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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.

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
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
Thánh Lễ 7:00PM
công cuộc truyền giáo của Giáo
Thánh Lễ 10:00AM
Hội, cỗ võ tinh thần hiệp nhất,
12:15 – 3:00P(CN)
tương thân tương ái, bảo tồn và
12 – 2:00PM (CN)
phát huy phong hóa Việt Nam.

Fifth Sunday in Ordinary Time - February 6, 2022
Liturgical Celebrations

0

[E] English Language
Saturday, February 5
3:30 PM
Confession
4:30 PM
LH Giuse

Announcements

[V] Vietnamese Language
5th Sunday in Ordinary Time
[E & V]
[E]

Sunday, February 6
5th Sunday in Ordinary Time
9:00 AM
Parishioners of St. Columba
[E]
10:30 AM Parishioners of St. Columba
[V]

Monday, February 7
7:00 AM
† George Reid

Weekday
[E]

Tuesday, February 8
7:00 AM
† Chris Pilon

Weekday
[E]

Wednesday, February 9
7:00 AM
† LH Giuse

Weekday
[E]

Thursday, February 10
7:00 AM
† LH Giuse

Saint Scholastica
[E]

Friday, February 11
7:00 AM
LH Phêrô

Weekday
[E]

Saturday, February 12
3:30 PM
Confession
4:30 PM
LH Giuse

6th Sunday in Ordinary Time
[E & V]
[E]

Sunday, February 13
6th Sunday in Ordinary Time
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:

Is 6:1-2a, 3-8/ 1 Cor 15:1-11/ Lk 5:1-11
1 Kgs 8:1-7, 9-13/Mk 6:53-56
1 Kgs 8:22-23, 27-30/Mk 7:1-13
1 Kgs 10:1-10/Mk 7:14-23
1 Kgs 11:4-13/Mk 7:24-30
1 Kgs 11:29-32; 12:19/Mk 7:31-37
1 Kgs 12:26-32; 13:33-34/Mk 8:1-10
Jer 17:5-8/1 Cor 15:12, 16-20/Lk 6:17, 20-26

Lay Ministers’ Schedule
Lector
Servers

Saturday Feb 5
Tom Spelt
Steiner/Barrett

Sunday Feb 6
Terri Dahl
Harman family

Lector
Servers

Saturday Feb 12
Helen Zellmer
Steiner/Barrett

Sunday Feb 13
Truelson
Sand family

Our Sacrificial Giving — Dâng Cúng Nhà Chúa
We offer unto you, O Lord, our sacrificial giving. Thank you!
Weekend Envelope/ Bao thư……………………………………$5,730
Weekend Plate / Tiền mặt…...…………………………………..$756
Food Sales / Bán hàng………………………………………………...$
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.

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
February Card Making Class
This Sunday February 6th at 3:00pm in the Sharing
Room, please join Peggy Steiner for an afternoon
card making. The cost of the class is $10. We will
be making 8 to 10 cards. 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
End of Year Giving Statements
2021 Giving Statements are available to pick up on
the table at the back of the church. Please help to
save stamps for the parish by stopping after Mass
pick them up for tax file. After February 13, the remained statements will be mailed to the families.

Thank you for your generosity in supporting the
parish. May God bless you and your family.
World Day of the Sick 2022
Friday, February 11, 5:15 p.m.
Transfiguration, Oakdale
All are invited to attend Mass, especially the sick,
caregivers, chaplains & healthcare workers, with
celebrant Archbishop Hebda. Reception and talk to
follow. Deacon Najarian will speak on the Christian
meaning of human suffering. Visit transfigurationmn.org.
Pray for the Synod
Thursday, February 17, 5:15 p.m.,
Saint Peter Claver, Saint Paul
All are invited to pray for our Archdiocesan Synod
in this special way! Each month through Pentecost
2022, a different parish in our Archdiocese hosts a
votive Mass of the Holy Spirit and Eucharistic Adoration. Join us for daily Mass and holy hour with
lectio divina prayer!

Sunday’s Reading
Reading I (Is 6:1-2a, 3-8)
In the year King Uzziah died, I saw the Lord seated
on a high and lofty throne, with the train of his
garment filling the temple. Seraphim were stationed
above. They cried one to the other, “Holy, holy, holy
is the LORD of hosts! All the earth is filled with his
glory!” At the sound of that cry, the frame of the door
shook and the house was filled with smoke. Then I
said, “Woe is me, I am doomed! For I am a man of
unclean lips, living among a people of unclean lips;
yet my eyes have seen the King, the LORD of hosts!”
Then one of the seraphim flew to me, holding an
ember that he had taken with tongs from the altar. He
touched my mouth with it, and said, “See, now that
this has touched your lips, your wickedness is
removed, your sin purged.” Then I heard the voice of
the Lord saying, “Whom shall I send? Who will go for
us?” “Here I am,” I said; “send me!”
Reading II (1 Cor 15:1-11)
I am reminding you, brothers and sisters, of the
gospel I preached to you, which you indeed received
and in which you also stand. Through it you are also
being saved, if you hold fast to the word I preached to
you, unless you believed in vain. For I handed on to
you as of first importance what I also received: that
Christ died for our sins in accordance with the
Scriptures; that he was buried; that he was raised on
the third day in accordance with the Scriptures; that
he appeared to Cephas, then to the Twelve. After
that, Christ appeared to more than five hundred
brothers at once, most of whom are still living, though
some have fallen asleep. After that he appeared to
James, then to all the apostles. Last of all, as to one
born abnormally, he appeared to me. For I am the
least of the apostles, not fit to be called an apostle,
because I persecuted the church of God. But by the
grace of God I am what I am, and his grace to me has
not been ineffective. Indeed, I have toiled harder than
all of them; not I, however, but the grace of God that
is with me. Therefore, whether it be I or they, so we
preach and so you believed.

Gospel (Lk 5:1-11)
While the crowd was pressing in on Jesus and
listening to the word of God, he was standing by the
Lake of Gennesaret.
He saw two boats there
alongside the lake; the fishermen had disembarked
and were washing their nets. Getting into one of the
boats, the one belonging to Simon, he asked him to
put out a short distance from the shore. Then he sat
down and taught the crowds from the boat. After he
had finished speaking, he said to Simon, “Put out into
deep water and lower your nets for a catch.” Simon
said in reply, “Master, we have worked hard all night
and have caught nothing, but at your command I will
lower the nets.” When they had done this, they caught

From the Pastor
In the gospel of this week, we have a
story of Jesus taught the people from
Simon’s boat. After the sermons, Jesus
turned to Simon and instructed him
about where to lower the fishing nets.
Simon and others have been fishing
throughout the night and have not
caught anything. At first, Simon protested, claiming that such an effort
would be fruitless, but at the end, he obeyed Jesus and
lowers his nets into the deeper water as directed.
Up to this point, Peter called Jesus by the title “master.”
In calling Jesus as master, he already recognizes Jesus as
a person of authority. Today, they followed the instruction of Jesus and catch so many fish that the nets begin
to tear. As the gospel reports to us that, after the caught,
Peter immediately called Jesus, “Lord” – the title given
to Jesus after his Resurrection. Therefore, the gospel of
this week marks a turning point in the relationship between Jesus and Peter.
Two of Simon’s partners: Zebedee’s son: James and
John are also named as witnesses to the event described
in today’s Gospel. Yet Jesus’ words are addressed only
to Simon. Jesus gives Simon a new job, telling him that
he will become a different kind of fisherman. No longer
will he catch fish; instead he will catch people. In these
words, we hear the beginning of the leadership role that
Peter will have within the community of disciples. Peter
was chosen for this role. His task will be to bring others
to Jesus. Then, the Gospel tells us that all the fishermen
with Peter also left their nets and followed Jesus.
We continue to speak of Peter's leadership and influence
in the Church today when we call the pope the
“successor of Peter.” We participate in the mission of the
Church when we bring people to Christ through the example and positive influence of our lives. May God
bless us during this week as we continue to live our call
as followers of Jesus.
Rev. Hoang Nguyen
(Gospel….)
a great number of fish and their nets were tearing.
They signaled to their partners in the other boat to
come to help them. They came and filled both
boats so that the boats were in danger of sinking.
When Simon Peter saw this, he fell at the knees of
Jesus and said, “Depart from me, Lord, for I am a
sinful man.” For astonishment at the catch of fish
they had made seized him and all those with him,
and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to
Simon, “Do not be afraid; from now on you will be
catching men.” When they brought their boats to
the shore, they left everything and followed him.

Năm Nhâm Dần — Ngày 6 tháng 2, 2022

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xây Dựng Trung Tâm Mục Vụ
Sau nhiều năm suy nghĩ, từ 2 năm trước tới nay, giáo xứ
đã làm việc với nhà thiết (architector) để vẽ bản mẫu, và
cũng đã làm việc với nhà thầu (constructor). Giáo xứ
quyết định sẽ tiến hành việc xây dựng Trung Tâm Mục
Vụ. Bắt đầu từ Tết Nhâm Dần năm nay, giáo xứ tiến
hành việc gây quỹ và kêu gọi toàn thể giáo xứ chung tay
đóng góp.
Bản thiết kế sẽ được hoàn tất trong nay mai để cho
chúng ta thấy được sơ đồ của Trung Tâm Mục Vụ.
Công trình này rất tốn kém và là công trình lớn của giáo
xứ, nhưng cũng là công trình nhắm tới việc phục vụ cho
những nhu cầu của toàn giáo xứ vì thế rất cần sự cộng
tác của tất cả các gia đình trong giáo xứ. Tổng chi phí
cho việc xây dựng Trung Tâm Mục Vụ khoảng
$8,000,000 (8 triệu đôla). Chương trình gây quỹ sẽ
được tiến hành trong 3 năm, bắt đầu từ tháng 1, 2022 tới
tháng 12 năm 2024. Nếu chúng ta có thể gây quỹ vào
khoảng 5 triệu đôla, chúng ta sẽ bắt đầu khởi công xây
dựng. Mong chúng ta có thể khởi công xây dựng vào
mùa xuân năm 2024 (khoảng tháng 4, 2024)
Xin tất cả các gia đình cùng cầu nguyện và hy sinh đóng
góp cho chương trình xây dựng của giáo xứ.
Đôi Lời Cám Ơn
Hội Chợ Tết
Giáo xứ xin chân thành cám ơn ban chấp hành, các hội
đoàn, các gia đình và cá nhân, nhất là ban hàng quán đã
tổ chức ngày Hội Chợ Tết giáo xứ được thành công.
Nhiều người và gia đình đã hy sinh nhiều công sức và tài
vật để làm cho Hội Chợ Tết được tốt đẹp.
Giáo xứ cũng xin cám ơn các anh chị trong 2 ban nhạc
Bjam & Rock City cũng như các anh chị ca sĩ local đã
tới giúp vui trong phần văn nghệ. Giáo xứ cũng chân
thành cám ơn những người đã tới tham dự để ủng hộ
giáo xứ trong ngày Hội Chợ Tết
Giáo xứ cũng cám ơn một số ân nhân của giáo xứ đã

luôn ủng hộ hiện kim cho giáo xứ, đặc biệtt là gia
đình anh chị Quốc – Loan đã ủng hộ hoàn toàn
bông cúc cho giáo xứ để bán trong dịp Tết.
Xin Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Lavang, thánh
Columba, ban nhiều ơn lành hồn xác cho tất cả.
Tết Cộng Đoàn
Cộng đoàn cũng cám ơn Hội Đồng Mục Vụ, các
ban ngành, đoàn thể, ca đoàn, các em giúp lễ đã
cộng tác để tổ chức ngày Mừng Tết của cộng đoàn
được tốt đẹp. Giáo xứ cũng cám ơn ông bà Nghiêm
đã ủng hộ giò lụa và bánh Tét/Chưng để dâng của
lễ. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều thiên ân đến
cho tất cả mọi người.
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.
Biên Nhận (receipts) đóng góp
Giáo xứ đã làm xong biên nhận đóng góp năm 2021
và được để trên bàn cuối nhà thờ cho các gia đình
lấy về để khai thuế. Để bớt tiền stamp, giáo xứ xin
các gia đình xuống lấy về theo tên và địa chỉ nhà
mình. Nếu có gì sai sót, xin vui lòng gọi Văn
Phòng Giáo Xứ (651) 645-9179, để điều chỉnh lại
cho đúng. Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự hy
sinh và lòng quảng đại của các gia đình trong việc
dâng cúng cho nhà Chúa trong năm qua. Xin Chúa
chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả

LỊCH PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ
Ngày
6/2
13 / 2

Thánh Lễ
Chúa Nhật
V
Thường Niên
Chúa Nhật
VI
Thường Niên

Đọc Sách

D. Lễ Vật

Hội
BMCG

Hội
BMCG

Mai Thị Kim Anh
Lê Quốc Hùng

Ban
Lắc Giỏ

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

Chầu T. Thể
Nhóm
Lòng Thương
Xót Chúa
Nhóm
Lòng Thương
Xót Chúa

Thông Báo

Cha Xứ Chia Sẻ

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ
Chúa Nhật tuần này, ngày 6 tháng 2, các lớp Giáo Lý
& Việt Ngữ sẽ trở lại học bình thường, xin quý phụ
huynh đi Lễ và để con em của mình lại để học. Thank
you

Như tôi cũng đã thưa chuyện với Hội
Đồng Mục Vụ và giáo xứ trong những
tuần qua là giáo xứ chúng ta sẽ tiến hành
việc xây dựng Trung Tâm Mục Vụ. Trung
Tâm Mục Vụ của giáo xứ sẽ bao gồm: văn
phòng giáo xứ, nhà xứ cho cha xứ ở, hội
trường, nhà bếp lớn, các phòng học cho các em, các
phòng họp cho các ban ngành đoàn thể, và các phòng
để đồ dụng cụ của giáo xứ. Trong Trung Tâm Mục Vụ
sẽ có thang máy lên xuống 3 lầu như bên trường học vì
đó là quy định của thành phố.

Danh Sánh Các Gia Đình đã hứa & đóng góp mấy
tháng qua (cập nhật tới CN, Feb 6, 22)
Tên gia đình

Đóng
Góp

AC Hà Anh Linh

Hứa
Đóng Góp
$100,000

AC Trương Minh – Vy

$100,000

OB. Nguyễn M. Phan

$50,000

Cha xứ Nguyễn Đình
Hoàng
OB. Mai Hùng Minh

$25,000

Giáo Xứ đã
nhận

$10,000

$10,000

Hội Bà Mẹ Công Giáo
(2 đợt)
OB. Nguyễn Quang
Chung
OB. Chu Quang Tốn

$4,600

$4,600

$2,000

$2,000

$2,400

$2,400

OB. Lê Văn Chương –
Phúc
OB. Nguyễn Quang
Thản
B. Nguyễn Thị Ký (b.
Kim gái)
OB. Nguyễn Văn Giỏi
– Ký
Cô Thu Hà

$2,000

$2,000

$500

$500

$500

$500

$500

$500

$1,000

$1,000

AC Hà Minh Tâm –
Trúc
C. Nguyễn Thị Truyền

$500

$500

$1,000

$1,000

GĐ Nguyễn Khắc Luật

$1,000

$1,000

Patricia Frankenfield

Tổng Cộng

$3,000

$304,000

Lịch Phụng Vụ tuần 30/1/2022 – 6/2/2022
6/2 Chúa Nhật V Thường Niên
7/2 Thứ hai – ngày trong tuần 5 thường niên
8/2 Thứ ba – ngày trong tuần 5 thường niên
9/2 Thứ tư – ngày trong tuần 5 thường niên
10/2 Thứ năm – thánh Scholastica, trinh nữ
11/2 Thứ sáu – ngày trong tuần 5 thường niên
12/2 Thứ bảy – ngày trong tuần 5 thường niên
13/2 Chúa Nhật VI Thường Niên

Trung Tâm Mục Vụ sẽ được nối kết với nhà nhờ để
thông qua với nhau. Từ cửa chính bên nhà chầu,
chúng ta có thể bước vào lobby của Trung Tâm Mục
Vụ mà không cần phải đi ra ngoài cửa. Trung Tâm
Mục Vụ sẽ được xây dựng hiện đại đúng với như quy
định của thành phố
Trung Tâm Mục Vụ của giáo xứ là công trình xây
dựng lớn của giáo xứ, vì thế giáo xứ kêu gọi toàn thể
thành viên giáo xứ, các gia đình, các cá nhân cùng
chung tay đóng góp để xây dựng. Vì nếu không có sự
hy sinh đóng góp của toàn giáo xứ, chương trình xây
dựng chắc chắn sẽ không thành công. Hiện nay chúng
ta đang trong thời gian bắt đầu gây quỹ. Vì thế xin các
gia đình cùng cầu nguyện xin Chúa ban cho mỗi gia
đình ơn can đảm cũng như lòng quảng đại để chúng ta
có thể cùng nhau xây dựng nhà Chúa.

Việc xây dựng Trung Tâm Mục Vụ là điều cần thiết
cho những nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ. Hiện tại,
giáo xứ chúng ta không có nơi sinh họat cho giáo xứ
ngoài trường học, các hội đoàn không có nơi sinh hoạt,
ban hàng quán không có chổ để hoạt động bởi tất cả
đều nhen nhúm ở cuối nhà thờ, hội trường bên trường
học thì bất tiện cho mọi người vì hơi xa nên tổ chức gì
bên đó cũng khó khăn cho mọi người qua lại, các em
thiếu các phòng học vì trường học đã cho mướn.
Mặc dù là trường học của mình, nhưng vì đã cho mướn
rồi nên mỗi lần giáo xứ muốn làm gì là phải xin phép,
trả tiền để mướn lại phòng học, hội trường, nhà bếp,
phòng gymn của trường học để sinh hoạt. Bên cạnh
đó, có một sự khó khăn khi dùng chung vì trường học
thường than phiền con em của chúng ta không tôn
trọng và hay phá phách đồ đạc của họ.
Vì thế việc khởi công xây dựng trường học là điều cần
thiết để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ. Bản vẽ
của Trung Tâm Mục Vụ tôi đã để cuối nhà thờ để
chúng ta thấy được sơ đồ. Tôi thấy, nhà thiết kế “Pope
Architect” đã làm rất tốt trong việc vẽ bản thiết kế này.
Tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Trung Tâm Mục
Vụ của giáo xứ.
Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Mùa Thường Niên - Năm Nhâm Dần
Bài Đọc Chúa Nhật 5 Thường Niên (C)
Bài Đọc I: Is 6, 1-2a, 3-8
Trích sách Tiên tri Isaia.
Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên
ngai cao, và đuôi áo của Người bao phủ đền thờ. Các
Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, và luân phiên
tung hô rằng: "Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên
Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang
Chúa". Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung
hô, và nhà cửa đều đầy khói.
Lúc bấy giờ tôi mới nói: "Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất,
vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ
đều nhơ nhớp, mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, Người là
Chúa các đạo binh". Nhưng lúc đó có một trong các
Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà
ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa
vào miệng tôi và nói: "Hãy nhìn xem, than lửa này đã
chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội
của ngươi được thứ tha". Và tôi nghe tiếng Chúa phán
bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi liền
thưa: "Này con đây, xin hãy sai con".
Đáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3.4-5. 7c-8

đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo
như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày
thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh
Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với mười
một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm
anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em
đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết.
Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các
Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi
như với đứa con đẻ non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất
trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là
tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa.
Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên
Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng
tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các Đấng: song
không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi.
Dù tôi, dù là các Đấng, chúng tôi đều rao giảng như
thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy.
ALLELUIA:
Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con
lắng nghe lời Con của Chúa. - Alleluia.

Đáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca
mừng Chúa .

PHÚC ÂM: Lc 5, 1-11
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì
Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên
thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên
thánh điện Ngài.

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để
nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ
Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu
gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ
đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền
đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ
một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân
chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng:
"Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá".
Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con
đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng
vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và
bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách.
Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở
thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người
này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những
thuyền chở nặng gần chìm.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu
và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm
lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh.
3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ
nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi
đường lối của Chúa: "Thực, vinh quang của Chúa lớn
lao!"
4) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa
sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự. Lạy Chúa,
lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi
công cuộc tay Ngài.
Bài Đọc II: 1 Cr 15, 1-11
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Côrintô.
Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin
Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã
lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ,
nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em,
bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền
cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh:

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu
và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh
xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất
cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ
cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và
Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông
Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông
Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh
phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ,
và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. 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

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

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

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

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

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

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

General Dentist

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

Đăng Quảng Cáo

H & M Auto Body Shop

TIM PHAM, D.D.S

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

