
 22nd Sunday in Ordinary Time  • Chúa Nhật 22 Thường Niên  

August 29, 2021 - Ngày 29 Tháng 8, 2021 

Church of St. Columba 
1327 LAFOND AVENUE • SAINT PAUL • MINNESOTA 

 Parish Office - Văn Phòng Giáo Xứ 

651- 645- 9179 
 

Office Hour -  Giờ làm việc văn phòng  
   Monday - Friday:          8:30am - 3:30pm 

   

Parish Staff  

   Rev. Hoang Nguyen:        Pastor (cha xứ) 

                 frhdnguyen@stcolumba.org 

   Deacon Tom Stiles:              651.646.8517 

   Augustine Mai:        Office Manager 

& Safe Environment Coordinator 

           augustine.mai@stcolumba.org 
 

Pastoral Emergency               651.757.6762 
 

Music Director: 

  Joanne Whalen:  minnemama@comcast.net 
 

Perpetual Adoration 

Carol Hansen                  651.646.0371 

Lynn Browne                  651.207.2122 
 

Mass Schedule - Lịch Thánh Lễ 
Weekend Masses —Thánh Lễ Cuối Tuần 

Saturday  4:30 pm       English 

Sunday  9:00 am        English 

Sunday 10:30 am             Vietnamese 
 

Weekday Masses - Thánh Lễ ngày thường 

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 

Ban Chấp Hành – Council 

Chủ tịch:  Hà Anh Linh          651.235.5643 

Thư ký:  Chu Thùy Trang    612.987.4543 

Thành viên: Nguyễn Xuân Vũ 

 Trần Thanh Sơn 

 Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 Lê Minh Trí 
 

Ban Kiểm Ngân 

 Lê Văn Chương     651.336.0356 

 Nguyễn Văn Nhị 

 Hồ Văn Dũng 

 Nguyễn Khánh 
 

Các Tiểu Ban – Committee 

Phụng vụ:  Phạm Đình Khải      651.278.0665 

G. Thánh: Lê Văn Hiển            651.786.9138 

Thánh ca: Nguyễn Bá Tin        651.278.2066 

Tr.  Giáo:  Nguyễn Bá Đức       651.353.7531 

Xã hội: Phạm Văn Lộc        612.889.9681 

Giáo dục:  Chu Thùy Trang     612.987.4543 

Trang trí: Cù Gia Văn            651.778.3733 

Ẩm thực: Chu Thị Liên           612.889.9684 

Kiết thiết: Nguyễn Th.  Đạm    612.986.7633 

Trật tự:  Nguyễn Phê            651.332.4285 

Website: Nguyễn Mỹ Triều    612.987.6955 
 

Liên Lạc Các Hội Đoàn – Organizations 

CĐ Lavang: Nguyễn Thu Trâm 651.246.4559 

CĐ Thánh Gia: Lê Quốc Hùng 612.229.5088 

CĐ Phục Sinh: Mai Xuân Trường   651.983.0005 

Đoàn TNTT:  Nguyễn Hữu Nam  651.497.7945 

Hội Đền Tạ:    Nguyễn Hữu Trung  952.200.4128 

Hội BMCG:  Nguyễn  Thu Trâm  651.808.1565 

Lêgiô Maria:   Vũ Thị Cậy  651.431.1875 

Gia Trưởng: Nguyễn Minh Trí 612.876.2143 
 

Lễ Buộc / Lễ Trọng        Thánh Lễ 7:00PM 

Th. Năm, Th. Sáu Đầu Tháng:  Thánh Lễ 7:00PM 

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 people 
through the ministries of: Worship, 
Evangelization, Community Build-
ing, 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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22nd Sunday in Ordinary Time -  August 29, 2021  

 Liturgical Celebrations Announcements 
  

[E] English Language    [V] Vietnamese Language  

 

Saturday, August 28           22nd Sunday in Ordinary Time           

 3:30 PM Confession                        [V & E] 

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

Sunday, August 29           22nd Sunday in Ordinary Time   

 9:00 AM      Parishioners of St. Columba     [E] 

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

Monday, August 30                                    weekday 

 7:00 AM  LH Giuse & Maria      [E] 
 

Tuesday, August 31               weekday 

 7:00 AM  † Staci Kinne                   [E] 
 

Wednesday, September 1         weekday 

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

Thursday, September 2              weekday  

 7:00 AM  † Lowell Hansen                    [E] 
 

Friday, September 3       St. Gregory the Great, pope   

 7:00 AM  LH Anna           [E] 
     

Saturday, September 4           23rd Sunday in Ordinary Time   

Weekly Readings 

Sunday: Dt 4:1-2, 6-8/Jas 1:17-18, 21b-22, 27/Mk 7:1-8, 14-15, 21-23  

Monday:  1 Thes 4:13-18/ Lk 4:16-30 

Tuesday:        1 Thes 5:1-6, 9-11/ Lk 4:31-37  

Wednesday:  Col 1:1-8/ Lk 4:38-44            

Thursday:  Col 1:9-14/ Lk 5:1-11   

Friday:  Col 1:15-20/ Lk 5:33-39          

Lay Ministers’ Schedule 

           Saturday August 28    Sunday August 29 

Lector    Helen Zellmer             Ray Truelson  
Servers   Steiner/Barrett             Sands family 
Eucharistic Minister: 
   Saturday Sept 4           Sunday Sept 5 

Lector   Mary Mcdonald            Terri Dahl 
Servers   Steiner/Barrett            Harman family 
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 

 

Annual Mass for Persons with Disabilities 

Sunday, September 19, 3 p.m. at St. Mary’s Chapel, 

Seminaries of Saint Paul, St. Paul 

 

This Mass includes celebration the Sacrament of Confir-

mation for persons with disabilities who have completed 

Confirmation classes. This year’s celebrant will be 

Archbishop Bernard Hebda. Sing-along begins at 2:30 

p.m.; Mass at 3 p.m. (including a sign language inter-

preter). Stay for socialization and light refreshments after 

Mass. 

 

Legacy Society Mass 

Sunday, September 12, 5-6 p.m. at the Cathedral of 

Saint Paul, St. Paul  

Bishop Andrew Cozzens will celebrate this annual Mass 

honoring those who have entrusted their charitable lega-

cies to the stewardship of CCF in benefit of our entire 

Catholic community. A reception at the Saint Paul Hotel 

will follow Mass for Legacy Society members and their 

guests. RSVP to 651.389.0947 or rsvp@ccf-mn.org. 

 

Stay in the Know: Get The Catholic Spirit — for free! 

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

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

 

Weekend Envelope/ Bao thư…………………………………….$2,274   
Weekend Plate / Tiền mặt…...……………………………………..$408 
Food Sales / Bán hàng….……………………………………………… $700 
 

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 enve-
lope 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 indicate St. Columba on the pledge cards and enve-
lopes.  
  
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.    



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. 

 

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. Smaller 

orders may be purchased from Leaflet Missal, 976 

From the Pastor 

This weekend is the Twenty Second 
Sunday in the Ordinary Time.  The 
Gospel of this week tells us about 
the complaint of the Pharisees and 
some scribes that the disciples of 
Jesus were not observing the proper 
Jewish laws when they did not wash 
their hands before eating.   
 
Jesus confronted the Pharisees and the scribe be-
cause of their hypocrisy.  Jesus accused them for 
their outward conducts did not correspond with the 
true state of their hearts.  They never observed the 
law that they multiplied for their people.  This is a 
dangerous way of life that we must be careful of.  
We must not live a hypocritical life, or even make 
life difficult for others. 
 
The readings for this Sunday remind us of what sin-
cere practice of religion is, especially what it means 
to be Christian.  It warns us against the danger of 
just contenting ourselves with parading external reli-
gious piety at the expense of neglecting sincerity 
and purity of heart.  That is leads to double life. 
 
That is why Jesus explained: “What comes out of a 
man is what defiles him.”  Jesus calls us to self-
evaluation. The malicious intentions, the hatred, 
pride, the corrupt tendencies we harbor in our heart 
are really what define and make us who we are.  
They are the vices that make us bad.  They are the 
real and hidden enemies that we must fight and de-
feat daily. 
 
The quality of our life is measured by the quality of 
our heart and mind.  If our mind and heart are in-
fested and sick, our body would be sick a hundred 
time more, even without one knowing it.  So, the 
most important thing that God needs from us is a 
pure heart and clean spirit. 
 
The best way to be faithful to God’s command is to 
allow our hearts to be transformed by it.  So, rather 
than pay excessive attention to the letters of the law 
and physical purity, we should listen to God and 
learning to do his will for God’s will is his law.    

 
Let’s open our hearts to this word so that we can 

live our Christian faith genuinely.  
 

Rev. Hoang Nguyen 

Sunday’s Gospel  (Mk 7:1-8, 14-15, 21-23)  
When the Pharisees with some scribes who had 
come from Jerusalem gathered around Jesus, they 
observed that some of his disciples ate their meals 
with unclean, that is, unwashed, hands.  
—For the Pharisees and, in fact, all Jews, do not eat 
without carefully washing their hands, keeping the 
tradition of the elders.  And on coming from the 
marketplace they do not eat without purifying 
themselves.  And there are many other things that 
they have traditionally observed, the purification of 
cups and jugs and kettles and beds. — 
So the Pharisees and scribes questioned him, “Why 
do your disciples not follow the tradition of the elders 
but instead eat a meal with unclean hands?”  He 
responded, “Well did Isaiah prophesy about you 
hypocrites, as it is written: This people honors me 
with their lips, but their hearts are far from me; in vain 
do they worship me, teaching as doctrines human 
precepts.  You disregard God’s commandment but 
cling to human tradition.”  He summoned the crowd 
again and said to them, “Hear me, all of you, and 
understand.  Nothing that enters one from outside can 
defile that person; but the things that come out from 
within are what defile. “From within people, from their 
hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, 
adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, 
blasphemy, arrogance, folly.  All these evils come 
from within and they defile.” 



 Chúa Nhật 22 Thường Niên - Ngày 29 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 tiếp tục ghi danh cho các em vào 

Chúa Nhật tuần ngày ngày 29 tháng 8.  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. 

 

Chương trình Giáo Lý Việt Ngữ sẽ được khai giảng vào 

Chúa Nhật ngày 19 tháng 9, 2021.  Xin quý phụ huynh 

nhớ và nhắc nhở con em của mình đi học.   

 

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 19 

tháng 9, 2021 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.    

 

Giờ Kinh Lòng Chúa Thương Xót 

Sau các Thánh Lễ Chúa Nhật, giáo xứ có giờ đọc 

kinh lòng Chúa Thương Xót bên nhà chầu, nếu 

được, chúng ta cùng ở lại để đọc kinh kính Lòng 

Thương Xót Chúa 

 

Bảo Trợ (Sponsor) 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 

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 

22 

Thường Niên 

Hội 

BMCG 

Hội 

BMCG 

Các Ông: 

Cảnh, Luật, 

Cang, Phan 

 Nhóm  

Lòng Chúa 

Thương Xót 
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Chúa Nhật  

23  

Thường Niên 

Phan Hoàng Yến 

Phạm Đình Khải 
Ban  

Lác Giỏ 

Các Ông: 

Hè, Hiển 

Thạnh 

 Nhóm 

Lòng Chúa 

Thương Xót 

Đóng góp hằng tuần 
 
Xin các gia đình trong giáo xứ dùng các bao thư 
đóng góp vào các ngày CN, hoặc  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. 



Thông Báo  Cha Xứ Chia Sẻ 

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.   

 

Catholic Services Appeal, 2021 

Hằng năm, Tổng Giáo Phận kêu gọi các giáo xứ đóng 

góp cho các chương trình mục vụ của Tổng Giáo Phận 

(TGP), được gọi dưới tên “Catholic Services Appeal”.  

TGP thực hiện chương trình này hằng năm và có đưa 

ra chỉ tiêu cho mỗi giáo xứ.    Năm nay chỉ tiêu của 

giáo xứ St. Columba là $12,414  

 

Catholic Servives Appeal hỗ trợ cho 20 chương trình 

mục vụ của Tổng Giáo Phận được chọn lựa.  Trong 

những tuần qua, Tổng giáo phận cũng đã gởi các bao 

thư xin đóng góp về tới các gia đình; nếu gia đình nào 

chưa có bao thư, xin dùng các bao thư màu nâu của 

CSAF được để tại các hàng ghế hoặc cuối nhà thờ.  

Xin các gia đình cùng rộng lòng đóng góp cho quỹ mục 

vụ của Tổng Giáo Phận.  Xin mọi người gởi lại các bao 

thư đóng góp cho CSAF bằng cách gởi về văn phòng 

giáo xứ hoặc bỏ vào giỏ thu tiền vào các Thánh Lễ 

Chúa Nhật.  Giáo xứ sẽ gửi đóng góp của mọi người 

đến Văn Phòng Catholic Service Appeals.   

 

Xin mọi người cùng hy sinh đóng góp cho các chương 

trình mục vụ của Tổng Giáo Phận.  Thay mặt Đức 

Tổng Giám Mục, tôi gởi lời cám ơn tới tất cả. 

 

Chúc Mừng Hội BMCG 

Nhân ngày mừng bổn mạng Hội BMCG, lễ thánh 

Monica, giáo xứ gởi lời chúc mừng đến hội các BMCG.  

Xin Chúa qua sự chuyển cầu của thánh Monica, chúc 

lành và ban nhiều ơn lành hồn xác xuống trên các hội 

 Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật 22 
Thường Niên.  Bài tin mừng Chúa 
Nhật tuần này kể lại cuộc xung đột 
giữa Chúa Giêsu với một số người biệt 
phái và luật sĩ đến từ Giêrusalem.  
Những người biệt phái và luật sĩ này 
đã bắt bẻ Chúa Giêsu về việc các môn 
đệ của Ngài đã dùng bữa mà không rửa tay. Nếu nói 
về giữ vệ sinh, thì việc rửa tay trước khi ăn là một 
việc nên và cần phải làm; thế nhưng trong bối cảnh 
của Chúa Giêsu, và đối với  biệt phái thì việc làm này 
không chỉ còn là phép vệ sinh bình thường, mà đã 
trở thành một thứ nghi lễ của tôn giáo.  Dưới mắt họ, 
việc dùng bữa mà không rửa tay là một vi phạm, một 
sai lỗi lớn đối với những quy định của cha ông.  Họ 
không thể nào nhắm mắt làm ngơ cho việc vi phạm 
và sai lỗi này được. 
 
Chúa Giêsu đã chỉ trích họ không phải về việc Ngài 
chống đối việc giữ sinh qua rửa tay; nhưng Ngài 
nặng lời với họ bởi họ chú trọng tới hình thức rửa tay 
mà quên đi ý nghĩa sâu xa của nó.  Ngài đã thẳng 
thắn nói với họ qua việc Ngài trích dẫn câu thánh 
kinh từ tiên tri Isaiah “dân này kính ta ngoài môi 
miệng, nhưng lòng chúng thì xa ta. Nó sùng kính ta 
cách giả dối”.  Chúa Giêsu thấy rằng việc bỏ điều 
chính yếu để chỉ giữ những cái nhỏ mọn bên ngoài, 
chỉ có thể là hạng giả hình, bôi bác mà thôi.  Chính 
thái độ giả hình đó là điều Chúa Giêsu không thể 
chấp nhận được.   
 
Từ việc chỉ trích họ, Chúa Giêsu đã hướng dẫn họ tới 
một bài học khác khi Ngài nói “không có gì từ bên 
ngoài vào trong con người mà có thể làm cho người 
ta ra ô uế.  Chỉ có những gì từ bên trong nội tâm của 
con người phát ra, những thứ đó mới làm cho người 
ta ra ô uế.”.  Chính những dục vọng đen tối trong 
lòng người mới là nguyên nhân chính gây nên mọi 
xấu xa trong cuộc đời. 
 
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy 
nhìn thật sâu tận đáy lòng mình để thấy được  những 
ham muốn xấu xa, những kiêu căng và ghen tị, 
những tham lam và thù ghét đang âm ỉ trong lòng. 
Chính những thứ đó mới là nguyên nhân gây nên tội 
ác, tạo nên mọi điều xấu xa, và làm cho gia đình và 
xã hội bất an. 
 
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta hôm nay, nhận ra 
được những điều xấu trong con người của mỗi người 
chúng ta, để chúng ta cố gắng sửa đổi và sống tốt 
hơn mỗi ngày.  Để nhờ những sự thay đổi đó, mà 
cuộc sống của ta, của gia đình, của giáo xứ, và của 
xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.   
 

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng 

Lịch Phụng Vụ tuần 29/8/2021 – 5/9/2021 

29/8 Chúa Nhật XXII Thường Niên 

30/8 Thứ hai – ngày trong tuần 22 thường niên 

31/8 Thứ ba – ngày trong tuần 22 thường niên 

1/9 Thứ tư – ngày trong tuần 22 thường niên 

2/9 Thứ năm – ngày trong tuần 22 thường niên 

3/9 Thứ sáu – thánh Ghêgôriô Cả, lễ nhớ 

4/9 Thứ bảy – ngày trong tuần 22 thường niên 

5/9 Chúa Nhật XXIII Thường Niên 



các tạo vật. 
Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng 
đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã 
gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh 
em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe 
suông mà lừa dối chính mình. 
 
Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên 
Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn 
quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời 
Chúa. 
 
ALLELUIA: Ga 14, 5 
 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự 
thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà 
không qua Thầy". - Alleluia. 
 
PHÚC ÂM: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
 
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêru-
salem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ 
Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, 
nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền 
nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái 
không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi 
công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa 
trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa 
chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt 
phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ 
tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn 
tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, 
Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời 
chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng 
lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi 
vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì 
các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ 
tập tục loài người". 
 
Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy 
nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào 
trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có 
những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới 
làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta 
xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết 
người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, 
ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả 
những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người 
ta ra ô uế". Đó là lời Chúa. 

Bài Đọc Chúa Nhật 22 Thường Niên  

Chúa Nhật 22 Thường Niên - Ngày 29 tháng 8, 2021 

Bài đọc I: Đnl 4, 1-2. 6-8 
Trích sách Đệ Nhị Luật. 
 
Môsê nói với dân chúng rằng: "Hỡi Israel, giờ đây hãy 
nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các 
ngươi phải thực hành, để được sống và được vào 
chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông 
các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ 
thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng 
hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các 
ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải 
tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và 
sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi 
nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: 'Thật, dân 
tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt'. 
Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh 
mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở bên cạnh 
chúng ta, khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời 
danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và 
bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay 
không?" 
 
"Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời 
các ngươi đừng quên và đừng để lòng xao lãng 
những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu 
các ngươi biết các điều ấy". Đó là lời Chúa. 
 
Đáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 4c-5 
 
Đáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa?  
 
Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công 
chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không 
bịa lời vu khống. - Đáp. 
 
2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không 
làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, 
nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Đáp. 
 
3) Người dẫu thề điều chi bất lợi, cũng không thay 
đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối 
lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể 
đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. - Đáp. 
 
Bài đọc II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27 
Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ. 
 
Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn 
hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi 
Người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng 
sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời 
chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong 



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 

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

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 


