Lector
Servers

Saturday April 16
Easter Vigil
Easter Vigil

Sunday April 17
Terri Dahl
Sand family

Lector
Servers

Saturday April 23
Mary McDonald
Steiner/Barrett

Sunday April 24
Ray Truelson
Harmann family

Our Sacrificial Giving — Dâng Cúng Nhà Chúa
We offer unto you, O Lord, our sacrificial giving. Thank you!
Weekend Envelope/ Bao thư……………………………………$3,645
Weekend Plate / Tiền mặt…...…………………………………..$832
Food Sales / Bán hàng……………………………………………….$900
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.

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
Easter Flower Memorial
From…
To…
Jean Wastad family
Walstad’s O’Keef’s, Hoelscher’s
Richard Phillippi
Alice Phillippi
Juanita Hoeschen
Hoeschen family
Robert Nelson
Gail Nelson
Dave & Therese Dahl,
Miss Luella Boedigheimer,
Ben Sands

Divine Mercy Sunday
Next Sunday, April 24, is Divine Mercy Sunday. St
Faustina heard these words from the Lord (Diary 699) “I
desire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter
for all souls, and especially for poor sinners... The soul
that will go to Confession [within 8 days] and receive
Holy Communion shall obtain complete forgiveness of
sins and punishment. On that day all the divine floodgates through which graces flow are opened...” Pope
St. John Paul II established this universal feast in April
2000.
The Cathedral Divine Mercy service will begin at 2:00
with Exposition of the Blessed Sacrament and Veneration of the Image of Divine Mercy, followed by Eucharistic adoration, readings from the Diary, music, confessions, and the Chaplet of Divine Mercy at 3:00 p.m.
Benediction of the Blessed Sacrament concludes the
service at 3:30 p.m.

HAVE A BLESSED & HAPPY EASTER
Thank You…
To all those who worked this week to make
our Holy Week and Easter celebrations so special: Sacristans, Servers, Lectors, Eucharistic
Ministers, Choir, church & chapel cleaning
screws, all for the Glory and Honor of Our
Lord…
Thank you and may God bless you this Easter
Season!

Sunday’s Reading
Reading I (Acts 10:34a, 37-43)
Peter proceeded to speak and said: “You know
what has happened all over Judea, beginning in
Galilee after the baptism that John preached, how
God anointed Jesus of Nazareth with the Holy
Spirit and power. He went about doing good and
healing all those oppressed by the devil, for God
was with him. We are witnesses of all that he did
both in the country of the Jews and in Jerusalem.
They put him to death by hanging him on a tree.
This man God raised on the third day and granted
that he be visible, not to all the people, but to us,
the witnesses chosen by God in advance, who ate
and drank with him after he rose from the dead.
He commissioned us to preach to the people and
testify that he is the one appointed by God as
judge of the living and the dead. To him all the
prophets bear witness, that everyone who believes
in him will receive forgiveness of sins through his
name.”

Reading II (Col 3:1-4)
Brothers and sisters: If then you were raised with
Christ, seek what is above, where Christ is seated
at the right hand of God. Think of what is above,
not of what is on earth. For you have died, and
your life is hidden with Christ in God. When Christ
your life appears, then you too will appear with him
in glory.
Gospel (Jn 20:1-9)
On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while it was
still dark, and saw the stone removed from the
tomb. So she ran and went to Simon Peter and to
the other disciple whom Jesus loved, and told
them, “They have taken the Lord from the tomb,
and we don’t know where they put him.” So Peter
and the other disciple went out and came to the
tomb. They both ran, but the other disciple ran
faster than Peter and arrived at the tomb first; he
bent down and saw the burial cloths there, but did
not go in. When Simon Peter arrived after him, he
went into the tomb and saw the burial cloths there,
and the cloth that had covered his head, not with
the burial cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in, the one who
had arrived at the tomb first, and he saw and
believed. For they did not yet understand the
Scripture that he had to rise from the dead.

From the Pastor
The Lord is Risen, Alleluia!!! Easter
Sunday is the greatest among Feasts –
Easter is the day we celebrate the crowning, central truth of our faith in Jesus
Christ. Easter is the most important day
of the Christian calendar. It is the day of
the Resurrection and Christ’s triumphant
victory over sin and death.

Today we celebrate Light. The Paschal candle represents Jesus, the primordial light of creation “Light
from Light”. By the resurrection, the light of God is
cast over our souls. Jesus is the light that pierces the
grave and penetrates the shadow of death. He is the
light that pierces the thickest side of our bitterness and
pain. St. Paul writes, “God who said ‘let light shine
out of darkness’, has shone in our hearts” (2Cor 4:6).
Today we celebrate Hope. For forty days we have
followed Christ through the days of penance. We
have fasted, prayed and given alms to the poor. We
have carried our tears, fears, and anxieties through the
way of the cross and followed Christ up to Calvary.
Today, we are sure our hope did not disappoint us by
the grace which flows from Easter.
The gospels present us with the story of how hopelessness was destroyed by hope. St. John presents the account of the resurrection in two revealing stages: the
experience of Mary Magdalene and the experience of
the disciples. Both experiences were filled with the
unexpected. The woman went to console herself by
her routine anointing the body of Jesus. The disciples
too never believed that Jesus would rise until they saw
the evidences: the empty tomb and littered clothes.
The resurrection of Jesus offers hope to a world in the
grave of misery, especially when there seems to be no
hope of a new beginning. With hope we know that
light will outshine darkness, truth will conquer falsehood, good-will will triumph over evil, and life will
exceed death.
It is important for us to understand that the darkness
which covered the whole world as Jesus breathed his
last did not endure forever, because on the first day of
the week the sun arose to usher in a great light of a
fresh beginning.
Let us carry the message of hope into the world. May
the Light of Jesus shine into our lives and the life of
the world. May God bless us all. HAPPY EASTER!
Rev. Hoang Nguyen

Chúa Nhật Phục Sinh - Ngày 17 tháng 4, 2022

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
Chúa Nhật tuần sau, Chúa Nhật ngày 24 tháng 4, Chúa
Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, sau Thánh Lễ giáo
xứ sẽ đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa trong nhà thờ.
Xin mọi người khi tham dự Thánh Lễ, cố gắng ở lại để
đọc kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa, cầu nguyện cho
mình, cho gia đình, cho giáo xứ, và cho hòa bình thế giới.
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.
Mấy tuần 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 đăng tất cả những ai ủng hộ các mặt hàng và số tiền
bán được.
CN ngày 3 tháng 4:
AC Đức - Hương (cơm gà):
$450
AC Thắng - Oanh (bún bò Huế):
$729
CN ngày 10 tháng 4:
AC Sơn - Phượng (cháo lòng):
$516
AC Minh - Thanh (chè):
$170

b. Đức - Hương (bánh):
$65
giáo xứ xin chân thành cám ơn tất cả mọi người
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
CN ngày 3 tháng 4: $125
CN ngày 10 tháng 4: $85
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
Lớp Giáo Lý Hôn Nhân
Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Hôn Nhân cho những
anh chị nào dự định làm đám cưới trong mùa hè
năm nay và năm sau. Lớp Giáo Lý Hôn Nhân sẽ
được bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 5 sau
Thánh Lễ Chúa Nhật tại hầm nhà thờ lúc 12PM –
2PM. Anh chị nào muốn ghi danh theo học lớp
Giáo Lý Hôn Nhân này, xin điền vào phiếu “Đơn
xin học lớp Giáo Lý Hôn Nhân”, được để cuối nhà
thờ, và gởi lại cho ông ủy viên truyền giáo Nguyễn
Bá Đức (651)353-7531 hoặc với cha xứ
Ghi Danh các Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ
Bắt đầu Chúa Nhật ngày 1 tháng 5, 2022, 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. Sau

LỊCH PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ
Ngày
17 / 4
24 / 4

Thánh Lễ
Chúa Nhật
Phục Sinh
Chúa Nhật II
Phục Sinh
CN Lòng Thương Xót

Đọc Sách

D. Lễ Vật

Nguyễn Thị Thu Trâm
Phạm Văn Lộc

Hội
BMCG

Trịnh Diễm Vân
Nguyễn Quang Thạnh

Hội Đền Tạ (2)
Hội Legiô (2)

TT Viên
Các Ông:
Khải, Cảnh,
Cang, Hè
Các Ông:
Lộc, Đạm,
Điệp, Sơ Tâm

Chầu T. Thể
Nhóm
Lòng Thương
Xót Chúa
Giáo Xứ đọc
kinh LTXC
trong nhà thờ

Thông Báo
mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật, ban giáo dục sẽ ghi danh cho
các em cho tới hết tháng 5, Chúa Nhật ngày 29 tháng 5.
Lệ phí cho mỗi em là $100.
Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu
Năm nay, Dòng Đức Mẹ Cứu Chuộc sẽ mở lại Đại Hội
Thánh Mẫu; vì thế; giáo xứ cũng 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 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. Xin mọi
người cùng ghi danh sớm để giáo xứ có thể mướn xe và
mướn lều liền. Cám ơn mọi người
Chúc Mừng
Giáo xứ xin chúc mừng và chào đón 11 anh chị em tân
tòng vừa mới gia nhập Đạo Công Giáo và đã được lãnh
nhận các Bí Tích Khai Tâm trong đêm Vọng Phục Sinh.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn đồng hành và củng cố
Đức Tin; đồng thời ban cho các anh chị được nhiều
niềm vui và ơn lành trong cuộc sống người Kitô hữu.
Xin mọi người cùng tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ, và
đồng hành với tất cả anh chị em tân tòng, để tất cả
chúng ta cũng được chia sẻ niềm vui Phục Sinh với
nhau.
Nhân cơ hội này, giáo xứ cũng xin chân thành cám ơn
ông Nguyễn Bá Đức (ủy viên ban truyền giáo), thầy
Vương đã giúp dạy các buổi học giáo lý cho các anh chị
em tân tòng. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành
hồn xác xuống cho tất cả.
Đôi Lời Cám Ơn
Thay mặt giáo xứ, cha xứ gởi lời cám ơn đến Hội Đồng
Mục Vụ, các ban ngành, đoàn thể, các cá nhân, đặc biệt
ban phụng vụ, 2 ca đoàn, các em giúp lễ, ban trang trí,
các người nguyện ngắm, đã cộng tác để các nghi thức,
các buổi nguyện ngắm, và các Thánh Lễ được diễn ra
tốt đẹp theo tinh thần phụng vụ. Xin Chúa Kitô Phục
Sinh chúc lành và ban nhiều thiên ân cho tất cả mọi
người.

Kính Chúc Gia Đình Giáo Xứ Một Lễ Phục
Sinh Thánh Thiện và Đổi Mới

Cha Xứ Chia Sẻ
Chúa Kitô đã Phục Sinh. Đó là niềm vui của
chúng ta. Còn hơn thế nữa, đó là đức tin của
chúng ta, đó là niềm hy vọng của chúng ta.
Niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh của chúng
ta có cơ sở vững chắc ở những bằng chứng
khác nhau.
Có bằng chứng tiêu cực của các lính canh mộ. Khi an
táng Chúa Giêsu, các thượng tế đã cẩn thận xin Philatô
cho đóng cửa mộ bằng một phiến đá lớn rất nặng rồi
cho niêm phong và cắt cử lính canh cẩn thận. Nhưng
khi Chúa sống lại, ánh sáng rực rỡ chiếu lên chói lòa,
cửa mộ bật tung, lính canh hoảng sợ chạy trốn. Sau đó
lính canh đi loan tin rằng: Trong khi chúng tôi ngủ, các
môn đệ đến lấy trộm xác Chúa. Ai cũng biết đó là tin
giả. Vì các môn đệ còn đang rất sợ hãi, trốn chạy, làm
sao dám lấy trộm xác. Thánh Augustinô đã bài bác
điều này khi nói: Lính canh ngủ hay thức. Nếu họ thức
thì làm sao họ để cho các môn đệ lấy trộm xác Chúa.
Nếu họ ngủ, làm sao họ biết là các môn đệ lấy trộm
xác Chúa.
Có những bằng chứng tích cực của các môn đệ. Sáng
sớm, ba người đầu tiên đã đến mộ và không thấy xác
Chúa. Bà Mađalêna hốt hoảng cho rằng người ta đã lấy
mất xác Chúa. Phêrô vào trước nhưng chưa có ý kiến
gì. Gioan vào sau. Ông đã thấy và đã tin. Ông thấy gì?
Ông thấy khăn che đầu và khăn liệm xếp đặt gọn gàng
trong mộ. Nhìn khăn liệm xếp đặt gọn gàng, ông đã
tin. Tuy nhiên niềm tin ban đầu còn mơ hồ. Niềm tin
chỉ chắc chắn nhờ được củng cố bằng việc trực tiếp
nhìn thấy Chúa.
Sau ngày phục sinh, Chúa hiện ra nhiều lần với nhiều
người. Hiện ra với các môn đệ trong căn phòng đóng
kín. Hiện ra với Tôma và cho ông xem các vết thương
ở tay, chân và cạnh sườn. Hiện ra với hai môn đệ đi
đường Emmaus. Hiện ra trên bờ biển và chỉ dẫn cho
các môn đệ đánh một mẻ cá lạ lùng.
Chúa Phục sinh, đó là nền tảng của đức tin. Đó là sự
vững chắc của Giáo hội. Và đó là chính là niềm hy
vọng lớn lao của chúng ta. Chúa phục sinh biến đổi
thân phận chúng ta. Từ thân phận phải chết sẽ được
sống lại với Chúa. Từ thân phận tội lỗi được trở nên
trong sạch. Từ cát bụi phàm trần được trở lại làm con
Chúa. Từ định mệnh mong manh phù du được hưởng
hạnh phúc vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời.
Lễ Chúa Phục Sinh đem lại cho ta niềm vui lớn lao. Vì
thế mừng lễ Chúa Phục Sinh mời gọi ta biến đổi đời
sống nên tươi mới cho xứng đáng với niềm tin, xứng
đáng với phẩm giá của con người được Chúa yêu
thương cứu chuộc.
Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Mùa Phục Sinh
Danh Sách Các Gia Đình Đã Đóng Góp & Hứa Đóng Góp (cập nhật tới ngày 16 tháng 4, 22)
Tên gia đình
AC Hà Anh Linh
AC Trương Minh – Vy
OB. Nguyễn Minh Phan
Cha xứ Nguyễn Đ. Hoàng
OB. Mai Hùng Minh
Hội Bà Mẹ Công Giáo
Hội Đền Tạ
OB. Nguyễn Q. Chung
OB. Chu Quang Tốn
OB. Lê Văn Chương–Phúc
OB. Nguyễn Quang Thản
B. Nguyễn Thị Ký (b. Kim)
OB. Nguyễn Văn Giỏi– Ký
Cô Dương Thu Hà
AC Hà Minh Tâm – Trúc
C. Nguyễn Thị Truyền
Hội Lêgiô Mariae
GĐ Nguyễn Khắc Luật
Patricia Frankenfield
OB. Trần Văn Quý—Thiệt
OB. Phạm Hải Quang
AC. Nguyễn Khánh—Phương
AC. Ray Truelson—Sue
C. Mỹ Triều
GĐ Nguyễn H. Trung -Huyền
Gđ Nguyễn Cảnh—Cúc
Gđ Phan Quang Kim-Nữ
Bà Nguyễn Thị Phú
Gđ Nguyễn Tuấn Đạt-Liên
Gđ Phạm Bruce—Ánh Nguyệt
Gđ Nguyễn M. Trí—Nhung
Gđ Nguyễn Chí Linh– Vang
Gđ Đinh Hảo—Quỳnh Chi
Gđ Đỗ Hữu Danh—Thúy
Gđ Nguyễn Th. Gia—Thảo
Gđ Nguyễn V. Thắng—Thúy
Gđ Chu Nguyệt
Chị Vũ Dạ Thảo
Gđ Nguyễn Thanh Đạm
Gđ Nguyễn Thùy Linh— Đăng
Gđ Phạm Đình Khải—Trâm
Gđ Lê Quốc Hùng—Hương
Gđ Phạm Anh Tuấn—Trang
Chị Lệ (California)
Gđ Nguyễn Phi Khanh—B. Tư
Gđ Lê Văn Hiển—Vân

Đóng
Góp

Hứa
Đóng Góp
$100,000
$100,000
$50,000
$25,000

$10,000
$4,600
$322
$2,000
$5,000
$12,000
$500
$500
$500
$5,000
$1,300
$1,000
$200
$1,000

Giáo Xứ
đã nhận
$5,000
$2,000
$10,000
$4,600
$322
$2,000
$5,000
$12,000
$500
$500
$500
$5,000
$1,300
$1,000
$200
$1,000

$3,000
$5,000
$5,000
$30,000

$2,000
$10,000
$1,000
$500
$5,000
$15,000
$2,000
$800
$20,000
$3,000
$1,200
$2,000
$15,000
$50
$300
$10,000
$10,000

$2,500
$10,000
$5,000
$200
$200
$500
$1,000

$5,000
$5,000
$5,000
$2,000
$10,000
$1,000
$500
$5,000
$1,500
$2,000
$800
$5,000
$3,000
$1,200
$2,000
$5,000
$50
$300
$10,000
$5,000
$2,500
$10,000
$1,000
$200
$200
$500
$1,000

Gđ Mai Xuân Trường—Mai
Dạ Tiệc (A. Khánh)
Ca đoàn Phục Sinh
Gđ Đinh Quốc Nam - Mỹ Hoài
OB. Trí Phạm (Philadelphia)
Gđ Dương Như Huân
Gđ Nguyễn Tấn Linh—Thanh
Gđ Nguyễn Ngọc Dung—Liêm
AC Quận—Vân
Ob Vũ Ngọc Tú/Vũ Ngọc Triệu
Gđ Nguyễn Maithy
Ẩn Danh
Ob. Nguyễn N. Luân—Hồ Tân
Gđ. Hoàng N. Ân—Viên

$1,000
$15,350
$500
$1,000
$1,000
$10,000
$500
$100,000
$300
$7,500
$1,000
$500
$1,000
$1,501

$1,000
$15,350
$500
$1,000
$1,000
$10,000
$500
$10,000
$300
$7,500
$1,000
$500
$1,000
$1,501

$619,023
Tổng Cộng
Giáo xứ xin chân thành tri ân các gia đình đã, đang, và sẽ
tiếp tục đóng góp cho “quỹ xây dựng TTMV”. Xin Chúa chúc
lành và ban nhiều ơn lành hồn xác trên tất cả.

Quỹ Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ
Giáo xứ đang trong chương trình gây quỹ cho việc xây
dựng Trung Tâm Mục Vụ, vì thế giáo xứ kêu gọi các gia
đình, các cá nhân cùng cộng tác trong khả năng cho phép
của mình và của gia đình để đóng góp cho “Quỹ Xây
Dựng Trung Tâm Mục Vụ”. Mặc dù chi phí lên khoảng
8 triệu đôla ($8,000,000), nhưng giáo xứ chỉ mong gây
quỹ vào khoảng 5 triệu đôla ($5,000,000). Ước mong tất
cả các gia đình trong giáo xứ cùng chung tay đóng góp.

Lịch Phụng Vụ tuần 17/4/2022 – 24/4/2022
17/4 Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh
18/4 Thứ hai – ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
19/4 Thứ ba – ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
20/4 Thứ tư – ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
21/4 Thứ năm – ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
22/4 Thứ sáu – ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
23/4 Thứ bảy – ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
24/4 Chúa Nhật Lòng Từ Bi Chúa

Vu Pham Video and Photo

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

Service Studio, Wedding,
Funeral, Commercial,
Meeting Events

Phone (612) 426-0711
Fb: phivubao@yahoo.com
Email:
vuphamstudio.us@gmail.com
http://vuphamstudio.us

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

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
HOLCOMB-HENRY BOOM-PURCELL

FUNERAL HOME

Burial, Cremation & Pre-Planning Services
Richard N. Purcell, Director/President

651-646-2844

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

Lloyd’s

Pharmacy

Mueller Bier
FUNERAL HOME
2130 N. Dale St, Roseville, MN 55113

Ph: (651) 487-2550

Hallmark Cards & Gifts
Snelling at Minnehaha

7050 Lake Dr. Lino Lakes, MN 55014

651-645-8636

www.muellerbies.com

Ph: (651) 784-3390
.

Xin Liên Lạc Cha Xứ
(651)645-9179 hoặc qua
email: frhdnguyen@stcolumba.org

H & M Auto Body Shop

www.holcombhenryboom.com

General Dentist

Trong Bản Tin
Để ỦNg Hộ Giáo Xứ

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

St. Paul Chapel

TIM PHAM, D.D.S

Đăng Quảng Cáo

I WOK PHỞ

536 N. Snelling Ave. at Charles
St. Paul, MN 55104

OAKGROVE
DENTAL

North Suburban Chapel

515 Highway 96 W at Mackubin
Shoreview, MN 55126

651-482-7606
email: hhbp@popp.net

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.

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

Kim’s Tailor
Tailoring & Alteration
3539 Lexington Ave. N
Arden Hills, MN 55126
(651)481-8973
Store Hours:
M-F: 9AM-6PM;

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

Sat: 9AM—3PM

PHỞ PASTEUR - Vietnamese Restaurant
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

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

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 Assistance), 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 Assistance. 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
Residential, Retail Office,
Cell (763)221-2462
Commercial Apartments, Land
Fax (763)592-8317
Tận Tâm, Kín Đáo
Email: usahsmn@gmail.com

