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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
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651.497.7945
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651.808.1565
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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.

Second Sunday of Advent - December 5 2021
Liturgical Celebrations

0

[E] English Language

Announcements

[V] Vietnamese Language

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

2nd Sunday of Advent
[V & E]
[E]

Sunday, December 5
2nd Sunday of Advent
9:00 AM
Parishioners of St. Columba
[E]
10:30 AM Parishioners of St. Columba
[V]

Monday, December 6
7:00 AM
† LH Phêrô Maria

weekday
[E]

Tuesday, December 7
7:00 AM
LH Gioan Baotixita
Wednesday, December 8
7:00 AM
† LH Giuse
7:00 PM
LH Matta

Saint Ambrose
[E]

The Immaculate Conception
[E]
[V]

Thursday, December 9
7:00 AM
† LH Matta & Phêrô

weekday
[E]

Friday, December 10
7:00 AM
LH Giuse

weekday
[E]

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]

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

Bar 5:1-9/Phil 1:4-6, 8-11/Lk 3:1-6
Is 35:1-10/Lk 5:17-26
Is 40:1-11/Mt 18:12-14
Gn 3:9-15, 20/Eph 1:3-6, 11-12/Lk 1:26-38
Is 41:13-20/Mt 11:11-15
Is 48:17-19/Mt 11:16-19
Sir 48:1-4, 9-11/Mt 17:9a, 10-13
Zep 3:14-18a/Phil 4:4-7/Lk 3:10-18

Lay Ministers’ Schedule

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
Feast of the Immaculate Conception
Wednesday Dec 8th
(Holy Day of Obligation)

Mass in English: 7:00AM & 6:00PM
Mass in Vietnamese: 7:00PM
December Card Making Class
Next Sunday, December 12th at 3:00pm in the
Sharing Room, please join Peggy Steiner for an
afternoon card making. The cost of the class is
$10. Peggy will provide all of the inspiration to
complete the project. You need to bring your
own scissors and adhesive. Please don’t forget to
R.S.V.P. Thank you

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 11-12 and continue
through January 2022.

Lector
Servers

Saturday Dec 4
Tom Spelt
Steiner/Barrett

Sunday Dec 5
Ray Truelson
Sand family

You can drop the envelope in the collection basket or send it to the parish office.
Thank you

Lector
Servers

Saturday Dec 11
Mary McDonald
Steiner/Barrett

Sunday Dec 12
Terri Dalh
Harman family

Christmas Memorial Flowers
Given in Memory of

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…………………………………………………$500
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
Reading I (Bar 5:1-9)
Jerusalem, take off your robe of mourning and
misery; put on the splendor of glory from God
forever: wrapped in the cloak of justice from God,
bear on your head the mitre, that displays the glory
of the eternal name. For God will show all the earth
your splendor: you will be named by God forever the
peace of justice, the glory of God’s worship.
Up, Jerusalem! stand upon the heights; look to the
east and see your children gathered from the east
and the west at the word of the Holy One, rejoicing
that they are remembered by God. Led away on foot
by their enemies they left you: but God will bring
them back to you borne aloft in glory as on royal
thrones. For God has commanded that every lofty
mountain be made low, and that the age-old depths
and gorges be filled to level ground, that Israel may
advance secure in the glory of God. The forests and
every fragrant kind of tree have overshadowed Israel
at God’s command; for God is leading Israel in joy by
the light of his glory, with his mercy and justice for
company.
Reading II (Phil 1:4-6, 8-11)
Brothers and sisters: I pray always with joy in my
every prayer for all of you, because of your
partnership for the gospel from the first day until
now. I am confident of this, that the one who began
a good work in you will continue to complete it until
the day of Christ Jesus. God is my witness, how I
long for all of you with the affection of Christ Jesus.
And this is my prayer: that your love may increase
ever more and more in knowledge and every kind of
perception, to discern what is of value, so that you
may be pure and blameless for the day of Christ,
filled with the fruit of righteousness that comes
through Jesus Christ for the glory and praise of God.
Gospel (Lk 3:1-6)
In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar,
when Pontius Pilate was governor of Judea, and
Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip
tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and
Lysanias was tetrarch of Abilene, during the high
priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God
came to John the son of Zechariah in the desert.
John went throughout the whole region of the
Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the
forgiveness of sins, as it is written in the book of the
words of the prophet Isaiah: A voice of one crying
out in the desert: “Prepare the way of the Lord, make
straight his paths. Every valley shall be filled and
every mountain and hill shall be made low. The
winding roads shall be made straight, and the rough
ways made smooth, and all flesh shall see the
salvation of God.”

From the Pastor
This weekend is the Second Sunday
of Advent. The readings of this week
suggest to us that we should meditate
on the qualities of John the Baptist.
The gospel of this week tells us that
the prophet Isaiah referred to Saint
John when he said, “A voice has
cried out in the desert: Prepare the
way for the Lord, make straight his
paths.” These words of gospel are perfect for the
season that we are going through. Advent should be
a time to prepare ourselves for Christmas, which is
fast approaching; but we should primarily prepare
ourselves spiritually.
With this preaching of John, he fulfilled the prophecy of Isaiah that one would urge people to repent as
a way of preparing for the coming of the Messiah.
John the Baptist was the last herald before the public
ministry of Jesus. That is why it is but fitting that
we reflect on his ministry and his purpose of coming
is “ proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins”. The Church asks us, during this
season, to prepare ourselves for the coming of Jesus
on the last day.
The Church, through our celebration this week, reminds us that we must prepare for this joyous return
of our Lord and King by examining ourselves, turn
away from our wicked ways, and return to the loving
embrace of our loving Father in heaven.
Advent is a time to renew and deepen our relationship with God. It is a time of patient waiting for
God, prayerful and trusting waiting for God. Because the season of Advent is so important the
Church gives us four weeks to celebrate it. Celebrate Advent with your heart, it is an opportunity to
step back from that which preoccupies and distracts
us daily and make a straight way for the Lord to receive the special grace God has planned for you this
Advent.
The most important people in our world are not
those who are in positions of power but those who
have powerful positions in our personal lives. The
gift of John the Baptist to us is that he gave voice to
the Word which stands forever.
May our prayer during this week and every day of
our lives be: “Come, Lord Jesus.” May God bless us
during this time of the year.
Rev. Hoang Nguyen

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Ngày 5 tháng 12, 2021

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lễ Buộc
Thứ Tư ngày 8 tháng 12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên
Tội, Lễ Buộc. Cha xứ sẽ dâng các Thánh Lễ sau đây
Lễ Mỹ: 7:00AM & 6:00PM
Lễ Việt: 7:00PM
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. Xin
Chúa chúc lành cho giáo xứ chúng ta.
Chương Trình Xưng Tội Mùa Vọng
Giáo xứ chúng ta sẽ có buổi xưng tội để chuẩn bị tâm hồn
cho Lễ Giáng Sinh vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Chúa
Nhật ngày 12 tháng 12, 2021, ngay sau Thánh Lễ. Xin
mọi người cố gắng thu xếp công việc, thời gian để xưng
tội, dọn lòng đón chờ Chúa đến. Đồng thời cũng để lãnh
nhận Ơn Toàn Xá Năm Thánh Giuse. Ngày hôm đó, giáo
xứ sẽ có nhiều cha khách tới giúp giải tội.
Nếu vì lý do gì mà không thể xưng tội tại giáo xứ được,
thì có thể sang bên giáo xứ St. Adalbert vào chiều thứ
Bảy ngày 11 tháng 12, 2021 vào lúc 7:00PM
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
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

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.

LỊCH PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ
Ngày
5 / 12
12 / 12

Thánh Lễ

Đọc Sách

D. Lễ Vật

Chúa Nhật 2
Mùa Vọng
Phụng Vụ Năm C
Chúa Nhật 3
Mùa Vọng (năm C)
CĐ Xưng Tội

Hội
BMCG

Hội
BMCG

Hội Đền Tạ (1)
Nguyễn Thị Kim Nguyệt

Hội
Đền Tạ

TT Viên

Chầu T. Thể

Các Ông:
Cang, Thạnh
Hè, Sơ Tâm
Các Ông:
Lộc, Hùng
Đạm

Nhóm
Lòng Thương
Xót Chúa
Không Đọc
Kinh LCTX
Tuần này

Thông Báo

Cha Xứ Chia Sẻ

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.

Chúa Nhật tuần này đã là Chúa Nhật 2 Mùa
Vọng rồi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về nội
dụng các bài đọc và màu sắc phụng vụ trong
Mùa Vọng để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về
Mùa Vọng, nhờ đó chúng ta có thể sống
một cách tâm tình hơn

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.

Các bài đọc Thánh Thư cho thấy lời các ngôn sứ ấy
được ứng nghiệm trong Đức Giêsu, và nhấn mạnh đến
chiều kích trông đợi Đấng Cứu Thế đến lần thứ hai.

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 6:00PM –
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 Saint
Columba”. Xin mọi người giới thiệu cho bạn bè và gia
đình cùng tới ủng hộ. Thank you
Chia Buồn
Nhận được tin ông Augustinô Nguyễn Quang Chung,
đã từng là giáo dân của giáo xứ trong nhiều năm, đã dời
(moved) về Texas, vừa được Chúa gọi về tại Texas vào
hôm thứ Tư ngày 30 tháng 11, 2021. Giáo xứ gởi lời
chia buồn đến đại gia đình tang quyến. Xin Chúa sớm
đưa linh hồn Augustinô về với Chúa. Xin mọi người
cùng cầu nguyện cho cho gia đình tang quyến trong
những ngày đau buồn này. Giáo xứ xin chia buồn.

Lịch Phụng Vụ tuần 5/12/2021 – 12/12/2021
5/12 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (phụng vụ năm C)
6/12 Thứ hai – ngày trong tuần 2 Mùa Vọng
7/12 Thứ ba – thánh Ambrôxiô, giám mục, tiến sĩ, HT
8/12 Thứ tư – lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
9/12 Thứ năm – ngày trong tuần 2 Mùa Vọng
10/12 Thứ sáu – ngày trong tuần 2 Mùa Vọng
11/12 Thứ bảy – ngày trong tuần 2 Mùa Vọng
12/12 Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (phụng vụ năm C)

Nội dung các bài đọc Kinh Thánh trong Mùa Vọng.
Các bài đọc Cựu Ước trích lại sách các ngôn sứ, nhắc lại
lời hứa ban Đấng Cứu Thế và việc dân Israel chuẩn bị
đón nhận Ơn cứu độ.

Các bài đọc Tin Mừng đề cập đến các chủ đề “tỉnh
thức”, nhất là lời rao giảng chuẩn bị đón Đấng Cứu Thế
qua lời của Gioan Tẩy Giả, cụ thể lời kêu gọi : “Hãy dọn
đường đón Chúa, quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san
cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống”.
Các bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ tư cûa mỗi năm phụng
vụ được trích dẫn sự kiện truyền tin cho Đức Maria,
thánh Giuse hay cuộc thăm viếng của Đức Maria.
Màu sắc của phụng vụ Mùa Vọng
Trong Mùa Vọng, bàn thờ, giảng đài, phủ khăn màu tím
nhắc nhớ giáo dân ăn năn sám hối tội lỗi.
Màu lễ phục truyền thống của linh mục trong mùa này
cũng là màu tím, nhưng vào Chúa Nhật 3 có thể sử dụng
màu hồng và được gọi là “Chúa Nhật Hồng”, hay “Chúa
Nhật vui mừng”(Gaudete Sunday), nói lên niềm vui như
Thánh Phaolô kêu gọi: Hãy vui lên... vì Chúa đang đến!
Các ngày Chúa Nhật sau cùng của mùa Thường Niên
hướng về sự quang lâm của Đức Giêsu, các ngày Chúa
Nhật đầu tiên của Mùa Vọng vẫn giữ hướng đi đến ngày
tận thế ấy. Cho nên không có sự gián đoạn giữa hai năm
phụng vụ, cả hai mùa đã thật sự quay lại với việc Đức
Giêsu quang lâm trong vinh quang.
Như thế, chủ đề chính của Mùa Vọng là sự chuẩn bị
mừng ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu năm xưa, tuy
nhiên, sự chuẩn bị tâm linh nhằm hướng đến cuộc trở lại
để phán xét thế gian của Chúa Giêsu trong tương lai.
Giáo Hội luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng ý nghĩa
này, chính là gây ý thức nơi các tín hữu sống sứ điệp
Giáng Sinh trong viễn tượng chờ đón Chúa trở lại trong
vinh quang, hơn là chỉ kỷ niệm một biến cố lịch sử đơn
thuần.
Mong tất cả chúng ta cùng sống đúng với tinh thần mà
Giáo Hội mời gọi chúng ta sống trong những ngày Mùa
Vọng này.
Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Tháng 12 - Mùa Vọng
Bài Đọc Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (C)
Bài Đọc I: Br 5, 1-9
Trích sách Tiên tri Barúc.
Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của
ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời
đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc
cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu
trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng
của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên
Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công
lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa.

Bài Đọc II: Pl 1, 4-6. 8-11
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu
nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả
anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao
giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin
tưởng rằng Đấng đã khởi đầu việc lành đó trong
anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức
Giêsu Kitô.

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn
về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang
tây họp lại theo lệnh của Đấng Thánh, họ hân hoan
thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa
ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong
vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ
mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố
sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững
vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa.

Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến
tất cả anh em với tâm tình của Đức Giêsu Kitô.
Điều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh
em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am
hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng
hơn, để anh em được trong sạch và không đáng
trách cho đến ngày của Đức Kitô, anh em được Đức
Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu
tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có
hương thơm, đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân
hoan lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn dắt
Israel đến ánh vinh quang. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 3, 4. 6

Đáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Đáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên
chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở
về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ
miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên
những tiếng hân hoan. - Đáp.
2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã
đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại
lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
- Đáp.
3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như
những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ
gặt trong hân hoan. - Đáp.
4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo.
Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. Đáp.

Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa
đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 3, 1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô
Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ
hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến
xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ
Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời
Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang
địa.
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép
rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách
Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa:
Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho
ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi
đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng,
con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người
sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa". 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

