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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.

Fourth Sunday in Ordinary Time - January 30, 2022
Liturgical Celebrations

0

[E] English Language

Announcements

[V] Vietnamese Language

Saturday, January 29
4th Sunday in Ordinary Time
3:30 PM
Confession
[E & V]
4:30 PM
Naureen Garcia & Family
[E]
Sunday, January 30
4th Sunday in Ordinary Time
9:00 AM
Parishioners of St. Columba
[E]
10:30 AM Parishioners of St. Columba
[V]

Monday, February 31
7:00 AM
† LH Giuse

Saint Don Bosco
[E]

Tuesday, February 1
7:00 AM
† Stephanie Pinney
Wednesday, February 2
7:00 AM
† LH Maria

The Presentation of the Lord
[E]

Thursday, February 3
7:00 AM
† LH Augustinô

Weekday
[E]

Friday, February 4
7:00 AM
Mark Kudwa
Saturday, February 5
3:30 PM
Confession
4:30 PM
LH Giuse

Weekday
[E]

Weekday
[E]
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]

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

1:4-5, 17-19/1 Cor 12:31—13:13/Lk 4:21-30
2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13/Mk 5:1-20

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
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
Archdiocesan Celebration of the World Day for
Consecrated Life
Date(s): Tuesday, February 2
Time: 6:30 p.m.
Location: Online via Zoom
Those in consecrated life are invited to join in the
2022 Archdiocesan Celebration of the World Day
for Consecrated Life on Tuesday, February 2, the
Feast of the Presentation of the Lord. The celebration will take place virtually.

2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30—19:3/Mk 5:21-43

Mal 3:1-4/Heb 2:14-18/Lk 2:22-40
1 Kgs 2:1-4, 10-12/Mk 6:7-13
Sir 47:2-11/Mk 6:14-29
1 Kgs 3:4-13/Mk 6:30-34
Is 6:1-2a, 3-8/1 Cor 15:1-11 / Lk 5:1-11

Lay Ministers’ Schedule
Lector
Servers

Saturday Jan 29
Mary McDonald
Steiner/Barrett

Sunday Jan 30
Ray Truelson
Sanh family

Lector
Servers

Saturday Feb 5
Tom Spelt
Steiner/Barrett

Sunday Feb 6
Terri Dahl
Harman family

Our Sacrificial Giving — Dâng Cúng Nhà Chúa
We offer unto you, O Lord, our sacrificial giving. Thank you!
Weekend Envelope/ Bao thư……………………………………$2,320
Weekend Plate / Tiền mặt…...…………………………………..$751
Food Sales / Bán hàng………………………………………………...$
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.

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 (Jer 1:4-5, 17-19)
The word of the LORD came to me, saying: Before
I formed you in the womb I knew you, before you
were born I dedicated you, a prophet to the nations
I appointed you. But do you gird your loins; stand
up and tell them all that I command you. Be not
crushed on their account, as though I would leave
you crushed before them; for it is I this day who
have made you a fortified city, a pillar of iron, a wall
of brass, against the whole land: against Judah’s
kings and princes, against its priests and people.
They will fight against you but not prevail over you,
for I am with you to deliver you, says the LORD.
Reading II (1 Cor 13:4-13)
Brothers and sisters: Love is patient, love is kind. It
is not jealous, it is not pompous, it is not inflated, it
is not rude, it does not seek its own interests, it is
not quick-tempered, it does not brood over injury, it
does not rejoice over wrongdoing but rejoices with
the truth. It bears all things, believes all things,
hopes all things, endures all things. Love never
fails. If there are prophecies, they will be brought
to nothing; if tongues, they will cease; if knowledge,
it will be brought to nothing. For we know partially
and we prophesy partially, but when the perfect
comes, the partial will pass away. When I was a
child, I used to talk as a child, think as a child,
reason as a child; when I became a man, I put
aside childish things.
At present we see
indistinctly, as in a mirror, but then face to face. At
present I know partially; then I shall know fully, as I
am fully known. So faith, hope, love remain, these
three; but the greatest of these is love.

Gospel (Lk 4:21-30)
Jesus began speaking in the synagogue, saying:
“Today this Scripture passage is fulfilled in your
hearing.” And all spoke highly of him and were
amazed at the gracious words that came from his
mouth. They also asked, “Isn’t this the son of
Joseph?” He said to them, “Surely you will quote
me this proverb, ‘Physician, cure yourself,’ and say,
‘Do here in your native place the things that we
heard were done in Capernaum.’” And he said,
“Amen, I say to you, no prophet is accepted in his
own native place. Indeed, I tell you, there were
many widows in Israel in the days of Elijah when
the sky was closed for three and a half years and a
severe famine spread over the entire land. It was
to none of these that Elijah was sent, but only to a
widow in Zarephath in the land of Sidon. Again,
there were many lepers in Israel during the time of
Elisha the prophet; yet not one of them was

From the Pastor
This weekend, we have the Gospel passage that is the continuing immediately
from last week’s Gospel.
In this
week’s Gospel, we learn that the people
of Nazareth are impressed by Jesus’
words, and yet they seem surprised.
They still think of Jesus as merely Joseph’s son. They do not expect such
words from someone they believe that
they know.
This Gospel passage is about who Jesus is and who people believe him to be. The story of Jesus’ preaching and
rejection at Nazareth is found in all the gospels. In this
week’s gospel, the people are surprised but not immediately offended by Jesus’ words in the synagogue. It is
the words that follow his reading from the prophet Isaiah
that seem to offend them. Jesus challenged and provoked the people of Nazareth by referring to examples in
which Israel rejected the prophets. He also challenged
them to respond to his message, the message of a prophet, in a way that is different from their ancestors. This
call for a new response leads to his rejection.

After Jesus’ words of challenge, the gospel reports to us
that there was a movement to kill Jesus by throwing him
over a cliff; however, Jesus walks away from the crowd
that intended to kill him; it is not yet his time.
As the gospel tells us, when Jesus began his public ministry, he faced opposition and rejection. Jesus was rejected and opposed by his people is the human reality,
that is the failure to clearly see the presence of God in
others, the failure to recognize what God is doing in our
lives, and the failure to see how God reveals the face of
God’s son in the sufferings and pains of our brothers and
sisters. Just like the crowd in the synagogue, sometimes
we fail to recognize Jesus in the poor and we fail to see
the great miracle that God is doing in our lives by keeping us going to this day in spite of ourselves.
Today, we need to ask the Lord for the mysticism of
open eyes so that we can see in our naked humanity our
broken lives that need to be mended through the kind of
relationships that love alone can bring about. We must
realize that the most fundamental vocation and purpose
of our lives as Christians is to love. May God help us so
we can love God and love one another as the way we are
called to live.
Rev. Hoang Nguyen

cleansed, but only Naaman the Syrian.” When the
people in the synagogue heard this, they were all
filled with fury. They rose up, drove him out of the
town, and led him to the brow of the hill on which
their town had been built, to hurl him down headlong. But Jesus passed through the midst of them
and went away.

Tết Nguyên Đán -Năm Nhâm Dần - Ngày 30 tháng 1, 2022

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Chương Trình Mừng Tết Nhâm Dần tại giáo xứ
Năm nay Tết Nguyên Đán Việt Nam rơi vào các ngày
thường, bắt đầu từ thứ Ba ngày 1 tháng 2, 2022. Mặc
dù, Chúa Nhật tuần này, cộng đoàn chúng ta đã mừng Lễ
Tết rồi, nhưng trong những ngày Tết, giáo xứ chúng ta
sẽ có các Thánh Lễ như sau:
Thứ Ba ngày 1 tháng 2 – Mùng Một Tết
7:00PM – Thánh Lễ Cầu Bình An Năm Mới
Thứ Tư ngày 2 tháng 2 – Mùng Hai Tết
7:00PM – Thánh Lễ Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên
Thứ Năm ngày 3 tháng 2 – Mùng Ba Tết
7:00PM – Thánh Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Xin mọi người cùng cố gắng tới tham dự các Thánh Lễ
trong ngày Tết để Tạ Ơn Chúa cho năm cũ, cầu bình an
cho năm mới, cũng như để xin Chúa chúc lành và thánh
hoá bản thân, gia đình, công ăn việc làm.
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.
Danh Sánh Các Gia Đình đã hứa & đóng góp
mấy tháng qua
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

$300,000

Tổng Cộng

Danh Sách này sẽ được cập nhật mỗi tuần để cho
tất cả chúng ta cùng theo dõi. Sau những ngày
mừng Tết, giáo xứ sẽ bắt đầu vào chương trình gây
quỹ và sẽ kêu gọi toàn giáo xứ, tất cả các gia đình
cùng hưởng ứng đóng góp để chương trình xây
dựng Trung Tâm Mục Vụ được thành công.

LỊCH PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ
Ngày
30 /1
2022
6/2
2022

Thánh Lễ
Chúa Nhật IV
Thường Niên
(CĐ Mừng Tết)
Chúa Nhật
V
Thường Niên

Đọc Sách

D. Lễ Vật

Nguyễn Thị Kim Nguyệt
Phạm Đình Khải

Mỗi Đoàn Thể
2 người
Ban chấp hành: 2

Hội
BMCG

Hội
BMCG

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

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

Thông Báo

Cha Xứ Chia Sẻ

Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý ân
nhân và tất cả các gia đình trong giáo xứ.

Tuần này, người dân Việt, dù đang sống
ở đâu: ngoài nước hay trong nước đều
mừng Tết Nguyên Đán - Tết Cổ Truyền Tết Dân Tộc. Năm nay năm Nhâm Dần,
năm cầm tinh con Hổ hay là con Cọp.
Tôi không biết và không hiểu nhiều về
ngũ hành và thiên can địa chi, nên không biết năm
Dần, năm con Hổ (con cọp) sẽ mang lại điều gì cho
từng người chúng ta: tốt hay xấu. Tôi thì nghĩ năm
nào cũng đều có những cái xấu và cái tốt cả - nhưng
cái điều quan trọng mà năm xấu hay năm tốt thì đều
tùy thuộc vào cách ta ăn ở, cách ta đối xử với cuộc
sống và với con người chung quanh ta. Ông bà
mình có câu là “có đức thì mặc sức mà ăn”

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.
Tổng Kết Tiệc Giáng Sinh
Thu: Bán đồ ăn/uống:
$13,268
Chi: Mua đồ ăn/uống:
$5,124
Nhập Quỹ giáo xứ: $8,144
Giáo xứ xin chân thành cám ơn ban nhạc Rock City,
anh chị Khánh-Phương, đặc biệt ban hàng quán: OB
Lộc, ac Sơn-Phượng, hội Lêgiô, và một số người đã
tới giúp cho buổi tiệc Giáng Sinh được tốt đẹp. Giáo
xứ cũng gởi lời cám ơn hết tất cả mọi người đã cộng
tác và tham dự buổi tiệc Giáng Sinh của giáo xứ
Xin Chúa chúc lành và trả công cho tất cả mọi người.

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN
Trong tâm tình mừng Tết Nguyên Đán, cha
xứ kính chúc Hội Đồng Mục Vụ, các ban
ngành, đoàn thể, cùng tất cả các gia đình
trong giáo xứ một năm mới
An Khang - Bình An - Hạnh Phúc
Lịch Phụng Vụ tuần 30/1/2022 – 6/2/2022
30/1 Chúa Nhật IV Thường Niên
31/1 Thứ hai – thánh Gioan Bosco
1/2 Thứ ba – ngày trong tuần 4 thường niên
2/2 Thứ tư – Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh
3/2 Thứ năm – ngày trong tuần 4 thường niên
4/2 Thứ sáu – ngày trong tuần 4 thường niên
5/2 Thứ bảy – thánh Agata, trinh nữ
6/2 Chúa Nhật V Thường Niên

Năm nay, năm con Hổ - biểu tượng cho uy quyền và
sức mạnh. Sau gần 2 năm “chiến đấu với con virus
quái ác”, trong phần nhiều chúng ta đã bị nhiễm
bệnh nhưng chúng ta đã vượt qua và đang sống tốt
và khỏe mạnh; nhiều người giờ đây đang bị bệnh, và
nhiều anh chị em chúng ta đã vĩnh viễn ra đi; vì thế
chúng ta tiếp tục nâng đỡ nhau bằng cầu nguyện và
hỗ trợ lẫn nhau. Hy vọng năm nay, khi chúng ta đã
có thuốc ngừa đầy đủ, và nghe nói là cũng đã có
thuốc uống để chữa cơn bệnh Covid, thì chúng ta sẽ
được sống khỏe, sống mạnh, và sống an vui hơn.
Năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào ngày thứ Ba, ngày
1 tháng 2 nên nhiều người trong chúng ta vẫn còn
phải đi “cày”; chứ không được nghỉ như ở Vietnam.
Dầu phải đi làm nhưng xin chúng ta đừng quên
những ngày Lễ Tết, để cùng tới tham dự các Thánh
Lễ, để tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta một năm
được bình an, khỏe mạnh, và còn sống vui; đồng
thời cũng để phó thác cho Chúa năm mới này, cũng
như để cầu nguyện cho công ăn việc làm của chúng
ta năm nay.
Trong tâm tình của những ngày đầu năm mới, tôi
kính chúc Hội Đồng Mục Vụ, các ban ngành đoàn
thể, các hội đoàn, và toàn thể thành viên của Cộng
Đoàn Mẹ Lavang một năm Nhâm Dần đầy ơn thánh,
an vui, hy vọng, và hạnh phúc. Cũng nơi đây, tôi xin
cám ơn Hội Đồng Mục, các ban ngành đoàn thể, các
hội đoàn, và tất cả thành viên của cộng đoàn đã cộng
tác, đã tiếp tay với tôi trong công việc phát triển và
xây dựng giáo xứ, nhất là đã đóng góp cho ngân quỹ
của giáo xứ. Xin Chúa là mùa xuân, là hy vọng,
luôn gìn giữ và ban cho tất cả những ơn cần thiết
trong năm mới này.
Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng

Mùa Thường Niên - Năm Nhâm Dần
Bài Đọc Chúa Nhật 4 Thường Niên (C)
Bài Đọc I: (Gr 1, 4-5, 17-19)
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng:
"Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã
biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã
hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong
các dân tộc.
Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy,
và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy
cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không
làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta
làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cậy
cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các
vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ
này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không
thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát
ngươi". Đó là Lời Chúa

Đáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17
Đáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh
Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài,
xin đừng để con tủi hổ muôn đời; theo đức công minh
Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về
bên con và giải cứu. - Đáp.
2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến
luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Đá Tảng, là
chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con thoát
khỏi tay đứa ác. - Đáp.
3) Bởi Ngài là Đấng con mong đợi, thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân.
Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa;
từ trong thai mẫu, Chúa là Đấng bảo vệ con, con đã
luôn luôn cậy trông vào Chúa. - Đáp.
4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và
suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã
dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể
(ra) những sự lạ của Ngài. - Đáp.
Bài Đọc II: (1 Cr 12, 4-13)
Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ,
không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ,
không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui
mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý,
tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu
đựng tất cả.

Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ
diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ
biết mất. Vì chưng chúng ta hiểu biết có giới hạn,
chúng ta nói tiên tri có giới hạn, nhưng khi điều vẹn
toàn đến, thì điều có giới hạn sẽ biến đi. Khi còn bé
nhỏ, tôi nói như trẻ nhỏ, suy tưởng như trẻ nhỏ, lý
luận như trẻ nhỏ; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi
loại bỏ những gì là trẻ nhỏ. Hiện giờ, chúng ta thấy
mờ mịt như qua tấm gương, nhưng lúc bấy giờ,
diện đối diện. Hiện giờ tôi biết có giới hạn, nhưng
lúc bấy giờ, tôi sẽ biết như tôi được biết. Hiện giờ,
đức tin, đức cậy, đức mến, tất cả ba đều tồn tại,
nhưng trong ba nhân đức, đức mến là trọng hơn cả.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Ga 6, 64b và 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí
và là sự sống; Chúa có lời ban sự sống. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 4, 21-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường
rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà
tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng
cho Người và thán phục Người về những lời từ
miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không
phải là con ông Giuse sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho
Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy
chữa lấy chính mình!' Điều chúng tôi nghe xảy ra ở
Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương
ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi,
không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương
mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá
trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba
năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong
xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một
nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà
goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều
người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế
mà không người nào trong họ được lành sạch cả,
ngoại trừ Naaman, người Syria".

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều
đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra
khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất
thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm.
Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi. 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

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

