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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 
 

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:  Mai Thiên Kim        612.387.0707 

Trang trí: Cù Gia Văn            651.778.3733 

Ẩm thực: Chu Thị Liên           612.889.9684 

Kiến 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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Fourth Sunday of Easter -  May 8,  2022  

 Liturgical Celebrations Announcements 
  

[E] English Language    [V] Vietnamese Language  

 

Saturday, May 7                      Fourth Sunday of Easter  
 3:30 PM Confession                        [E & V] 
 4:30 PM LH Vincentê                    [E] 
 

Sunday, May 8                      Fourth Sunday of Easter  
 9:00 AM † Đaminh       [E] 

 10:30 AM Ân Nhân Ủng Hộ TTMV      [V] 
   

Monday, May 9                            Easter Weekday  
 7:00 AM  † LH Maria & Isave            [E] 
 

Tuesday, May 10                      Easter Weekday  
7:00 AM  † LH Anna           [E] 

 

Wednesday, May 11                  Easter Weekday  
 7:00 AM  † 2 LH Phêrô         [E] 
 

Thursday, May 12                                 Easter Weekday  
 7:00 AM LH Têrêsa                             [E] 
 

Friday, May 13                             Easter Weekday 
 7:00 AM  LH Giuse       [E] 
      

Saturday, May 14                        Fifth Sunday of Easter  
 3:30 PM Confession                [E & V] 
 4:30 PM LH Vincentê Maria                  [E] 
    

Sunday, May 15            Fifth Sunday of Easter 
 9:00 AM † Anna                 [E] 
 10:30 AM Parishioners of St. Columba     [V] 

Weekly Readings 

Sunday:          Acts 13:14, 43-52/Rv 7:9, 14b-17/Jn 10:27-30  

Monday:        Acts 11:1-18/Jn 10:1-10    

Tuesday:        Acts 11:19-26/Jn 10:22-30            

Wednesday:  Acts 12:24—13:5a/Jn 12:44-50                      

Thursday:  Acts 13:13-25/Jn 13:16-20      

Friday:         Acts 13:26-33/Jn 14:1-6    

Saturday:  Acts 1:15-17, 20-26/Jn 15:9-17     

Next Sunday:  Acts 14:21-27/Rv 21:1-5a/Jn 13:31-33a, 34-35    

Lay Ministers’ Schedule 
           Saturday May 7            Sunday May 8 

Lector   Tom Spelt            Ray Truelson 
Servers   Steiner/Barrett             Sand family 
 

   Saturday May 14             Sunday May 15 

Lector   Mary McDonald            Terri Dahl 
Servers   Steiner/Barrett            Harmann family  

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 

 

April is Child Abuse Prevention Month.  

Find information and parish resources under our 
April content. In addition, two virtual programs are 

offered this month to support victim/survivors: a 
two-day interfaith gathering during Holy Week, plus 

a presentation on the science behind why victim/
survivors can't "just get over it." For more infor-
mation, please visit: https://www.archspm.org/

child-abuse-preventionmonth 
 

Annual Scout Spaghetti Dinner 
 

Troop 13 will host their annual Spaghetti dinner on 
Saturday May 14 from 3:00 – 7:00PM at St. Columba 
Parking Lot.  Due to the pendamic, the Scout will do 
“a drive through” pick up in the church’s parking lot 
(1330 Blair Ave).  Please place your order in ad-
vance.  Tickets ay be purchased through 
www.ScoutFundraiser.com at $10/meal.  The meal 
includes: spaghetti with meatballs, salad, and desert.   
 

Archdiocesan Marriage Day Celebration 
Date: Saturday, June 11;  Time: 10 a.m. Mass 

Location: Cathedral of Saint Paul, St. Paul 
 

Celebrate the beautiful mystery of the mutual self-gift 
between a man and a woman in the Sacrament of 
Holy Matrimony. Those celebrating their silver and 
golden anniversaries in the 2022 calendar year will 
be honored in a special way. To submit your request 
for a special certificate, please contact the Office of 
Marriage, Family and Life at mfl@archspm.org or 
651-291-4488.  Deadline for requests is May 30. 
 

Save the Date 
St. Columba Fun Fest: July 8-10 

 

Be sure to save the date and plan to attend our par-
ish summer festival which will be held on July 8 -10.  
Please join with other parishioners in this wonderful 
event and for delicious American and Vietnamese 
food, cash raffle, children’s games, and lively music.  
Invite friends and family for our church’s Fun-Fest.  
Hope to see many of you there! 

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

 

Weekend Envelope/ Bao thư……………………………………$2,945 
Weekend Plate / Tiền mặt…...…………………………………..$492 
Foodsale/Bán hàng………………………………………………….$700 
 

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. 



Sunday’s Reading          From the Pastor 

Every Fourth Sunday of Easter is al-
so called the Good Shepherd Sunday 
or Vocations Sunday in which we 
recognise the presence of Christ in 
our midst as the Good Shepherd of 
God’s people.  The title of the Good 
Shepherd Sunday is informed by the 
theme that runs through the tenth 
chapter of the Gospel of Saint John.  On this Sunday, 
the Church enjoins us all to pray for credible voca-
tions to the priesthood and to the religious Life.   
 
In one way or the other we are called to be shepherds 
after the example of Christ and together also we be-
long to his sheepfold.   It is Christ, and him alone, 
who is the Good Shepherd!  All other human shep-
herds participate, according to the measure which 
Christ has allotted each, in this Christocentric minis-
try. 
 
The gospel of today directs our attention to the inti-
mate relationship between Christ the Good Shepherd 
and the sheep; “my sheep hear my voice; I know 
them, and they follow me.”  Christ the Good Shep-
herd speaks to us every day and in different forms 
and through different means.  It is through listening 
to the Good Shepherd that we come to know him and 
by knowing him deeper and closely, we are attracted 
to build personal and intimate relationships with him.  
It is by listening to Jesus that we are disposed to fol-
low him and to do what he commands us to do.   
 
The voice of the Good Shepherd is heard in the 
Church through her celebrations of the mysteries of 
Christ and her witness to the truth of the Gospel.  In 
the ministers of the Church who through their minis-
try and exemplary way of life concretely prolong the 
presence of Jesus in our midst. 
 
Celebrating this Sunday - Christ the Good Shepherd, 
we pray for the grace that through listening and obey-
ing the voice of the Good Shepherd, we may always 
remain in Jesus’s flock, so that we can be nourished 
and have life of eternity.     
 

Rev. Hoang Nguyen 

Reading I (Acts 13:14, 43-52) 
Paul and Barnabas continued on from Perga and 
reached Antioch in Pisidia.  On the sabbath they 
entered the synagogue and took their seats.  
Many Jews and worshipers who were converts to 
Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke 
to them and urged them to remain faithful to the 
grace of God.  On the following sabbath almost 
the whole city gathered to hear the word of the 
Lord.  When the Jews saw the crowds, they were 
filled with jealousy and with violent abuse 
contradicted what Paul said.  Both Paul and 
Barnabas spoke out boldly and said, “It was 
necessary that the word of God be spoken to you 
first, but since you reject it and condemn 
yourselves as unworthy of eternal life, we now turn 
to the Gentiles.  For so the Lord has commanded 
us, I have made you a light to the Gentiles, that 
you may be an instrument of salvation to the ends 
of the earth.”  The Gentiles were delighted when 
they heard this and glorified the word of the Lord.  
All who were destined for eternal life came to 
believe, and the word of the Lord continued to 
spread through the whole region.  The Jews, 
however, incited the women of prominence who 
were worshipers and the leading men of the city, 
stirred up a persecution against Paul and 
Barnabas, and expelled them from their territory.  
So they shook the dust from their feet in protest 
against them, and went to Iconium.  The disciples 
were filled with joy and the Holy Spirit. 
 

Reading II (Rev 7:9, 14b-17) 
I, John, had a vision of a great multitude, which no 
one could count, from every nation, race, people, 
and tongue.  They stood before the throne and 
before the Lamb, wearing white robes and holding 
palm branches in their hands. Then one of the 
elders said to me, “These are the ones who have 
survived the time of great distress; they have 
washed their robes and made them white in the 
blood of the Lamb. “For this reason they stand 
before God’s throne and worship him day and 
night in his temple.  The one who sits on the 
throne will shelter them.  They will not hunger or 
thirst anymore, nor will the sun or any heat strike 
them.  For the Lamb who is in the center of the 
throne will shepherd themand lead them to springs 
of life-giving water, and God will wipe away every 
tear from their eyes.” 
 

Gospel (Jn 10:27-30) 
Jesus said: “My sheep hear my voice; I know  

them, and they follow me. I give them eternal life, 
and they shall never perish.  No one can take 
them out of my hand.  My Father, who has given 
them to me, is greater than all, and no one can 
take them out of the Father’s hand. The Father 
and I are one.” 



 Chúa Nhật IV Phục Sinh - Ngày 8 tháng 5, 2022 

Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn 
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.  

Giáo xứ xin chân thành cám ơn những người đã ủng hộ 

các mặt hàng để giúp giáo xứ bán mỗi tuần, nhất là b. 

Lộc và chị Phượng đã hy sinh nhiều công sức, thì giờ lo 

cho gian hàng này của giáo xứ. 
 

Từ nay, ban hàng quán của giáo xứ sẽ nhận làm bánh mì 

thịt cho những tiệc tùng và đám tang.  Nếu gia đình nào 

cần đặt mua (order) bánh mì thịt của giáo xứ, xin liên lạc 

với B. Lộc, hoặc chị Hương (Bá Đức).  Đây cũng là cách 

chúng ta giúp cho giáo xứ có thêm ngân quỹ để chi tiêu. 
 

Từ nay, giáo xứ có thêm quầy hàng bán cuối nhà thờ.  

Quầy hàng này bán để giúp vào “quỹ xây dựng TTMV” 

và chỉ nhận những ai muốn ủng hộ hoàn toàn cho giáo 

xứ.  Vì thế nếu ai muốn ủng hộ cho quỹ xây dựng, xin  

sang bên gian hàng này do cha xứ và chị Dung phụ trách.  

Xin mọi người cùng tới mua để ủng hộ vào “quỹ xây 

dựng TTMV” của giáo xứ.   Xin chân thành cám ơn tất cả 

mọi người.   Và từ nay, mỗi tuần trong bản tin, sẽ đăng 

tất cả những ai ủng hộ các mặt hàng và số tiền bán được. 

    CN ngày 1 tháng 5 

 AC Thắng – Oanh (mì khô):  $750 

 AC Đức – Hương (chè): $160 
 

Ngoài ra, theo yêu cầu của một số người, quán café của 

giáo xứ cũng sẽ có thêm café sữa đá cho những ai muốn 

mua.  Café nóng thường thì vẫn được miễn phí, nhưng 

café sữa đá sẽ được bán $4/ly.  Xin mọi người cùng mua 

uống ủng hộ giáo xứ. 

     CN ngày 1 tháng 5: $200 

 

Chương Trình Lớp Học Personal Safety Lesson (PSL) 

trước đây gọi là lớp Netsmartz 

Văn phòng Tổng Giáo Phận bắt buộc mỗi giáo xứ phải 

dạy hai lớp PSL trong mỗi niên học. Giáo xứ sẽ bắt đầu 

tổ chức lớp học PSL vào tháng 10 và tháng 4 hàng năm.  

Ban điều hành Giáo Lý Việt Ngữ xin thông báo lớp 

học PSL tháng 4  sẽ được tổ chức vào tháng 5: 

Group 1 (Lớp 1-6): CN ngày 15/05/2022. Group 2 

(Lớp 7-10): CN ngày 15/05/2022. Các em phải có 

mặt trong lớp học này.  Thank you     
 

Bao Thư đóng góp “Quỹ Xây Dựng” 

Giáo xứ đã làm xong các bao thư đóng góp cho 

“Quỹ Xây Dựng” và sẽ để cuối nhà thờ cho các gia 

đình lấy về để sử dụng.  Xin các gia đình lấy về để 

sử dụng và để bớt tiền stamp cho giáo xứ.  Giáo xứ 

kêu gọi các gia đình cùng hy sinh đóng góp cho 

“Quỹ Xây Dựng” để giáo xứ có thể tiến hành việc 

xây dựng Trung Tâm Mục Vụ.  Xin Chúa chúc lành 

và ban nhiều ơn lành xuống trên tất cả các gia đình 

trong giáo xứ.  Giáo xứ xin chân thành cám ơn  

 

Ghi Danh các Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 

Bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay cho tới cuối tháng 5, 

Ban Giáo Dục sẽ bắt đầu ghi danh cho các em trong 

chương trình Giáo Lý Việt Ngữ niên học 2022-

2023.  Tất cả các em: Cũ và Mới, buộc phải ghi 

danh lại.  Lệ phí cho mỗi em là $100.  Xin quý phụ 

huynh sang bên trường học để ghi danh cho con em 

của mình.   Vào cuối tháng 8, ban giáo cũng sẽ ghi 

danh cho các em còn sót lại.  Lệ phí cuối tháng 8 

cho mỗi em là $150 

 

Ghi Danh Tham Dự Đại Hội Thánh Mẫu 

Giáo xứ sẽ tổ chức đi Đại Hội Thánh Mẫu bằng xe 

bus để giúp những người thiếu phương tiện mà 

muốn tham dự.  Những ai muốn ghi danh đi chung 

xe bus với giáo xứ, xin liên lạc với ông Lê Quốc 

Hùng sau các Thánh Lễ Chúa Nhật.  Lệ phí năm 

nay: $160/người bao gồm xe và lều ở.  Để tránh 

những trở ngại cho giáo xứ, khi ghi danh xin mọi 

người đóng tiền liền và nếu vì trở ngại nào đó mà 

không đi được sau khi đã ghi danh, xin quí vị vui 

lòng tìm người sang nhượng, GX sẽ không hoàn lại 

LỊCH PHÂN NHIỆM PHỤNG VỤ 

Ngày Thánh Lễ Đọc Sách D. Lễ Vật TT Viên Chầu T. Thể 
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Chúa Nhật  
IV 

Phục Sinh 

Hội Gia Trưởng (1) 
Hội Đền Tạ (1) 

Hội GT (2) 
Hội Đền Tạ (2) 

Các Ông: 
Cảnh, Cang 
Hè, Sơ Tâm 

Nhóm 
Lòng Thương 

Xót Chúa 
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Chúa Nhật  
V 

Phục Sinh 

Nguyễn Thị Kim Nguyệt 
Lê Quốc Hùng 

Ban  
Lắc Giỏ 

Các Ông: 
Thạnh, Lộc 
Đạm 

Nhóm  
Lòng Thương  

Xót Chúa 



Thông Báo  Cha Xứ Chia Sẻ 

tiền.  Cám ơn mọi người 

 

Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 

Chúa Nhật tuần sau, Chúa Nhật nga1y 15 tháng 5, cha 

xứ và sơ Tâm muốn có buổi họp với các phụ huynh các 

em lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu để bàn về ngày các 

em được Xưng Tội và Rước Lễ.  Vì vậy xin các phụ 

huynh cùng ở lại ngay sau Thánh Lễ và họp tại nhà thờ.  

Xin quý phụ huynh ở lại họp đông đủ.   Thank you 

 

Hội Đền Tạ 

Trong tháng 5 – Tháng Hoa Đức Mẹ, Hội Đền Tạ sẽ 

đến nhà từng hội viên để đọc kinh dâng gia đình cho 

Đức Mẹ và dâng các Thánh Lễ.  Xin mời quý hội viên 

cố gắng tham dự các buổi đọc kinh và dâng các Thánh 

Lễ theo lịch trình dưới đây.  Hội cũng kính mời những 

ai muốn tới hiệp với Hội Đền Tạ để đọc kinh và dâng 

Thánh Lễ cho gia đình của mình 

thứ Hai, 9 tháng 5.   

   AC Sơn - Phương. 11551 Austin Ct. NE, Blaine 

thứ Ba, 10 tháng 5.  

   OB. Mai Hoàng Minh. 69 Winnipeg, St. Paul 

thứ Tư, 11 tháng 5.   

   B. Nguyễn Thị Mơ. 641 Dale St. N., St. Paul. 

thứ Năm, 12 tháng 5.   

    B. Ánh Hồng, 490 Edmund Ave., St. Paul 

thứ Sáu, 13 tháng 5.   

   B. Cậy. 333 110th St. NW. #122, New Brighton 

thứ Bảy, 14 tháng 5 

   AC Cường—Dung, 2319 Hoyt Ave. E, Maplewood 

 

Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật IV 
Phục Sinh cũng được gọi là Chúa Nhật 
Chúa Chiên Lành.  Trong Chúa Nhật hôm 
nay, Giáo Hội hướng và cũng kêu gọi mỗi 
người tín hữu chúng ta cầu nguyện cho ơn 
gọi thánh hiến (tu trì) nói chung và đặc 
biệt cho ơn gọi linh mục.  Lời Chúa Giêsu 
cũng nhắc nhở chúng ta về sự quan trọng trong việc 
cầu nguyện cho Giáo Hội có nhiều người đáp lại tiếng 
Chúa mời gọi trong ơn gọi linh mục “các con hãy xin 
chủ mùa gặt sai nhiều thợ đến gặt lúa của Người”.  
  
Như thế, việc cầu nguyện cho có nhiều người dâng 
mình trong thiên chức linh mục cũng là trách nhiệm 
của mỗi người tín hữu chúng ta.  Ngoài ra Giáo Hội 
cũng khuyến khích và mời gọi nhiều bạn trẻ luôn biết 
lắng nghe và theo tiếng Chúa Kitô .   
 

Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với người “mục tử 
nhân lành”.  Người gắn bó và biết rõ từng con chiên 
một: “Tôi biết chiên của Tôi, và chiên của Tôi biết 
Tôi” (Ga 10, 14).  Như Chúa Giêsu đã miêu tả, người 
mục tử tốt lành là biết và gọi tên từng con chiên, tận 
tình chăm sóc chu đáo, sẵn sàng liều chết để bảo vệ 
chiên khỏi kẻ thù.  Chính vì thế, người mục tử tốt 
lành là người biết dấn thân cho sứ mạng..  
 

Ơn gọi là một biến cố cá nhân nhưng cũng là một sự 
kiện cộng đoàn và Giáo Hội, vì không ai được gọi để 
bước đi một mình cả.  Mỗi ơn gọi được Chúa khơi 
dậy như một hồng ân, để bản thân người được gọi 
biết hành động, biết đáp lại tiếng Chúa trong sứ mạng 
phục vụ Chúa, Giáo Hội, và cho tất cả mọi người.    
 

Trong những năm gần đây, ơn gọi đang sa sút nghiêm 
trọng, vì thế  Giáo Hội đang cần lắm những tấm lòng 
dám hy sinh cho nhau, dám vì lợi ích của tha nhân mà 
quên mình phục vụ, mà quảng đại trao ban.  Vì thế, 
mỗi người chúng ta cần phải tha thiết trong việc cầu 
nguyện và cổ vũ cho nhiều người dám bước theo 
Chúa trong ơn gọi thánh hiến.  
 

Gia đình chính là môi trường và là vườn ươm ơn gọi; 
vì thế Giáo Hội khuyến khích các bậc phụ huynh luôn 
cầu nguyện, nâng đỡ, và dưỡng nuôi ơn gọi ngay 
trong gia đình của mình.  Ơn gọi sẽ được nảy nở và 
lớn lên trong những gia đình đạo đức và thánh thiện. 
Vì thế xin các phụ luôn để tâm tới đời sống ơn gọi 
của con cái mình, nhất là luôn biết giáo dục và hướng 
dẫn con cái sống tinh thần tin mừng để cống hiến cho 
Giáo Hội những mầm mống tốt lành cho vườn nho 
Chúa.   
 

Xin Chúa Giêsu mục tử hướng dẫn mỗi người chúng 
ta. 

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng 

Lịch Phụng Vụ tuần 8/5/2022 – 15/5/2022 

8/5 Chúa Nhật IV Phục Sinh 

9/5 Thứ hai – ngày trong tuần IV Phục Sinh 

10/5 Thứ ba – ngày trong tuần IV Phục Sinh 

11/5Thứ tư – ngày trong tuần IV Phục Sinh 

12/5 Thứ năm – ngày trong tuần IV Phục Sinh 

13/5 Thứ sáu – ngày trong tuần IV Phục Sinh 

14/5 Thứ bảy – ngày trong tuần IV Phục Sinh 

15/5 Chúa Nhật V Phục Sinh 

Chương Trình Sinh Hoạt Giáo Xứ 
 

Ngày 24 tháng 5: Lớp Thêm Sức—Cathedral  
Ngày 5 tháng 6:  Bế giảng chương trình GLVN 
Ngày 12 tháng 6: Các em Xưng Tội Rước Lễ LĐ 
Ngày 8-10 tháng 7:  Hội Chợ Hè Giáo Xứ 
Ngày 19-21 tháng 8: Hội Chợ Gây Quỹ Xây Dựng  

Trung Tâm Mục Vụ 



 

Danh Sách Các Gia Đình Đã Đóng Góp & Hứa Đóng Góp (cập nhật tới ngày 30 tháng 4, 22) 

Mùa Phục Sinh  

Báo Cáo Đóng Góp cho Quỹ Xây Dựng  
Vì khuôn khổ bản tin có hạn nên không thể báo cáo 
đầy đủ hết tất cả các gia đình đã đóng góp hoặc hứa 
đóng góp cho “quỹ xây dựng TTMV” được, nên từ 
này, trên bản tin chỉ báo cáo những gia đình, các nhân 
nào đóng góp trong tuần vừa qua mà thôi.  Bảng Danh 
Sách đầy đủ vẫn sẽ được cập nhật mỗi tuần và được bỏ 
kế bến bản thiết kế của TTMV.  Nếu giáo xứ có điều gì 
sai sót trong việc báo cáo hằng tuần, xin các đình liên 
lạc với cha xứ điều chỉnh lại cho đúng.  Giáo xứ chân 
thành tri ân đến tất cả các gia đình đã, đang, và sẽ đóng 
góp cho quỹ xây dựng.  Mong rằng chúng ta sẽ đạt 
được chỉ tiêu để tiến hành việc xây dựng theo dự kiến. 
CN ngày 1 – 7 tháng 5 

Tên Gia Đình Số tiền 

Lê Minh Trí – Trang Julie 5,100 

Trần Tommy – Thanh Thúy 200 

Nguyễn Johnie – Oanh 300 

Nguyễn Eric – Xuân Hà 200 

Phạm Trường Thảo - Thủy 200 

Mai Trường Sơn – Linh 160 

Lê Văn Chương – Phúc 3,000 

Phạm Văn Bruce - Nguyệt 100 

Lê Quốc Hùng – Hương 125 

Phạm Đình Khanh – Linh 100 

Dương Peter – Nho 200 

Trần Văn Thưởng – Loan 50 

Vũ Dạ Thảo 20 

Hồ Văn Dũng – Loan 10 

Nguyễn Văn Hồng - Huệ 750 

Trần Hanna 50 

Nguyễn Đức Minh – Khánh 20 

Bùi Thị Kim Nga 100 

Trần Chiêu Hổ - Nga 100 

Mai Thiên Kim – John 250 

Đinh Hảo – Chi 200 

Total tuần này $11,325 

Total đóng góp & hứa đóng góp $806,641 

GOAL (CHỈ TIÊU) $4,000,000 

% 20% 

Bài đọc I: Cv 13, 14. 43-52 
Trích sách Tông đồ Công vụ. 
Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua 
Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các 
ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái 
và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo 
bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.  Đến ngày Sabbat sau, hầu 
hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người 
Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, 
nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. 
Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: "Phải giảng lời 
Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các 
ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không 
xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía 
các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi 
rằng: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để 
ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". Nghe 
vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai 
được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin 
theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.  
Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã 
tòng giáo và các thân hào trong thành bắt bớ Phaolô và 
Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. 
Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài 
đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và 
Thánh Thần. Đó là lời Chúa. 
 
Bài đọc II: Kh 7, 9. 14b-17 
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. 
Tôi là Gioan, đã xem thấy một đám đông không thể 
đếm được, họ thuộc mọi nòi giống, dòng họ, dân tộc và 
tiếng nói, đứng trước ngai vàng và trước Con Chiên; họ 
mặc áo trắng dài, tay cầm lá vạn tuế.  Và một bô lão đã 
nói với tôi: "Đây là những người từ đau khổ lớn lao mà 
đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. 
Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm 
phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Đấng ngự trên 
ngai vàng đặt ở giữa họ. Họ sẽ không còn đói khát; mặt 
trời và nóng bức sẽ không làm khổ họ, vì Con Chiên 
đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ, sẽ dẫn họ đến 
nguồn nước ban sự sống, và Thiên Chúa sẽ lau hết mọi 
giọt lệ nơi mắt họ. Đó là lời Chúa. 
 
PHÚC ÂM: Ga 10, 27-30 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe 
tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho 
chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư 
mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. 
Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, 
và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và 
Cha Ta là một". 



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 
Đặc Biệt: Dental Implant 

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 

 

      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 

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. 

                            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 

   

OAKGROVE 
DENTAL 

2130 N. Dale St, Roseville, MN 55113  

Ph: (651) 487-2550 

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



   

  

  

    

    

  

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 

                                 

 AAA Best Care, Inc 
2589  Hamline Ave. N # B, St. Paul, MN 55113 

(651)528-8831 or (651)802-0280 
Monday – Friday: 7:30AM – 4:00PM 

 

Công Ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ PCA (Personal Care Assis-
tance), chăm sóc tại nhà dành riêng cho người cao niên, người 
khuyết tật và nhiều trường hợp tương đương  với sự tài trợ của 
Minnesota Health Care Programs.  Chúng tôi nhận bảo hiểm Blue 
Plus (BCBS), Health Partners, Medica, Ucare, and Medical Assis-
tance.  Đặc biệt công ty chúng tôi có nhân viên Việt, nhiều kinh 
nghiệm sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí.  Công ty chúng tôi 
phục vụ cộng đồng người Việt tại Minnesota trên 17 năm qua.  
Xin gọi ngay chúng tôi để biết thêm chi tiết qua số điện thoại 
trên.  Chúng tôi mong được phục vụ quý đồng hương. 

                                               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 

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 


