
 33rd Sunday in Ordinary Time  • Chúa Nhật 33 Thường Niên  
November 14, 2021 - Ngày 14 Tháng 11, 2021 

Church of St. Columba 
1327 LAFOND AVENUE • SAINT PAUL • MINNESOTA 

Parish Office - Văn Phòng Giáo Xứ 
651- 645- 9179 

 

Office Hour -  Giờ làm việc văn phòng  
   Monday - Friday:          8:30am - 3:30pm 
   

Parish Staff  

   Rev. Hoang Nguyen:        Pastor (cha xứ) 

                 frhdnguyen@stcolumba.org 

   Deacon Tom Stiles:              651.646.8517 

   Augustine Mai:        Office Manager 

& Safe Environment Coordinator 

           augustine.mai@stcolumba.org 
 

Pastoral Emergency               651.757.6762 
 

Music Director: 

  Joanne Whalen:  minnemama@comcast.net 
 

Perpetual Adoration 
Carol Hansen                  651.646.0371 
Lynn Browne                  651.207.2122 
 

Mass Schedule - Lịch Thánh Lễ 
Weekend Masses —Thánh Lễ Cuối Tuần 
Saturday  4:30 pm       English 
Sunday  9:00 am        English 
Sunday 10:30 am             Vietnamese 
 

Weekday Masses - Thánh Lễ ngày thường 
Monday-Friday  7:00 am                English 
 

Sacrament of Reconciliation - Giải Tội 
Saturdays  3:30 pm 
 

On Line Resources 
www.stcolumba.org 

www.cdmedongcong.net 
On Facebook:  St. Columba Church 

 

Prayer Line 
Joan Och        651.647.0312 

 

Parish Trustees 
Theresa Dahl       651.645.9411 
Peter Nguyen       651.645.7465 

Ban Chấp Hành – Council 
Chủ tịch:  Hà Anh Linh          651.235.5643 

Thư ký:  Chu Thùy Trang    612.987.4543 

Thành viên: Nguyễn Xuân Vũ 

 Trần Thanh Sơn 

 Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 Lê Minh Trí 
 

Ban Kiểm Ngân 

 Lê Văn Chương     651.336.0356 

 Nguyễn Văn Nhị 

 Hồ Văn Dũng 

 Nguyễn Khánh 
 

Các Tiểu Ban – Committee 

Phụng vụ:  Phạm Đình Khải      651.278.0665 

G. Thánh: Lê Văn Hiển            651.786.9138 

Thánh ca: Nguyễn Bá Tin        651.278.2066 

Tr.  Giáo:  Nguyễn Bá Đức       651.353.7531 

Xã hội: Phạm Văn Lộc        612.889.9681 

Giáo dục:  Chu Thùy Trang      612.987.4543 

Trang trí: Cù Gia Văn            651.778.3733 

Ẩm thực: Chu Thị Liên           612.889.9684 

Kiết thiết: Nguyễn Th.  Đạm    612.986.7633 

Trật tự:  Nguyễn Phê            651.332.4285 

Website: Nguyễn Mỹ Triều    612.987.6955 
 

Liên Lạc Các Hội Đoàn – Organizations 
CĐ Lavang: Nguyễn Thu Trâm 651.246.4559 

CĐ Phục Sinh: Mai Xuân Trường   651.983.0005 

Đoàn TNTT:  Nguyễn Hữu Nam  651.497.7945 

Hội Đền Tạ:    Nguyễn Hữu Trung  952.200.4128 

Hội BMCG:  Nguyễn  Thu Trâm  651.808.1565 

Lêgiô Maria:   Vũ Thị Cậy  651.431.1875 

Gia Trưởng: Nguyễn Minh Trí 612.876.2143 
 

Lễ Buộc / Lễ Trọng     Thánh Lễ 7:00PM 

Thứ Bảy mỗi tuần:     Thánh Lễ 10:00AM 

Giáo Lý / V-Ngữ / TNTT:       12:15 – 3:00P(CN) 

Tân Tòng / Hôn Nhân:             12 – 2:00PM (CN) 

 

Sacraments - Các Bí Tích 
 

Baptism - Rửa Tội  
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. 
 

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: Wor-
ship, 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 
công cuộc truyền giáo của Giáo 
Hội, cỗ võ tinh thần hiệp nhất, 
tương thân tương ái, bảo tồn và 
phát huy phong hóa Việt Nam.  
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33rd Sunday in Ordinary Time -  November 14, 2021  

 Liturgical Celebrations Announcements 
  

[E] English Language    [V] Vietnamese Language  

 

Saturday, November 13          33rd Sunday in Ordinary Time           

 3:30 PM Confession                        [V & E] 
 4:30 PM Parishioners of St. Columba                 [E] 
 

Sunday, November 14           33rd Sunday in Ordinary Time   
 9:00 AM †  Josephine Madison                   [E] 

 10:30 AM Parishioners of St. Columba     [V] 
   

Monday, November 15                                  weekday 
 7:00 AM  † LH Anna & các LH        [E] 
 

Tuesday, November 16             weekday 
7:00 AM  LH Giuse                              [E] 

 

Wednesday, November 17      Saint Elizabeth of Hungary  
 7:00 AM  † LH Matta & Phêrô             [E] 
 

Thursday, November 18                             weekday 
 7:00 AM  † LH Giacôbê        [E] 
 

Friday, November 19                                         weekday  

 7:00 AM  LH Maria         [E] 
     

Saturday, November 20                    Christ, the King  
 3:30 PM Confession             [V & E] 
 4:30 PM Hoeschen Family       [E] 
    

Sunday, November 21                     Christ, the King  
 9:00 AM Parishioners of St. Columba                    [E] 
 10:30 AM Parishioners of St. Columba     [V] 

Weekly Readings 

Sunday:           Dn 12:1-3/Heb 10:11-14, 18/Mk 13:24-32  

Monday:       1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63/Lk 18:35-43  

Tuesday:        2 Mc 6:18-31/Lk 19:1-10  

Wednesday:  2 Mc 7:1, 20-31/Lk 19:11-28  

Thursday:  1 Mc 2:15-29/Lk 19:41-44           

Friday:  1 Mc 4:36-37, 52-59/Lk 19:45-48          

Saturday:  1 Mc 6:1-13/Lk 20:27-40   

Next Sunday:  Dn 7:13-14/Rv 1:5-8/Jn 18:33b-37  

Lay Ministers’ Schedule 

           Saturday Nov 13            Sunday Nov 14 

Lector   Helen Zellmer           Terri Dahl 
Servers   Steiner/Barrett           Harman family 
Eucharistic Minister: 
   Saturday Nov 20              Sunday Nov 21 

Lector   Mary McDonald          Ray Truelson 
Servers   Steiner/Barrett          Sand family  
Eucharistic Minister: 

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 
 

Turkey Bingo Tickets Now on Sale 
Tickets are on sale for Mad 4 Plaid’s annual Tur-
key Dinner and Bingo, Saturday, November 13th.  
This year there will be limited tickets available 
and IF sold out, NO SALES at the door.  Tickets are 
$25 and available after Masses or by phone.  Vol-
unteers are needed to help. For more info, call or 
email Joan Ludowese 651-646-4419 or by email at 
jbfa931 @hotmail.com 
 

Morning of Reflection 
Saturday, November 20, 8:15 a.m.-12:30 p.m., 
Holy Spirit Catholic Church, Saint Paul 
 

Join us for a Morning of Reflection. Award-winning 
author and spiritual director Liz Kelly will be 
speaking from her newest book, Love Like a Saint: 
Cultivating Virtue with Holy Women. She'll intro-
duce us to a famous French actress who gave up 
all her worldly success to follow Jesus, Eve La-
vallierre. Her conversion story is a tremendous 
testimony to the power of God's love to heal even 
the most painful wounds. Enjoy shopping with our 
vendors, morning refreshments and end the morn-
ing with Mass. Cost is $20. Register at 
archspm.org/saintsaccw. 

Our Sacrificial Giving — Dâng Cúng Nhà Chúa 
We offer unto you, O Lord, our sacrificial giving. Thank you! 

 

Weekend Envelope/ Bao thư…………………………………….$4,030  
Weekend Plate / Tiền mặt…...……………………………………..$552 
Food Sales / Bán hàng….……………………………………………..$900 
 

Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự hy sinh và lòng quảng đại của 
tất cả mọi người trong việc dâng cúng cho nhà Chúa. 

Catholic Services Appeal 2021 
Registered parishioners should have received 
an envelope mailed to your home.  Extra enve-
lopes and pledge cards can be found on the ta-
ble at the end of the Church.  Please make cer-
tain that St. Columba is indicated as your 
church of record.  We will not receive credit 
unless you indicate St. Columba on the pledge 
cards and envelopes.  
  

Our parish goal is:  $12, 414 
 

On behalf of the Archbishop Hebda, I would 
like to thank all of you who have contributed 
toward the Catholic Services Appeal Founda-
tion.    



November Card Making Class 
Next Sunday, November 21 at 3:00pm in the Sharing 
Room, please join Peggy Steiner for an afternoon 
card making.  The cost of the class is $20.  We will 
be making 10 cards.  All proceeds go to the Francis-
can Brothers of Peace.   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 
 

Mass of Thanksgiving for Bishop Cozzens 
Sunday, November 28, noon-4 p.m., Cathedral of 

Saint Paul, Saint Paul 
 

On October 18, Pope Francis appointed Bishop An-
drew Cozzens as the bishop of Crookston, Minnesota. 
Join in a Mass of Thanksgiving for Bishop Cozzens 
with a reception following for people to greet him. 
 

Leave a Message for Bishop Cozzens 
Now-December 6 

 

On October 18, Pope Francis appointed Bishop An-
drew Cozzens as the bishop of Crookston, Minnesota. 
If you'd like to leave a brief message of encourage-
ment, "thank you" or prayer for Bishop Cozzens be-
fore he leaves for Crookston, Practicing Catholic on 
Relevant Radio 1330AM has set up a voicemail box for 
you to do so. Leave your first name and a brief 
voicemail at (651)251-7737, and your message may 
be featured on the air! 
*Please note, this voicemail box does not go directly 
to Bishop Cozzens. 

From the Pastor 

This week is the 33rd Sunday in Or-
dinary Time.  With this Sunday, we 
are gradually coming to the close of 
the liturgical year.  At this time of the 
year, the Church brings to our con-
sciousness and reminds us of these 
eschatological realities of the end 
time, the second coming of Christ 
with its four last things: death, judge-
ment, heaven, and hell.  In the creed we recite at 
Mass, we proclaim that Jesus “will come again to 
judge the living and the dead.”   
 
The New Testament used the Greek word 
“Parousia” which means the arrival of a king to de-
scribe this second coming of Jesus.  Many may not 
be comfortable with discussions about end-time, the 
second coming of Christ or life after death because 
of their preoccupations with earthly things, but the 
truth that stares us at the face is that it must surely 
come.  The words of God that we heard from the 
first reading and gospel have already confirmed and 
testifies to us the very fact that Jesus is coming again 
to judge the living and the dead at the end of time.   
 
As our faith tells us that every man and woman shall 
all be judged according to his or her deeds at the end 
of this earthly life.  God will judge the world with 
equity and the peoples in His truth.  Every action we 
undertake today has its rewards or punishments: 
good deeds have an everlasting reward and bad 
deeds will have an everlasting consequence.  It 
means that the wag of the righteous leads to life, the 
gain of the wicked to sin. The evil deeds we indulge 
in today have their temporal and eternal punish-
ments. Whatever a man sows, he will reap in return.    
 
The liturgy of this week invites us to live each day 
as if it were our last.  Do the good we can today and 
let go of any regrets because we may not have the 
opportunity again tomorrow.  Jesus comes to us eve-
ry day in ordinary events of life and in the Eucharist 
that we celebrate each day and each week.  There-
fore, let us look to the future with hope and serenity 
because Jesus, who sits forever at God’s right hand, 
is the mediator for us before God and he will save us 
from our sins through his sacrifice on the cross. 
 
May we learn to use every opportunity we have to 
live a faithful life and try do good to others, to die a 
happy death and to make heaven as our reward.  
May God bless us.   
 

   Rev. Hoang Nguyen 

Sunday’s Gospel  (Mk 13:24-32 )  
 

Jesus said to his disciples: "In those days after 
that tribulation the sun will be darkened, and the 
moon will not give its light, and the stars will be 
falling from the sky, and the powers in the 
heavens will be shaken.  "And then they will see 
'the Son of Man coming in the clouds' with great 
power and glory, and then he will send out the 
angels and gather his elect from the four winds, 
from the end of the earth to the end of the sky.  
"Learn a lesson from the fig tree.  When its 
branch becomes tender and sprouts leaves, you 
know that summer is near.  In the same way, 
when you see these things happening, know that 
he is near, at the gates.   Amen, I say to you, this 
generation will not pass away until all these 
things have taken place.   Heaven and earth will 
pass away, but my words will not pass away.  
"But of that day or hour, no one knows, neither 
the angels in heaven, nor the Son, but only the 
Father." 
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Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Phụng Vụ 

Trong Tháng 11, tháng các linh hồn, ban phụng vụ sẽ đặt 

thùng xin lễ cho các linh hồn ở cuối nhà thờ.  Những ai 

muốn xin Lễ cho các linh hồn nơi luyện tội, xin dùng 

thùng xin lễ này, và cha xứ sẽ dâng trong các Thánh Lễ 

Chúa Nhật.  Những ai có ý chỉ xin lễ riêng, cha xứ sẽ 

dâng trong các Thánh Lễ ngày thường. 

 

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 xứXin 

mời mọi người mua ủng hộ giáo xứ.   
 

Cũng bắt đầu từ tuần này, 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.  

 

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. 

 

 

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.   

 

Đặt Mua Lịch Phụng Vụ 2022 

Giáo xứ sẽ đặt mua lịch phụng vụ 2022 cho giáo 

xứ.  Gia đình nào muốn mua để sử dụng tại nhà để 

biết các ngày lễ, các bài đọc trong năm phụng vụ, 

xin liên lạc với anh Khải (ban phụng vụ) để mua 

chung với giáo xứ.  Giá cho mỗi cuốn là $15.  Hạn 

chót để đặt mua lịch là Chúa Nhật ngày 7 tháng 11, 

2021 

Lịch Phân Nhiệm Phụng Vụ 
Ngày Thánh Lễ Đọc Sách D. Lễ Vật TT Viên Giúp Lễ Chầu T. Thể 
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Chúa Nhật 33 
Thường Niên 

Mừng Lễ Các Thánh 
Tử Đạo VN 

Hội Đền Tạ (1) 
Đoàn TNTT (1) 

Đoàn  
TNTT 

Các Ông: 
Cang, Hè 
Thạnh 

 Nhóm 
Lòng Thương 

Xót Chúa 
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Chúa Nhật Lễ 
Chúa Kitô Vua  

Nguyễn T.  Kim Nguyệt  
Phạm Đình Khải 

Ban  
Lắc Giỏ 

Các Ông: 
Lộc, Hùng, 
Đạm, Sơ  Tâm 

 Nhóm  
Lòng Thương 

Xót Chúa 

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. 



Thông Báo  Cha Xứ Chia Sẻ 

Làm Hang Đá Giáng Sinh 

Mỗi năm giáo xứ chúng ta đều làm hang đá để tạo 

không khí mừng Chúa Giáng Sinh.  Để chuẩn bị cho 

việc làm Hang Đá Giáng Sinh, nếu ai có những ý kiến 

hoặc các mẫu hang đá xin đóng góp ý kiến để cha xứ và 

ban làm hang đá có thể làm tốt hơn, xin liên lạc với cha 

xứ hoặc với anh chủ tịch cộng đoàn để đóng góp ý kiến.  

Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người. 

 

Catholic Services Appeal, 2021 

Hằng năm, Tổng Giáo Phận kêu gọi các giáo xứ đóng 

góp cho các chương trình mục vụ của Tổng Giáo Phận 

(TGP), được gọi dưới tên “Catholic Services Appeal”.  

TGP thực hiện chương trình này hằng năm và có đưa ra 

chỉ tiêu cho mỗi giáo xứ.    Năm nay chỉ tiêu của giáo 

xứ St. Columba là $12,414  
 

Xin các gia đình cùng rộng lòng đóng góp cho quỹ mục 

vụ của Tổng Giáo Phận.  Nếu gia đình nào chưa có bao 

thư đóng góp, xin dùng các bao thư màu nâu có chữ 

(Serve Support Strengthen) và bỏ vào giỏ thu tiền vào 

các Thánh Lễ Chúa Nhật.  Giáo xứ sẽ gửi đóng góp của 

mọi người đến Văn Phòng Catholic Service Appeals.   
 

Thay mặt Đức Tổng Giám Mục, tôi gởi lời cám ơn tới 

tất cả. 

 

Thánh Lễ Tạ Ơn  

của Đức Giám Mục Andrew Cozzens 

Vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ 

nhiệm Đức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận St. Paul 

& Minneapolis của chúng ta là Đức Cha Andrew 

Cozzens làm Giám Mục chính tòa giáo phận Crookston, 

Minnesota.  Trước khi về nhậm chức, Đức Cha Andrew 

Cozzens sẽ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn vào Chúa Nhật ngày 

28 tháng 11, 2021 lúc 12pm – 4pm, tại nhà thờ chánh 

toà St. Paul, St. Paul, MN.  Kính mời mọi người tới 

tham dự Thánh Lễ và tiệc tiễn chân Đức Cha Cozzens 

trước khi Ngài về nhận giáo phận mới.   

 

 

Hằng năm Giáo Hội Công Giáo chúng ta 
dành cả tháng 11 để cầu nguyện cho các 
linh hồn trong luyện ngục.  Giáo Hội có 
truyền thống cầu nguyện cho các linh hồn 
nơi luyện tội ngay những thế kỷ đầu. 
 

Công Đồng Trentô cũng dạy rằng: “các linh hồn ở 
luyện ngục là thành phần của Hội Thánh cần nhờ đến 
lời cầu nguyện và hy sinh của những người còn sống.”   
Giáo lý của Hội Thánh về luyện ngục là điều có sức 
yên ủi lòng ta, và tỏ bày lòng thương xót vô cùng của 
Thiên Chúa đối với chúng ta. Việc cầu nguyện cho các 
linh hồn trong luyện ngục là một việc làm do tình 
thương thúc đẩy để bù đắp phần nào mối tình và bổn 
phận phải có đối với các kẻ đã qua đời mà có lẽ khi các 
ngài còn sống chúng ta đã không chu toàn. 
 

Vì thế, tháng 11 là dịp để chúng ta nhớ đến linh hồn 
những người thân yêu mà Chúa đã gởi đến trong cuộc 
đời như: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con 
cái, cháu chắt, bằng hữu… Ta cũng nhớ đến những 
linh hồn quên lãng không có ai nhớ đến để cầu nguyện 
cho họ. 
 

Thánh Monica khi còn sống đã căn dặn con mình là 
Thánh giám mục Augustinô rằng: “Con ơi, khi mẹ chết 
rồi, con có chôn cất mẹ ở đâu cũng được. Mẹ chỉ xin 
con một điều là hãy nhớ đến mẹ mà cầu nguyện cho 
mẹ mỗi ngày khi con bước lên bàn thờ tế lễ Chúa.” Bà 
Monica khi còn sống đã đạt tới sự thánh thiện trọn hảo 
mà còn lo lắng cho thân phận mình sau khi chết như 
vậy. 
 

Tại một số cổng nghĩa trang, chúng ta vẫn thường thấy 
người ta để hàng chữ : “hôm nay bạn, ngày mai tôi”, 
để nhắc nhớ chúng ta về sự chết.  Sự chết không tha 
cho một ai cả bởi đã là con người thì ai cũng phải chết.  
Có nhớ đến sự chết, có suy gẫm về sự chết, thì chúgn 
ta mới biết phải sống thế nào cho đẹp để được chết 
lành. 
 

Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho người, ngày mai 
người khác sẽ lại cầu nguyện cho ta: Một sự vay trả, 
trả vay rất hữu lý.  Hôm nay ta cầu nguyện cho các 
linh hồn trong luyện ngục, ngày mai khi được về 
hưởng nhan thánh Chúa trên trời, các linh hồn nay sẽ 
đền đáp lại cho chúng ta bằng lời chuyển cầu của các 
ngài trước mặt Chúa.  Hơn nữa, nếu sau này chúng ta 
chết đi, thì cũng sẽ có người cầu nguyện lại cho chúng 
ta. 
 

Ước gì mỗi người chúng ta biết dùng những ngày 
tháng này, nhất là trong suốt tháng 11, để suy niệm về 
sự chết và đồng thời nhớ đến các linh hồn để cầu 
nguyện cho họ để họ sớm về hưởng nhan thánh Chúa. 
 

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng 

Lịch Phụng Vụ tuần 14/11/2021 – 21/11/2021 

14/11 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên 

15/11 Thứ hai – ngày trong tuần 33 thường niên 

16/11 Thứ ba – ngày trong tuần 33 thường niên 

17/11 Thứ tư – thánh Elizabeth Hungary, tu sĩ, lễ nhớ 

18/11 Thứ năm – ngày trong tuần 33 thường niên 

19/11 Thứ sáu – ngày trong tuần 33 thường niên 

20/11 Thứ bảy – ngày trong tuần 33 thường niênnữ 

21/11 Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 



khôn khéo, kẻo Thập giá của Đức Kitô ra hư không. 
Vì chưng lời rao giảng về Thập giá là sự điên rồ đối 
với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người 
được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh 
của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá 
huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ 
chê bỏ sự thông thái của những người thông sáng. 
Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? 
Người lý sự đời này ở đâu?" Nào Thiên Chúa chẳng 
làm cho sự khôn ngoan của đời này hoá ra điên rồ 
đó sao? Vì thế gian tự phụ là khôn, không theo sự 
khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên 
Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của 
lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các 
người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người 
Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, 
chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên 
thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một 
sự điên rồ đối với các người ngoại giáo. Nhưng đối 
với những người được gọi, dầu là Do-thái hay Hy-
lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên 
Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên 
dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của 
loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt 
hẳn sức mạnh của loài người. Đó là lời Chúa. 
 
ALLELUIA: 1 Pr 4, 14 
 

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh 
Chúa Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thánh Thần 
Chúa sẽ ngự trên anh em. - Alleluia. 
 
PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: 
"Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các 
con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội 
đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm 
quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ 
và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt 
nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế 
nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết 
phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, 
nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong 
các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ 
chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì 
danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, 
nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ". 
Đó là lời Chúa. 
 

Bài Đọc Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 

Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn 

Bài Đọc I: Kn 3, 1-9 
 

Trích sách Khôn Ngoan. 
 

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, 
và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối 
với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như 
các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là 
như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống 
trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài 
có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng 
không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài 
sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các 
ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài 
như của lễ toàn thiêu. 
 

Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người 
công chính sẽ sáng chói và chiếu toả ra như ánh lửa 
chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét sử các dân tộc, sẽ 
thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong 
các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì 
sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong 
tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những 
người Chúa chọn. Đó là Lời Chúa. 
 
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 của 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 hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp. 
 
Bài Đọc II: 1 Cr 1, 17-25 
 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín 
hữu Côrintô. 
 

Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, 
mà là rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói 



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 

                                      TIM PHAM, D.D.S 
                                               General Dentist 
 

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

 

 Nha Khoa Tổng Quát     Niềng răng trong suốt Invisalign 
 

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

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 

Lloyd’s 
            Pharmacy 
 

Hallmark Cards & Gifts 
 

Snelling at Minnehaha 
 

 

651-645-8636  

Mueller Bier 
FUNERAL HOME 

 
 
 
 
 
 
 
.          

www.muellerbies.com 

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 

Đăng Quảng Cáo  

Trong Bản Tin  
Để ỦNg Hộ Giáo Xứ 

 
Xin Liên Lạc Cha Xứ  

(651)645-9179 hoặc qua  
email: frhdnguyen@stcolumba.org 

Lifetime  
NO CRACK GUARANTEE 

HAGE 
CONCRETE WORKS 

Since 1930 
651-690-4243 

HageConcrete.com 

    

    

Tiệm Vàng  -  MỸ NGỌC   
683 N. Snelling Ave.    St. Paul, MN 55104 

(651) 644-8878  

Chuyên mua bán: 
   Vàng 24k, 18k, vàng lá 999, vàng ounce 
   Hột xoàn có certified GIA, ITL 
   Đồng hồ đủ loại                  
   Nữ trang đủ loại kiểu từ Hồng Kông, Italy 

  

OAKGROVE 
DENTAL 

2130 N. Dale St, Roseville, MN 55113  

Ph: (651) 487-2550 

7050 Lake Dr.  Lino Lakes, MN 55014  
  Ph: (651) 784-3390 

Giờ Mở Cửa: 
Thứ hai—Chủ Nhật: 
   10:30AM—6:30PM 
Thứ Ba đóng cửa 



   

  

  

    

    

  

Kim’s Tailor 
Tailoring & Alteration 

3539 Lexington Ave. N 
Arden Hills, MN 55126 

(651)481-8973 
Store Hours: 

M-F: 9AM-6PM;     Sat: 9AM—3PM  

 
 

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  

 
 

 
 

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                                                North Suburban Chapel 
536 N. Snelling Ave. at Charles                                515 Highway 96 W at Mackubin 
       St. Paul, MN 55104                                                   Shoreview, MN 55126 

           651-646-2844                                                   651-482-7606 

      www.holcombhenryboom.com              email: hhbp@popp.net 

ADT—Monitored Home Security 
Get 24-hour Protection From a Name You Can Trust 

 

   Burglary          Flood Detection 
   Fire Safety     Carbon Monoxide 

 
 

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. 

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 

                                               THỊNH HUỲNH 

                                                  MORTGAGE BROKER        NMLS#318814 
                                                  4220 Central Ave. NE, Ste. 101 
                                                Columbia Heights, MN 55421 
                                                               Office (612)874-7411 

                                                           Cell (763)221-2462 
                                                           Fax (763)592-8317 

                                                                    Email: usahsmn@gmail.com 

1-855-225-4251 

PHỞ PASTEUR - Vietnamese  Restaurant 

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 
 
 

Residential, Retail Office,  
Commercial Apartments, Land  

    Tận Tâm, Kín Đáo 

 

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 


