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Liên lạc với cha xứ trước 3 tuần.
Matrimony - Hôn Phối
Contact the pastor to make
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Liên lạc với cha xứ trước 6 tháng.

Annointing - Xức Dầu
Anytime - bất cứ lúc nào

Mission-Phương Châm

We are committed to be a light in
the heart of the Midway. With the
grace of God, we will accomplish
this mission by serving the people
through the ministries of: Worship, Evangelization, Community
Building, Stewardship, Pastoral
Care, Education, Justice and
651.246.4559 Peace
651.983.0005
651.497.7945
952.200.4128
651.808.1565
651.431.1875
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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,
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.

Fourth Sunday of Advent - December 19, 2021
Liturgical Celebrations

0

[E] English Language

Announcements

[V] Vietnamese Language

Saturday, December 18
3:30 PM
Confession
4:30 PM
LH Giuse

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

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

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

Monday, December 20
7:00 AM
† LH Maria

weekday
[E]

Tuesday, December 21
7:00 AM
† LH Giuse

weekday
[E]

Christmas Liturgy Schedule

Wednesday, December 22
7:00 AM
† LH Anna

weekday
[E]

Thursday, December 23
7:00 AM
† LH Anrê & Đaminh

weekday
[E]

Friday December 24, Christmas Eve
4:30PM – Mass in English
7:30PM – Mass in Vietnamese

Friday, December 24
7:00 AM
LH Giuse & Maria
4:30PM
Parishioners of St. Columba

weekday
[E]
[E]

Saturday, December 25
Christmas Day Mass
9:00 AM
Parishioners of St. Columba
[E]
10:30 PM Parishioners of St. Columba
[V]
Sunday, December 26
Feast of the Holy Family
9:00 AM
Parishioners of St. Columba
[E]
10:30 AM Parishioners of St. Columba
[V]

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

Mi 5:1-4a/Heb 10:5-10/Lk 1:39-45
Is 7:10-14/Lk 1:26-38
Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a/Lk 1:39-45
1 Sm 1:24-28/Lk 1:46-56
Mal 3:1-4, 23-24/Lk 1:57-66
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16/Lk 1:67-79
Chrismas Eve Reading
Christmas Day Reading

Lay Ministers’ Schedule
Lector
Servers

Saturday Dec 18
Helen Zellmer
Steiner/Barrett

Sunday Dec 19
Ray Truelson
Sand family

Lector
Servers

Saturday Dec 25
Mary McDonald
Steiner/Barrett

Sunday Dec 26
Terri Dalh
Harman family

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………………………………………………$1,000
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.

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 Dec 26, Feast of the Holy Family
9:00AM – Mass in English
10:30AM – Mass in Vietnamese
Sat. January 1st, 2022 – Mary Mother of God
9:00AM – Mass in English
10:30AM – Mass in Vietnamese
(Please note that, there will NOT be 4:30PM Mass)
Sunday January 2, 2022 – Feast of Epiphany
9:00AM – Mass in English
10:30AM – Mass in Vietnamese
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 Appeal will begin December 11
Christmas Memorial Flowers
Given in Memory of
________________________________________________
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
Reading I (Mi 5:1-4a)
Thus says the LORD: You, Bethlehem-Ephrathah
too small to be among the clans of Judah, from
you shall come forth for me one who is to be ruler
in Israel; whose origin is from of old, from ancient
times. Therefore the Lord will give them up, until
the time when she who is to give birth has borne,
and the rest of his kindred shall return to the
children of Israel. He shall stand firm and
shepherd his flock by the strength of the LORD,
in the majestic name of the LORD, his God; and
they shall remain, for now his greatness shall
reach to the ends of the earth; he shall be peace.
Reading II (Heb 10:5-10)
Brothers and sisters: When Christ came into the
world, he said: “Sacrifice and offering you did not
desire, but a body you prepared for me; in
holocausts and sin offerings you took no delight.
Then I said, ‘As is written of me in the scroll,
behold, I come to do your will, O God.’ “First he
says, “Sacrifices and offerings, holocausts and
sin offerings, you neither desired nor delighted
in.” These are offered according to the law.
Then he says, :Behold, I come to do your will.”
He takes away the first to establish the second.
By this “will,” we have been consecrated through
the offering of the body of Jesus Christ once for
all.
Gospel (Lk 1:39-45)
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.”

-12 and continue through January 2022.
You can drop the envelope in the collection basket or send it to the parish office. Thank you

Merry Christmas

From the Pastor
This weekend, we celebrate the Fourth
Sunday of Advent. In the gospel of
this week, we have the story of the
Visitation. The story of the Visitation
is followed right after the Annunciation. As we know that, Mary had just
been told by an angel that she was going to have a baby, and with that announcement, a whole new set of responsibilities had been placed on her life. She needs to
find a way to tell Joseph, and certainly worried about
his response. She had to face the issues of her physical
health as a pregnant mother. She had to plan for the
coming of the child. Like every new mother Mary was
filled with new questions, new responsibilities, and
new fears.
With all the issues Mary had to address, the last thing
she needed to do was a journey to some Judean town
in the hill country; however, she decided to make a trip
to Judea to visit her cousin Elizabeth. For Mary, the
primary thing was the people in her life. If her cousin
was bearing new life, it was appropriate that the two
should be together to celebrate that gift from God.
This story of the Visitation not only gives us information about Mary and Elizabeth, but it also gives us
an example of how we are to live. The Visitation reminds us of the importance of taking time to recognize
and appreciate the people in our lives. We need this
lesson this weekend more than ever.
This gospel reminds us that as we carry out the plans
for our Christmas celebrations, we should not forget
the people. With all the attention we give to the gifts,
and the food and the traditions, it is easy to leave the
people behind. We can become so preoccupied with
the details of hospitality that we forget to recognize
and to spend time with the people who we love. What
a waste that would be.
With all that she had to do, with all that was on her
mind, Mary found time to be with her cousin Elizabeth. Mary knew that nothing was more important
than her and her cousin coming together to celebrate
the new life that was growing within them.
Let us, therefore, follow Mary’s example. Even if it
means that we will not be able to do everything we
want, do not let our responsibilities detract from the
time and the appreciation of the people who will be
with you this weekend. Take time to listen to them, to
speak to them, to laugh with them and perhaps to cry
with them. People come first and without people there
can be no true celebration of Christmas. May God
bless us.

Rev. Hoang Nguyen

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng — Ngày 19 tháng 12, 2021

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Đậu Xe Khi Tham Dự Thánh Lễ
Tuần rồi, cảnh sát thành phố St. Paul gọi cho giáo xứ vì
họ thấy một số xe trong parking lot bên phía trường học
đậu lấn qua sidewalk trên đường Blair. Họ thấy rất nhiều
lần đậu xe sai luật như vậy nhưng họ chưa cho tickets ai
cả, nhưng vì mấy tuần nay, có mấy hàng xóm phàn nàn,
vì thế họ thông báo cho giáo xứ là kể từ nay, những xe
nào đậu trong parking lot bên trường học mà lấn qua
sidewalk, họ sẽ cho ticket. Để tránh bị ticket, xin các tài
xế đậu xe vào trong parking lot, ĐỪNG LẤN qua sidewalk. Xin mọi người nhắc nhở lẫn nhau và đậu xe đúng
chổ quy định. 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)
Thứ bảy ngày 1 tháng 1, 2022 - Lễ Mẹ Thiên Chúa
9:00AM – Thánh Lễ Anh Ngữ (English)
10:30AM – Thánh Lễ Việt Ngữ (Vietnamese)
Chúa Nhật ngày 2 tháng 1, 2022 - Lễ Hiển Linh
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.

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.

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

Thánh Lễ

Đọc Sách

D. Lễ Vật

TT Viên

Chầu T. Thể

19 / 12

Chúa Nhật 4
Mùa Vọng
Phụng Vụ Năm C

Phan Hoàng Yến
Phạm Đình Khải

Ban
Lắc Giỏ

Nhóm
Lòng Thương
Xót Chúa

24 / 12

Lễ Vọng
Giáng Sinh

Hội
BMCG

Hội
BMCG

25 /12

Lễ Chúa
Giáng Sinh

Hội Gia Trưởng (1)
Hội Lêgiô (1)

Hội Gia Trưởng (2)
Hội Legiô (2)

Các Ông:
Điệp, Cảnh,
Phan, Sơ Tâm
Các Ông:
Luật, Khải,
Cang, Sơ Tâm
Các Ông:
Thạnh, Hè, Lộc

26 / 12

Chúa Nhật
Lễ Gia Thất

Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Khắc Luật

Hội
Đền Tạ

Các Ông:
Hùng, Đạm
Điệp

Nhóm
Lòng Thương
Xót Chúa

Thông Báo
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. Sau khi họ xem xét
bản vẽ của nhà thiết kế, đồng thời tính theo vật giá hiện
tại cho các vật liệu để xây dựng thì tổng chi phí cho
Trung Tâm mục vụ vào khoảng 7.5 triệu. Con số nay
cao hơn khá nhiều so với con số mà nhà thiết kế phỏng
đóan vào khoảng 2 năm trước.
Xin mọi người cùng cầu nguyện cho chương trình xây
dựng Trung Tâm Mục Vụ của 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
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
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.

Lịch Phụng Vụ tuần 19/12/2021 – 26/12/2021
19/12 Chúa Nhật IV Mùa Vọng (phụng vụ năm C)
20/12 Thứ hai – ngày trong tuần 4 Mùa Vọng
21/12 Thứ ba – ngày trong tuần 4 Mùa Vọng
22/12 Thứ tư – ngày trong tuần 4 Mùa Vọng
23/12 Thứ năm – ngày trong tuần 4 Mùa Vọng
24/12 Thứ sáu – Vọng Giáng Sinh
25/12 Thứ bảy – Đại Lễ Giáng Sinh
26/12 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Cha Xứ Chia Sẻ
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần IV Mùa
Vọng cho chúng ta gặp hai phụ nữ: Bà
Elizabeth và Mẹ Maria. Cả hai người đang
mang thai lần đầu cách diệu kỳ và cả hai
đều được Thiên Chúa đoái thương tuyển
chọn.
Sau khi sứ thần truyền tin và được báo cho việc mang
thai của người chị họ là bà Elizabeth, thì Đức Mẹ đã
vội vã lên đường viếng thăm người chị họ của mình.
Việc Mẹ Maria vội vã lên đường viếng thăm bà Elizabeth là Mẹ muốn chia sẻ niềm vui với người chị họ son
sẻ của mình; và đồng thời để giúp đỡ bà Elizabeth
trong thời kỳ thai nghén.
Việc hai người mẹ gặp nhau tạo điều kiện cho hai thai
nhi gặp nhau. Đấng Cứu độ nhân loại đi thăm vị Tiền
hô của mình. Cuộc gặp gỡ thật bình thường, nhưng lại
rất linh thánh, được diễn ra trong bầu khí tràn ngập
Chúa Thánh Thần.
Cuộc đời của Đức Mẹ luôn có sự tác động của Thánh
Thần. Chính Thánh Thần đã làm cho việc nhập thế
của Ngôi Hai Thiên Chúa và làm cho thai nhi Giêsu
được lớn lên từng ngày trong cung lòng của Đức Mẹ.
Cũng chính Thánh Thần đã làm đầy tràn ân sủng nơi
trẻ thơ Gioan, để từ trong lòng mẹ ông nhận ra Đức
Kitô và nhảy mừng chào đón.
Việc Mẹ Maria tới thăm bà Elizabeth đã mang đến,
cho cả gia đình Dacaria niềm vui và sự phục vụ; đồng
thời qua việc thăm viếng này, chính Mẹ cũng nhận
được sự đỡ nâng cho sự xác tín, niềm phó thác, và sự
ủi an. Mẹ xác tín hơn về lời thiên sứ loan báo cho
mình và mầu nhiệm mà Mẹ đang cùng với con mình
đang cộng tác, để qua việc xác tín đó, Mẹ Maria đã
sống trọn vẹn ơn gọi làm Mẹ Thiên Chúa.
Trong những ngày cuối Mùa Vọng này, mỗi người
chúng ta được mời gọi để học hỏi và sống theo gương
của Đức Mẹ. Mẹ đã luôn quan tâm tới các nhu cầu của
người khác; thì chúng ta cũng thế, trong những ngày
này, chúng ta cũng phải để ý và quan tâm tới những
người chung quanh, nhất là những người trong gia đình
của mình. Chúng ta đừng để những việc thứ yếu: như
mua sắm quà cáp cho nhau, gởi thiệp cho nhau, mà sao
lãng những việc làm chính yếu hơn: đó là sự ân cần
quan tâm nhau, hỏi thăm và phục vụ lẫn nhau trong
tình thương, tình bác ái, và lòng quảng đại.
Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta cũng biết sống theo
tinh thần và thái độ của Mẹ Maria, nhờ đó nơi gia đình
của mỗi người luôn là máng cỏ sưởi ấm Chúa và sưởi
ấm lòng nhau.
Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Tháng 12 — Mùa Vọng
Bài Đọc Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (C)
Bài Đọc I: Mk 5, 2-5a
Bài trích sách Tiên tri Mikha.
Đây lời Chúa phán: "Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ
nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi
ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và
nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì
thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ
phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người,
sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và
chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh
cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người. Và họ sẽ
trở về, vì bấy giờ Người sẽ nên cao trọng cho đến tận
cùng trái đất. Vì vậy, Người sẽ là chính sự bình an".
Đó là lời Chúa.
Đáp Ca: Tv 79, 2ac và 3b. 15-16. 18-19

Đáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho
chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ
Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống.
Xướng: 1) Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin hãy lắng tai
nghe! Chúa ngự trên Vệ Binh Thần, xin hiện ra trong
sáng láng. Xin thức tỉnh quyền năng của Chúa, và ngự
tới để cứu độ chúng con. - Đáp.
2) Lạy Chúa thiên binh, xin thương trở lại, từ trời cao
xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ
vườn nho mà tay hữu Ngài đã cấy, bảo vệ ngành mà
Ngài đã củng cố cho mình. - Đáp.
3) Xin Chúa ra tay bang trợ người ở bên tay hữu
Chúa, con người mà Chúa đã củng cố cho mình.
Chúng con sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho
chúng con được sống, và chúng con ca tụng danh
Người. - Đáp.
Bài Đọc II: Dt 10, 5-10
Bài trích thơ gởi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu
phán: "Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến
dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa
không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên
tôi nói: 'Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý
Chúa, như đã nói về con ở đoạn đầu cuốn sách'".
Sách ấy bắt đầu như thế này: "Của lễ hy tế, của lễ

hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa
không muốn cũng không nhận, mặc dầu được hiến
dâng theo lề luật. Đoạn Người nói tiếp: Lạy Chúa,
này đây con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như
thế đã bãi bỏ điều trước để thiết lập điều sau. Chính
bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ
việc hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là
đủ. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Lc 1, 38
Alleluia, alleluia! "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin
vâng như lời Thiên thần truyền". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 1, 39-45
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền
núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông
Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời
chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng
bà, và bà Isave 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 tôi? 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".

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

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

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

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

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

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

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

H & M Auto Body Shop

TIM PHAM, D.D.S

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

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

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

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

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
2589 Hamline Ave. N # B, St. Paul, MN 55113
quý vị có được sự chăm sóc y tế khi cần thiết và những y phí sẽ
(651)528-8831 or (651)802-0280
không cao . Nhân viên hướng dẫn MNsure tại Portico sẽ giúp quý
Monday – Friday: 7:30AM – 4:00PM
vị điền đơn và ghi danh bảo hiểm y tế miễn phí. Xin gọi Portico tại
Công Ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ PCA (Personal Care Assis- số 651- 489-2273 ngay hôm nay để biết thêm chi tiết hoặc làm
tance), chăm sóc tại nhà dành riêng cho người cao niên, người hẹn với cô Vi Ngô, cô Dung Phạm hoặc cô Pauline Phượng Nguyễn.
khuyết tật và nhiều trường hợp tương đương với sự tài trợ của
THỊNH HUỲNH
Minnesota Health Care Programs. Chúng tôi nhận bảo hiểm Blue
MORTGAGE
BROKER
NMLS#318814
Plus (BCBS), Health Partners, Medica, Ucare, and Medical Assis4220
Central
Ave.
NE,
Ste. 101
tance. Đặc biệt công ty chúng tôi có nhân viên Việt, nhiều kinh
Columbia
Heights,
MN
55421
nghiệm sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Công ty chúng tôi
Office (612)874-7411
phục vụ cộng đồng người Việt tại Minnesota trên 17 năm qua.
Residential, Retail Office,
Cell (763)221-2462
Xin gọi ngay chúng tôi để biết thêm chi tiết qua số điện thoại Commercial Apartments, Land
Fax (763)592-8317
trên. Chúng tôi mong được phục vụ quý đồng hương.
Tận Tâm, Kín Đáo
Email: usahsmn@gmail.com

