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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. 

 

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 peo-
ple through the ministries of: 
Worship, Evangelization, Com-
munity 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 Assumption of the Blessed Virgin Mary -  August 15, 2021  

 Liturgical Celebrations Announcements 
  

[E] English Language    [V] Vietnamese Language  

 

Saturday, August 14                      The Assumption  

 3:30 PM Confession                        [V & E] 

 4:30 PM Parishioners of St. Columba                 [E] 
 

Sunday, August 15                      The Assumption  

 9:00 AM      Desmond (birthday)      [E] 

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

Monday, August 16                        weekday  

 7:00 AM  LH Maria       [E] 
 

Tuesday, August 17                         weekday 

 7:00 AM  † LH Phêrô & Maria                  [E] 
 

Wednesday, August 18           weekday 

 7:00 AM  Lễ Tạ Ơn               [E] 
 

Thursday, August 19               weekday  

 7:00 AM  † LH Toma                    [E] 
 

Friday, August 20                        St. Bernard   

 7:00 AM  4 LH Giuse & Phero         [E] 
     

Saturday, August 21                21st Sunday in Ordinary Time   

Weekly Readings 

Sunday:         Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/ 1 Cor 15:20-27/ Lk 1:39-56  

Monday:  Jgs 2:11-19/ Mt 19:16-22   

Tuesday:        Jgs 6:11-24a/ Mt 19:23-30  

Wednesday:  Jgs 9:6-15/ Mt 20:1-16          

Thursday:  Jgs 11:29-39a/ Mt 22:1-14    

Friday:  Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22/ Mt 22:34-40        

Lay Ministers’ Schedule 

           Saturday August 14    Sunday August 15 

Lector   Helen Zellmer           Ray Truelson 
Servers   
Eucharistic Minister: 
   Saturday August 21    Sunday August 22 

Lector   Mary McDonald          Terri Dahl 
Servers   
Eucharistic Minister: 

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 

St. Joseph Prayer Book Now Available 

In celebration of the Year of St. Joseph in our Archdio-

cese, the celebration committee asked the St. Joseph 

Business Guild to create and publish a prayer book. 

The book uses the 10 Wonder concept from the book 

“Consecration to St. Joseph” by Donald H. Calloway 

as a cohesive Archdiocesan theme that coincides with 

the monthly Cuppa Joe lecture series. Cost of the 

prayer book is $2.95. For bulk orders of 25 or more 

copies, please visit sjbusinessguild.com/store.  

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

 

Weekend Envelope/ Bao thư…………………………………….$2,471   
Weekend Plate / Tiền mặt…...……………………………………..$550 
Food Sales / Bán hàng….……………………………………………… $600 
 

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. 

Catholic Services Appeal 2021 
Registered parishioners should have received an envelope 
mailed to your home.  Extra envelopes and pledge cards 
can be found on the table at the end of the Church.  
Please make certain that St. Columba is indicated as your 
church of record.  We will not receive credit unless you in-
dicate St. Columba on the pledge cards and envelopes.  
  
Our parish goal is:  $12, 414 
 
On behalf of the Archbishop Hebda, I would like to thank 
all of you who have contributed toward the Catholic Ser-
vices Appeal Foundation.    

Summary 2021 Fun Fest Financial Report 
Income    Expense 
Raffle:        $32,390 Raffle:       $2,500 
Food/bev/game:   $136,468  Entertainment      $1,350 
Sponsor/donation  $12,895 Gas/ice/dumpster:$3,300 
     Total:     $181,753  Food:                   $21,994
    Beverage:       $8,422 
    game:          $1,100 
    Supplies      $2,776 
    Miscellaneous      $3,150 
          Total:    $41,887 
   

  Net Income over Expense: $139,866 



Smaller orders may be purchased from Leaflet 

Missal, 976 West Minnehaha Ave., St. Paul, or 

online at leafletonline.com. 

Stay in the Know: Get The Catholic Spirit —  

for free! 

Be in-the-know with news from your Catholic commu-

nity and the Church around the world. Get The Catho-

lic Spirit, the award-winning newspaper of the Archdio-

cese of St. Paul and Minneapolis, in your home. Free 

subscriptions for parishioners are available via each 

parish. Contact your parish office to be added to the 

mailing list. Or purchase an annual subscription for 

yourself or a friend at TheCatholicSpirit.com. 

 

Weekly Contribution 

July 24 & 25:  July 30 & August 1 

Envelope: $2,916  Envelope: $2,884 

Plate:  $566  Plate:  $334 

From the Pastor 

This weekend, with the universal 
Church, we celebrate the feast of the 
Assumption of the Blessed Virgin 
Mary.  Celebrating this feast, we re-
affirm our belief that Mary, the 
Mother of God is the perfect model 
of Christian life; who was preserved 
from the corruption of the grave and 
who is the Queen of Heaven and Earth, was taken 
up body and soul into Heaven after she finished her 
life on earth.  This feast reminds us of the many 
graces God has bestowed on the Blessed Virgin, 
especially that she was raised up to heaven to be 
united with her Son. 
 
These graces are given to Mary so that she may be 
a fitting example for us and an intercessor in our 
needs.  Grace is bestowed on her for our sake.  
When we look at grace from the divine perspective, 
it is not bestowed purely for personal gain or per-
sonal merit.  Grace is bestowed so that whoever 
receives it may benefit his or her brothers and sis-
ters.  Grace is given to build up the body of Christ, 
the Church. 
 
This is why the lowliest of women, a village woman 
named Mary of Nazareth, was chosen by God to 
bear his Son, to be his first disciple and witness, to 
be mother of the Church, and definitely, to be our 
Mother too.  God gives grace to us not because she 
are so qualified or talented, but because we allow 
ourselves to be used totally by God, because we 
allow ourselves to be lowly. 
 
On this Solemnity, we are also reminded that our 
destiny lies beyond the grave and each day we are 
being called to eternity.  We cannot assume that we 
will go to heaven.  We must strive daily to cooperate 
with the Lord’s grace so that we may be prepared 
on the day He calls us to Himself.  Mary shows us 
the way.  So like her, we must, “proclaim the good-
ness of the Lord and rejoice in God our Savior; and 
like her, we must with profound trust say daily: “Let 
it be done to me according to your word.”   
 
How blessed are we that from the Cross he gave 
Mary to us as our Mother to guide us on our earthly 
journey and to the ultimate goal for which we long.  
Therefore, we should let ourselves be guided by 
Mary and secure our lives into her hands.  May 
Mary help us and watch over us in our journey, so 
that one day we will share with Mary the life in our 
heavenly home.    

Rev. Hoang Nguyen 

Sunday’s Gospel  (Lk 1:39-56 )  
Mary set out and traveled to the hill country in haste to 
a town of Judah, where she entered the house of 
Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth 
heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, 
and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a 
loud voice and said, “Blessed are you among women, 
and blessed is the fruit of your womb.  And how does 
this happen to me, that the mother of my Lord should 
come to me? For at the moment the sound of your 
greeting reached my ears, the infant in my womb 
leaped for joy.  Blessed are you who believed that 
what was spoken to you by the Lord 
would be fulfilled.”  
 
And Mary said: “My soul proclaims the greatness of 
the Lord; my spirit rejoices in God my Savior for he 
has looked with favor on his lowly servant.  From this 
day all generations will call me blessed: the Almighty 
has done great things for me and holy is his Name.  
He has mercy on those who fear him in every 
generation.  He has shown the strength of his arm, 
and has scattered the proud in their conceit. He has 
cast down the mighty from their thrones, and has lifted 
up the lowly.  He has filled the hungry with good 
things, and the rich he has sent away empty.  He has 
come to the help of his servant Israel for he has 
remembered his promise of mercy, the promise he 
made to our fathers, to Abraham and his children 
forever.” 
 

Mary remained with her about three months 
and then returned to her home. 



 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  - Ngày 15 tháng 8, 2021 

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Giáo Dục 

Để chuẩn bị cho niên học mới, giáo xứ sẽ có thêm 2 cuối 

tuần ghi danh cho các em trong chương trình Giáo Lý 

Việt Ngữ.  Giáo xứ sẽ ghi danh cho các em vào Chúa 

Nhật ngày 22 tháng 8 và Chúa Nhật ngày 29 tháng 8.  

Xin quý phụ huynh ghi danh cho con em của mình được 

trở lại đi học.  Tất cả các em cũ và mới sẽ phải ghi danh 

lại.  Lệ phí cho mỗi em ghi danh hôm nay là $120/mỗi 

em.  Xin quý phụ huynh ghi danh sớm cho các em để 

ban giáo dục sắp xếp lớp và in sách.  Thank you quý phụ 

huynh. 

 

Lớp Giáo Lý Tân Tòng 

Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Tân Tòng cho những ai 

muốn tìm hiểu về Đạo Công Giáo hoặc muốn gia nhập 

đạo.  Lớp sẽ được khai gỉảng vào Chúa Nhật ngày 22 

tháng 9, 2019 sau các Thánh Lễ Chúa Nhật tại hầm nhà 

thờ.  Ai muốn học hoặc ai biết người nào muốn học đạo, 

xin liên lạc với ông Nguyễn Bá Đức hoặc với cha xứ.  

Đơn xin học được để cuối nhà thờ.   

 

Bao Thư Dâng Cúng  

Các bao thư dâng cúng của các gia đình đã được in 

và để cuối nhà thờ cho các gia đình lấy về và sử 

dụng từ ngày 1 tháng 9, 2021 tới cuối tháng 8, 2022.   

Xin các gia đình và các cá nhân sau các Thánh Lễ 

Chúa Nhật xuống lấy bao thơ dâng cúng của gia 

đình mình nhằm tiết kiệm tiền stamp của giáo xứ.   

 

Những gia đình nào chưa có bao thư dâng cúng, xin 

liên lạc với ban tài chánh hoặc cha xứ, để giáo xứ 

làm bao thư dâng cúng.  Xin mọi người hãy cố gắng 

dùng các bao thư dâng cúng khi tham dự các Thánh 

Lễ Chúa Nhật để dâng cúng cho nhà Chúa.  Giáo xứ 

xin chân thành cám ơn 

 

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.    

 

 

Lịch Phân Nhiệm Phụng Vụ 
Ngày Thánh Lễ Đọc Sách D. Lễ Vật TT Viên Giúp Lễ Chầu T. Thể 
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Chúa Nhật Lễ 

Đức Mẹ Hồn Xác 

Lên Trời 

Hội  

Lêgiô 

Hội 

Lêgiô 

Các Ông: 

Thạnh, Khải, 

Sơ Tâm 

 Nhóm 

Lòng Chúa 

Thương Xót 
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Chúa Nhật  

21 

Thường Niên 

Nguyễn Thu Trâm 

Nguyễn Khắc Luật 
Ban  

Lắc Giỏ 

Các Ông: 

Lộc, Hùng, Đạm 

 Nhóm  

Lòng Chúa  

Thương Xót 

Đóng góp hằng tuần 
 

Xin các gia đình trong giáo xứ tiếp tục đóng góp 
và gởi các bao thư dâng cúng về văn phòng giáo 
xứ.   Rất mong được mọi người cùng hy sinh để 
giúp giáo xứ trong thời gian khó khăn này.  Xin 
Chúa chúc lành cho tất cả những hy sinh đóng 
góp của các gia đình cho giáo xứ, đặc biệt cho 
những gia đình đã dâng cúng trong những tháng 
vừa qua. 

Tổng Kết Hội Chợ Giáo Xứ: 

Thu: 

 Bán đồ ăn/uống/games: $136,468 

 Bán vé số:   $32,390 

 Ân Nhân Ủng Hộ:  $10,995 

` Ủng hộ vé số thắng giải: $1,900 

  Tổng Thu: $181,753 
 

Chi 

 Thực phẩm:  $21,994 

 Beer/rượu/nước: $8,422 

 Games:  $1,100 

 Ice/gas/dumpster: $3,300 

 Supplies:  $2,776 

 Giải thưởng vé số: $2,500 

 Văn nghệ:  $1,350 

 Linh tinh:  $445 

  Tổng Chi: 41,887 
  

Nhập Quỹ Giáo Xứ: $139,866 



Thông Báo  Cha Xứ Chia Sẻ 

Giờ Kinh Lòng Chúa Thương Xót 

Bắt đầu từ tuần này, Chúa Nhật ngày 25 tháng 7, 

2021, chúng ta sẽ bắt đầu đọc kinh Lòng Chúa 

Thương Xót sau các Thánh Lễ Chúa Nhật tại nhà 

chầu.  Nếu được, xin mời mọi người ở lại để đọc kinh 

LCTX.  Nhờ B. Lộc hoặc anh Thạnh hướng dẫn giờ 

đọc kinh này.  Thank you  

 

Bảo Trợ cho Bản Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ 

 

Từ trước tới nay, công ty LPI in bản tin của giáo xứ và 

họ lấy tiền quảng cáo của các nhà bảo trợ/sponsors ở 

phần sau của bản tin.  Bắt đầu từ tháng 5, 2021, giáo 

xứ sẽ in bản tin hằng tuần tại văn phòng giáo xứ.  Vì 

thế, nếu gia đình nào có tiệm (shops) như nhà hàng, 

tiệm sửa xe, insurance, và các dịch vụ phục vụ cộng 

đồng, xin quảng cáo và bảo trợ cho bản tin của giáo 

xứ, để giáo xứ có ngân quỹ cho các chi phí in ấn bản 

tin.  Ở 2 trang cuối của bản tin, giáo xứ để dành để 

đang quảng cáo caủ các nhà tài trợ cho bản tin của 

giáo xứ. Giá cho mỗi Ô Vuông ở 2 trang cuối là $300 

và 2 Ô Vuông sẽ là $500.  Những ai có tiệm/shops/các 

dịch vụ, xin ủng hộ giáo xứ.  

 

Giáo xứ cũng khuyến khích các gia đình, nếu có những 

nhu cầu phục vụ của các tiệm/shops/ các dịch vụ, xin 

gọi và dùng những nhà tài trợ trong bản tin của giáo 

xứ.  Giáo xứ xin chân thành cám ơn.   

 

Chúc Mừng 

Hôm nay, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng 

cộng đoàn Mẹ Lavang và cũng là bổn mạng Hội Lêgiô 

Maria, giáo xứ xin chúc mừng cộng đoàn và Hội Lêgiô.  

Kính chúc cộng đoàn và Hội Lêgiô luôn phát triển về 

tình đoàn kết và luôn chung tay xây dựng giáo xứ.  Xin 

Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Lavang, chúc lành 

và ban nhiều thiên ân trên gia đình cộng đoàn cũng 

như từng thành viên trong Hội Lêgiô.   

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội , 
chúng ta cùng mừng Lễ Đức Mẹ Hồn 
Xác Lên Trời.  Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên 
Trời là bổn mạng của cộng đoàn Mẹ La-
vang chúng ta và cũng là bổn mạng của 
Hội Lêgiô Maria.   
 
Như chúng ta đều nhớ là sau khi cộng đoàn Mẹ Đồng 
Công được đổi thành cộng đoàn Mẹ Lavang, thì đã chọn 
ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng.  Lý 
do chúng ta chọn ngày Lễ này là bởi vì khi chọn tên “Mẹ 
Lavang” , thì chúng ta có thể chọn bất cứ một ngày Lễ 
nào về Đức Mẹ để làm bổn mạng.  Do lịch phụng vụ của 
Giáo Hội hoàn vũ cũng như lịch phụng vụ của Hội Đồng 
Giám Mục Việt Nam không ấn định một ngày lễ nào để 
mừng kính Đức Mẹ Lavang cả; vì thế chúng ta đã chọn 
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm ngày Lễ Bổn Mạng 
cộng đoàn Mẹ Lavang của chúng ta. 
 
Trong cộng đoàn Mẹ Lavang chúng ta, lại có ca đoàn trẻ 
cũng lấy tên là “ca đoàn Lavang”, thế nhưng ca đoàn lại 
mừng Lễ bổn mạng vào tháng năm, tháng hoa của Đức 
Mẹ.  Do bởi Đức Mẹ có nhiều tước hiệu, cũng như có 
nhiều tên gọi, nên con cái Mẹ có nhiều “option -chọn 
lựa” khi chọn Lễ bổn mạng cho mình.   
 
Mặc dù hội Lêgiô Maria không chọn Đức Mẹ với tên gọi 
“Mẹ Lavang”, nhưng lại chọn Đức Mẹ với đặc ân “Đức 
Mẹ Hồn Xác Lên Trời” để làm bổn mạng cho hội đoàn 
của mình.  Vì thế, trong Chúa Nhật hôm nay, hội Lêgiô 
cũng mừng bổn mạng chung với cộng đoàn.  Những 
năm trước, tôi luôn cố gắng tránh mừng ngày bổn mạng 
của hội Lêgiô Maria với bổn mạng cộng đoàn bởi không 
có hội đoàn nào có thể được ưu tiên hơn giáo xứ cả.  
Tuy nhiên, vì năm nay đang còn Covid, cộng đoàn cũng 
không tổ chức gì, nên Hội Lêgiô thay cộng đoàn để 
mừng Lễ hôm nay. 
 
Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, chúng ta 
cùng cầu chúc cho gia đình cộng đoàn, và gia đình của 
mỗi người chúng ta, cũng luôn biết hướng về trời, biết 
sống theo những giá trị của tin mừng.  Mỗi người, mỗi 
gia đình trong cộng đoàn được mời gọi để luôn biết bắt 
chước và noi gương Đức Mẹ sống đời phó thác và xin 
vâng vào thánh ý của Thiên Chúa, luôn cộng tác với ơn 
Chúa để chương trình và thánh ý Chúa được thực hiện 
trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.   
 
Chúng ta cũng kính chúc hội Lêgiô Maria luôn phát triển 
và có nhiều thành viên cùng tham gia sinh hoạt với hội.  
Chúng ta cũng cầu xin Chúa, qua sự chở che của Đức 
Mẹ, cho mỗi hội viên luôn biết sống thánh thiệt, đạo đức, 

tốt lành để luôn làm rạng danh Chúa, nhờ đó sinh ơn 
ích cho phần rỗi các linh hồn. 
 

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng 

Lịch Phụng Vụ tuần 15/8/2021 – 22/8/2021 

15/8 Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

16/8 Thứ hai – ngày trong tuần 20 thường niên 

17/8 Thứ ba – ngày trong tuần 20 thường niên 

18/8 Thứ tư – ngày trong tuần 20 thường niên 

19/8 Thứ năm – ngày trong tuần 20 thường niên 

20/8 Thứ sáu – thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ, lễ nhớ 

21/8 Thứ bảy – thánh Piô giáo hoàng, lễ nhớ 

22/8 Chúa Nhật XXI Thường Niên 



Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh 
trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ 
tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến 
những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người 
xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương 
quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu 
mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải 
cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân 
Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi 
Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người. Đó 
là lời Chúa. 
 
Alleluia: 
 
Alleluia, alleluia! - Đức Maria được mời gọi lên trời; 
đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. - Alleluia. 
 
Phúc Âm: Lc 1, 39-56 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên 
miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông 
Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth 
nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong 
lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh 
Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: 
 
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con 
lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa 
tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà 
chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho 
Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được 
thực hiện". 
 
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần 
trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì 
Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. 
Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì 
Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, 
và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải 
qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính 
sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp 
tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người 
quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những 
người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy 
ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. 
Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng 

thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các 
tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người 
đến muôn đời". 

Bài Đọc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời   

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  - Ngày 15 tháng 8, 2021 

Bài đọc 1: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab 
 

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 
 

Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm 
lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo 
mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 
mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la 
chuyển bụng, và đau đớn sinh con. 
 

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con 
rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên 
bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần 
ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng 
đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà 
sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ. 
 

Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà 
cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên 
Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên 
rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho 
một nơi. 
 

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự 
cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa 
chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã 
được thực hiện". Đó là lời Chúa. 

  
Đáp Ca: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16 
 

Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ 
trang điểm vàng ròng (c. 10b). 
 

Xướng: 1) Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc 
đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. - Đáp. 
 

2) Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy 
lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ. - Đáp. 
 

3) Để Đức Vua Người sủng ái dong nhan: chính 
Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người. - 
Đáp. 
 

4) Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào 
trong cung điện Đức Vua. - Đáp. 

  
Bài đọc 2 
 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi 
tín hữu Côrintô. 
 

Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, 
là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự 
chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi 
một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi 



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 
 

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 

Lifetime  
NO CRACK GUARANTEE 

HAGE 
CONCRETE WORKS 

Since 1930 
651-690-4243 

HageConcrete.com 

    

    

Tiệm Vàng  -  MỸ NGỌC   
683 N. Snelling Ave.    St. Paul, MN 55104 

(651) 644-8878  

Chuyên mua bán: 
   Vàng 24k, 18k, vàng lá 999, vàng ounce 
   Hột xoàn có certified GIA, ITL 
   Đồng hồ đủ loại                  
   Nữ trang đủ loại kiểu từ Hồng Kông, Italy 

  

OAKGROVE 
DENTAL 

2130 N. Dale St, Roseville, MN 55113  

7050 Lake Dr.  Lino Lakes, MN 55014  

Giờ Mở Cửa: 
Thứ hai—Chủ Nhật: 
   10:30AM—6:30PM 
Thứ Ba đóng cửa 



   

  

  

    

    

  

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 

                                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 

ADT—Monitored Home Security 
Get 24-hour Protection From a Name You Can Trust 

 

   Burglary          Flood Detection 
   Fire Safety     Carbon Monoxide 

 
 

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. 

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 

                                               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 

1-855-225-4251 

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 


