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We are committed to be a light in
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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,
Thánh Lễ 7:00PM
phục vụ mọi người qua: tham gia
Thánh Lễ 10:00AM công cuộc truyền giáo của Giáo
12:15 – 3:00P(CN) Hội, cỗ võ tinh thần hiệp nhất,
12 – 2:00PM (CN) tương thân tương ái, bảo tồn và
phát huy phong hóa Việt Nam.

Third Sunday of Advent - December 12, 2021
Liturgical Celebrations

0

[E] English Language

Announcements

[V] Vietnamese Language

Saturday, December 11
3:30 PM
Confession
4:30 PM
LH Giuse

3rd Sunday of Advent
[V & E]
[E]

Sunday, December 12
3rd Sunday of Advent
9:00 AM
Parishioners of St. Columba
[E]
10:30 AM Parishioners of St. Columba
[V]

Monday, December 13
7:00 AM
† LH Giuse
Tuesday, December 14
7:00 AM
† Bob Madison

Saint Lucy
[E]
Saint John of the Cross
[E]

Wednesday, December 15
7:00 AM
† LH Micae

weekday
[E]

Thursday, December 16
7:00 AM
† LH Augustinô

weekday
[E]

Friday, December 17
7:00 AM
† Paul Joseph Piazza, Sr.

weekday
[E]

Saturday, December 18
3:30 PM
Confession
4:30 PM
Hoeschen Family

4th Sunday of Advent
[V & E]
[E]

Sunday, December 19
4th Sunday of Advent
9:00 AM
LH Giuse
[E]
10:30 AM Parishioners of St. Columba
[V]

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

Zep 3:14-18a/Phil 4:4-7/Lk 3:10-18
Nm 24:2-7, 15-17a/Mt 21:23-27
Zep 3:1-2, 9-13/Mt 21:28-32
Is 45:6b-8, 18, 21c-25/Lk 7:18b-23
Is 54:1-10/Lk 7:24-30
Gn 49:2, 8-10/Mt 1:1-17
Jer 23:5-8/Mt 1:18-25
Mi 5:1-4a/Heb 10:5-10/Lk 1:39-45

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, Mark
Breitenfeldt
Advent Penance Service
This Sunday, December 12th, there will have opportunity for confession. Beginning at NOON,
there will be multiple priests available to hear
confessions. Please take this opportunity to receive the Sacrament of Reconciliation before
Christmas. Note that there will not be confession
available on Saturday December 25 and January 1.

Christmas Liturgy Schedule
Friday December 24, Christmas Eve
4:30PM – Mass in English
7:30PM – Mass in Vietnamese
Saturday December 25, Christmas Day
9:00AM – Mass in English
10:30AM – Mass in Vietnamese
(Please note that, there will not be 4:30PM Mass)
Sunday December 26, Feast of the Holy Family
9:00AM – Mass in English
10:30AM – Mass in Vietnamese

Lector
Servers

Saturday Dec 11
Mary McDonald
Steiner/Barrett

Sunday Dec 12
Terri Dalh
Harman family

Collection for Retired Religious
Religious order sisters, brothers and priests sacrifice worldly possessions to serve Jesus by serving
His people. Now, it’s our turn to help them by
contributing to the 2021 Retirement Fund for Religious campaign.
The Retirement Fund for Religious (RFR) Annual

Lector
Servers

Saturday Dec 18
Helen Zellmer
Steiner/Barrett

Sunday Dec 19
Ray Truelson
Sand family

Christmas Memorial Flowers
Given in Memory of

Lay Ministers’ Schedule

Our Sacrificial Giving — Dâng Cúng Nhà Chúa
We offer unto you, O Lord, our sacrificial giving. Thank you!
Weekend Envelope/ Bao thư…………………………………….$3,695
Weekend Plate / Tiền mặt…...……………………………………..$596
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.

________________________________________________
From
________________________________________________
[ ] $25 [ ] $20 [ ]$15 [ ] Other $ ___________
Please print, clip, and drop in collection basket or mail to the parish
office no later than Tuesday, December 21st, for names to appear in the
Christmas bulletin.

Sunday’s Reading

From the Pastor

Reading I (Zep 3:14-18a)
Shout for joy, O daughter Zion! Sing joyfully, O
Israel! Be glad and exult with all your heart, O
daughter Jerusalem! The LORD has removed the
judgment against you he has turned away your
enemies; the King of Israel, the LORD, is in your
midst, you have no further misfortune to fear. On
that day, it shall be said to Jerusalem: Fear not, O
Zion, be not discouraged! The LORD, your God, is in
your midst, a mighty savior; he will rejoice over you
with gladness, and renew you in his love, he will sing
joyfully because of you, as one sings at festivals.

This weekend, we celebrate the third
Sunday of Advent, better known as
“Gaudete Sunday.” It is called
“Gaudete Sunday” because it is
named from the Latin word for
“Rejoice.”

Reading II (Phil 4:4-7)
Brothers and sisters: Rejoice in the Lord always. I
shall say it again: rejoice! Your kindness should be
known to all. The Lord is near. Have no anxiety at
all, but in everything, by prayer and petition, with
thanksgiving, make your requests known to God.
Then the peace of God that surpasses all
understanding will guard your hearts and minds in
Christ Jesus.

During Advent we are not just looking towards
Christmas, but we are also looking beyond that to
Christ’s second coming at the end of time. And the
best way to prepare ourselves during Advent for
these events is to go to confession and try and be
contrite about our sinfulness, nevertheless on Gaudete Sunday we take a step back from that penitential atmosphere, so we can allow ourselves to experience that joy and gladness which Christ’s coming
holds out to us. That is why priests use rose colored
vestments today, to symbolize our rejoicing.

Gospel (Lk 3:10-18)
The crowds asked John the Baptist, “What should
we do?” He said to them in reply, “Whoever has two
cloaks should share with the person who has none.
And whoever has food should do likewise.” Even tax
collectors came to be baptized and they said to him,
“Teacher, what should we do?” He answered them,
“Stop collecting more than what is prescribed.”
Soldiers also asked him, “And what is it that we
should do?” He told them, “Do not practice extortion,
do not falsely accuse anyone, and be satisfied with
your wages.”

Now the people were filled with expectation, and all
were asking in their hearts whether John might be
the Christ. John answered them all, saying, “I am
baptizing you with water, but one mightier than I is
coming. I am not worthy to loosen the thongs of his
sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and
fire. His winnowing fan is in his hand to clear his
threshing floor and to gather the wheat into his barn,
but the chaff he will burn with unquenchable fire.”
Exhorting them in many other ways, he preached
good news to the people.

Appeal will begin December 11-12 and continue
through January 2022.
You can drop the envelope in the collection basket or send it to the parish office.
Thank you
Cathedral Festival of Lights
December 15-19, Cathedral of Saint Paul, Saint Paul

Advent is about expecting and preparing: expectation and preparation
for the coming of Christ at Christmas, his birth; but
also, expectation and preparation for the second
coming of Christ at the end of the world.

So we are supposed to rejoice today, to be happy,
but the question is: why? We are edging that bit
nearer to celebrating the coming of Our Lord at
Christmas, that is undeniably true, but also because
St. John the Baptist is proclaiming the coming of our
Savior. “I am baptizing you with water, but one
mightier than I is coming, I am not worthy to loosen
the thongs of his sandals. He will baptize you with
the Holy Spirit and fire.” John’s proclamation is
sure and certain, filled with hope and, one must assume, wholly joyful.
Joy comes from knowing that we are redeemed. As
the first reading reminds us, it is the joy of knowing
that God has removed the judgment hanging over
our heads; it is the joy of knowing that our Lord, our
Mighty Savior is in our midst. That joy is found only at the manger with the Baby Jesus and at the foot
of the Cross. Only when we come to recognize the
love of God as displayed on the cross - the Son of
God who has died for our sins, only then can we experience joy, lasting and real joy. That is the joy of
a forgiven sinner who has been redeemed from sin
and death.
Therefore, with the whole Church and in the spirit of
today’s liturgy, we proclaim the words from the Entrance Antiphon “Rejoice in the Lord always, again
I say rejoice! the Lord is near.”
Rev. Hoang Nguyen
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Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Chương Trình Xưng Tội Mùa Vọng
Hôm nay ngay sau Thánh Lễ, giáo xứ chúng ta sẽ có buổi
xưng tội để chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Giáng Sinh. Xin
mọi người cố gắng ở lại để xưng tội, dọn lòng đón chờ
Chúa đến. Ngày hôm nay sẽ có nhiều cha khách tới giúp
giải tội.
Cha xứ cũng xin mọi người dành ưu tiên cho các thầy cô
giáo, các ca đoàn được xưng tội trước, bởi vì họ còn phải
dạy giáo lý cho các em và để tập hát cho ngày Lễ Chúa
Giáng Sinh. Xin cám ơn mọi người đã thông cảm. Thank
you.
Chương Trình Lễ Giáng Sinh
Thứ Sáu ngày 24 tháng 12 - Vọng Giáng Sinh
4:30PM – Thánh Lễ Anh Ngữ (English)
6:30PM – Canh Thức Giáng Sinh (Việt)
7:30PM – Thánh Lễ Việt Ngữ (Vietnamese)

Thứ Bảy ngày 25 tháng 12 - Đại Lễ Giáng Sinh
9:00AM – Thánh Lễ Anh Ngữ (English)
10:30AM – Thánh Lễ Việt Ngữ (Vietnamese)
Chúa Nhật ngày 26 tháng 12 - Lễ Thánh Gia Thất
9:00AM – Thánh Lễ Anh Ngữ (English)
10:30AM – Thánh Lễ Việt Ngữ (Vietnamese)
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.
Chúa Nhật tuần sau, CN ngày 19 tháng 12, giáo xứ sẽ có
bán bưởi. Xin mọi người cùng mua để ủng hộ giáo xứ
Từ nay ban hàng quán sẽ làm café để cuối nhà thờ cho
mọi người tự tới lấy dùng và hoàn toàn miễn phí. Dầu
vậy ai có lòng muốn làm “donation” để ban hàng quán có
tinh thần cũng như góp chút vốn, giáo xứ hoàn toàn hoan
nghênh, nhưng không bắt buộc. Giáo xứ chỉ muốn làm
café và bánh ngọt là để xây dựng tình cộng đoàn.

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.
Xin tiền lần 2 cho heat
Vào những tháng mùa đông, giáo xứ phải chi trả
một số tiền khá lớn cho heat trong nhà thờ và
trường học. Vì vậy, trong những tháng mùa đông,
giáo xứ sẽ xin thêm tiền heat bằng việc xin tiền lần
2. Xin mọi người cùng rộng lòng giúp giáo xứ
trong tiền heat.

Gây Quỹ cho Quỹ Xây Dựng Trung Tâm Mục
Vụ của Giáo Xứ St. Columba
Trong mấy tuần qua, giáo xứ đang nói chuyện với
nhà thiết kế và các nhà thầu để tính tổng chi phí của
Trung Tâm Mục Vụ của giáo xứ chúng ta, sau đó
giáo xứ sẽ tiến hành chương trình gây quỹ. Theo
như tính toán thì họ sẽ cho chúng ta biết tổng chi
phí cũng như mô hình của Trung Tâm mục vụ để
cho mọi người xem vào khoảng 1 tuần trước Lễ
Giáng Sinh. Xin mọi người cùng cầu nguyện cho
chương trình xây dựng Trung Tâm Mục Vụ của

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 dâng cúng cho nhà
Chúa. 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 luôn dâng cúng mỗi
tuần và luôn dùng bao thơ đóng góp.

LỊCH PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ
Ngày
12 / 12
19 / 12

Thánh Lễ

Đọc Sách

D. Lễ Vật

TT Viên

Chầu T. Thể

Chúa Nhật 3
Mùa Vọng (năm C)
CĐ Xưng Tội
Chúa Nhật 4
Mùa Vọng
Phụng Vụ Năm C

Hội Đền Tạ (1)

Hội
Đền Tạ

Các Ông:
Lộc, Hùng
Đạm
Các Ông:
Điệp, Cảnh,
Phan, Sơ Tâm

Không Đọc
Kinh LCTX
Tuần này
Nhóm
Lòng Thương
Xót Chúa

Nguyễn Thị Kim Nguyệt
Phan Hoàng Yến
Phạm Đình Khải

Ban
Lắc Giỏ

Thông Báo

Cha Xứ Chia Sẻ

giáo xứ chúng ta được thành công tốt đẹp, và nhất là
cho nhiều người quảng đại ủng hộ, bảo trợ, đóng góp
cho chương trình gây quỹ của giáo xứ chúng ta. Giáo
xứ xin chân thành cám ơn tất cả

Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật 3 Mùa
Vọng, cũng được gọi là Chúa Nhật “màu
hồng” hay Chúa Nhật của niềm vui. Bài
đọc I được trích trong sách ngôn sứ
Xôphônia. Ông sống vào khoảng thế kỷ
VII TCN. Khi đó, nước Do thái đang ở
trong một tình trạng tồi tệ: bên trong thì đạo đức suy
dồi, bên ngoài thì họa xâm lăng đang rình sẵn. Mặc dù
vậy, Xôphônia vẫn kêu gọi dân chúng hãy vui lên, lý
do là vì như bài đọc 1 nói: “Án lệnh phạt ngươi Thiên
Chúa đã rút lại, và thù địch của ngươi Ngài đã đẩy lùi
xa”. Giữa cảnh ngặt nghèo như vậy, Thiên Chúa vẫn
cứ đoái thương nhìn đến và tha thứ mọi lỗi lầm cho
toàn dân.

Tiệc Vui Giáng Sinh
Giáo xứ sẽ tổ chức tiệc vui Giáng Sinh vào tối Thứ Bảy
ngày 18 tháng 12 tại hội trường, trường học của giáo
xứ. Tiệc vui Giáng Sinh được bắt đầu lúc 5:00PM –
12AM. Đêm đó chúng ta sẽ có ban nhạc tới chơi giúp
vui và giáo xứ sẽ bán đồ ăn/uống để phục vụ mọi người
(một hình thức giống như hội chợ Tết). Giáo xứ mong
được nhiều người ủng hộ. Số tiền thu được sẽ dùng vào
việc “xây dựng Trung Tâm Mục Vụ của giáo xứ St.
Columba”. Xin mọi người giới thiệu cho bạn bè và
gia đình cùng tới ủng hộ. Thank you
Đôi Lời Cám Ơn
Thay mặt giáo xứ, cha xứ gởi lời cám ơn đến các ông/
anh em đã dựng cái hang đá cho giáo xứ. Xin Chúa Hài
Đồng chúc lành cho những hy sinh thời gian và công
sức đến tất cả
Đức Tân Giáo Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận
Để thay thế Đức Giám Mục Phụ Tá Andrew Cozzens,
ngài đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm là
Giám Mục chính toà giáo phận Crookston (giáo phận
nằm ở miền bắc tiểu bang Minnesota), Đức Thánh Cha
Phanxicô đã bổ nhiệm cha Joseph Williams, là linh mục
trong Tổng Giáo Phận chúng ta, làm Giám Mục phụ tá
Tổng Giáo Phận St. Paul & Minneapolis. Chúng ta
cùng cám ơn Chúa và vui mừng vì đã có Đức Tân Giám
Mục phụ tá, để cộng tác với Đức Tổng Giám Mục trong
việc coi sóc Tổng Giáo Phận chúng ta.

Kính Chúc tất cả các gia đình và thành viên Giáo
Xứ St. Columba một Mùa Vọng thánh thiện.
Lịch Phụng Vụ tuần 12/12/2021 – 19/12/2021
12/12 Chúa Nhật III Mùa Vọng (phụng vụ năm C)
13/12 Thứ hai – thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo
14/12 Thứ ba – thánh Gioan Thánh Giá, linh mục
15/12 Thứ tư – ngày trong tuần 3 Mùa Vọng
16/12 Thứ năm – ngày trong tuần 3 Mùa Vọng
17/12 Thứ sáu – ngày trong tuần 3 Mùa Vọng
18/12 Thứ bảy – ngày trong tuần 3 Mùa Vọng
12/12 Chúa Nhật IV Mùa Vọng (phụng vụ năm C)

Cũng trong tâm tình đó, trong bài đọc thứ 2, Thánh
Phaolô kêu gọi tín hữu Philipphê: “Anh em hãy vui
luôn trong niềm vui của Chúa, tôi nhắc lại, vui lên anh
em!”. Niềm vui này không chỉ là một tình cảm, nhưng
phát sinh những hoa trái cụ thể trong cuộc sống, bằng
cách sống hiền hòa và rộng rãi với mọi người.
Nhưng niềm vui đó chỉ trọn vẹn khi chúng ta biết hoán
cải cuộc sống của mình. Quả vậy, việc chuẩn bị hang
đá, chuẩn bị cây Noel, chuẩn bị thiệp và quà cáp dành
cho nhau có ích gì khi lòng chúng ta vẫn còn đó những
tội lỗi, hận thù, bất công, và chia rẽ. Vì thế trong
những ngày này, chúng ta phải làm gì? Đó cũng là câu
hỏi của những người đến với Gioan Tẩy Giả trong bài
Tin Mừng tuần nay. Theo lời của vị Tiền Hô của Chúa
thì trước tiên, hãy trở về bằng việc thực hành bác ái:
“ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn,
thì cũng làm như vậy”. Bác ái không phải là bố thí
những gì dư thừa, nhưng phải là chia sẻ trong tinh thần
“nhường cơm sẻ áo”.

Bên cạnh đó, Gioan cũng kêu gọi người ta sống công
bình và chu toàn công việc, bổn phận hằng ngày của
mình, “đừng đòi hỏi gì quá mức, đừng hà hiếp ai, hãy
an phận với những gì mình có.” Thánh Gioan đã
không kêu gọi người ta phải ra khỏi và thay đổi môi
trường đang sống, nhưng Ngài kêu gọi người ta từ
cách thức chúng ta sống mà thôi, bởi vì như câu nói
“đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”
Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật thứ III của Mùa Vọng
hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta thay đổi cái
nhìn, thay đổi cách ta tiếp lối sống trong môi trường
của mình; nhờ đó cuộc sống của ta và của những người
chung quanh ta được trở nên tốt đẹp hơn; và đó cũng
chính là con đường mà chúng ta chuẩn bị tâm hồn của
mình để đón chờ Chúa đến.
Câầu chúc tất cả các gia đình trong giáo xứ một Mùa
Vọng thánh thiện.
Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Tháng 12 - Mùa Vọng
Bài Đọc Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (C)
Bài Đọc I: Xp 3, 14-18a
Trích sách Tiên tri Xôphônia.

vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong
Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy
hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và
nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án
ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là
Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

ALLELUIA: Is 61, 1 (x. Lc 1, 18)
Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi.
Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo
khó. - Alleluia.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng:
Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là
Thiên Chúa ngươi, là Đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi,
chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui
mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi,
và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ
hư hỏng bỏ lề luật, Ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là
con cái ngươi. Đó là lời Chúa.
Đáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Đáp: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có
Đấng Thánh của Israel thật cao cả.
Xướng: 1) Đây Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi. Tôi
sẽ tin tưởng mà hành động, tôi không run sợ: vì Thiên
Chúa là sức mạnh của tôi và là Đấng tôi ca ngợi.
Người trở nên phần rỗi của tôi. - Đáp.
2) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng
cứu độ: Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thánh danh
Người, hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công
của Người, hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng. Đáp.
3) Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc
cả thể, hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi
dân Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi,
có Đấng Thánh của Israel thật cao cả. - Đáp.
Bài Đọc II: Pl 4, 4-7
Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa!
Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em hãy vui lên! Đức ôn
hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì
Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng
trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những
ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu
xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa

PHÚC ÂM: Lc 3, 10-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi
phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, hãy cho
người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như
vậy". Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu
phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải
làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá
mức đã ấn định cho các ngươi". Các quân nhân
cũng hỏi: "Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?"
Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các
ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình".
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi
trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là
Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người
rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng
quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng
cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các
ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm
nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa
vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!"
Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng
tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.

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

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

Chuyên mua bán:

Giờ Mở Cửa:
Vàng 24k, 18k, vàng lá 999, vàng ounce Thứ hai—Chủ Nhật:
10:30AM—6:30PM
Hột xoàn có certified GIA, ITL
Thứ
Ba đóng cửa
Đồng hồ đủ loại

Nữ trang đủ loại kiểu từ Hồng Kông, Italy

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

Niềng răng trong suốt Invisalign

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

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

Tiệm Vàng - MỸ NGỌC

General Dentist

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

Trong Bản Tin
Để ỦNg Hộ Giáo Xứ

683 N. Snelling Ave. St. Paul, MN 55104
(651) 644-8878

TIM PHAM, D.D.S

Nha Khoa Tổng Quát

Đăng Quảng Cáo

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

OAKGROVE
DENTAL

Ph: (651) 784-3390
.

Lifetime
NO CRACK GUARANTEE

HAGE
CONCRETE WORKS
Since 1930
651-690-4243
HageConcrete.com

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

NGỌC HÀ

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

(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

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

ADT—Monitored Home Security
Get 24-hour Protection From a Name You Can Trust
Burglary
Flood Detection
Fire Safety Carbon Monoxide

1-855-225-4251
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

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

HOLCOMB-HENRY BOOM-PURCELL
FUNERAL HOME
Burial, Cremation & Pre-Planning Services
Richard N. Purcell, Director/President

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

651-646-2844
www.holcombhenryboom.com

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.

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

