
 27th Sunday in Ordinary Time  • Chúa Nhật 27 Thường Niên  
October 3, 2021 - Ngày 3 Tháng 10, 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 

Th. Năm, Th. Sáu Đầu Tháng:  Thánh Lễ 7:00PM 

Thứ Bảy Đầu Tháng:     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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27th Sunday in Ordinary Time -  October 3, 2021  

 Liturgical Celebrations Announcements 
  

[E] English Language    [V] Vietnamese Language  

 

Saturday, October 2               27th Sunday in Ordinary Time           
 3:30 PM Confession                        [V & E] 
 4:30 PM LH Matthew                   [E] 
 

Sunday, October 3           27th Sunday in Ordinary Time   
 9:00 AM Parishioners of St. Columba     [E] 
 10:30 AM Parishioners of St. Columba     [V] 
   

Monday, October 4                            Saint Francis of Assisi  
 7:00 AM  LH Isave Maria, Phêo Maria, Giuse, Teresa    [E] 
 

Tuesday, October 5               weekday 
7:00 AM  † LH Đaminh                   [E] 

 

Wednesday, October 6           weekday  

 7:00 AM  † LH Giuse                 [E] 
 

Thursday, October 7                    Our Lady of the Rosary  
 7:00 AM  † LH Ông Bà Tô Tiên                  [E] 
 

Friday, October 8                       weekday  
 7:00 AM  LH Maria          [E] 
     

Saturday, October 9               28th Sunday in Ordinary Time   
 3:30 PM Confession             [V & E] 
 4:30 PM Parishioners of St. Columba     [E] 
    

Sunday, October 10         28th Sunday in Ordinary Time   
 9:00 AM Parishioners of St. Columba                    [E] 

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

Weekly Readings 

Sunday:           Gn 2:18-24/Heb 2:9-11/Mk 10:2-16  

Monday:  Jon 1:1—2:2, 11/Lk 10:25-37  

Tuesday:        Jon 3:1-10/Lk 10:38-42       

Wednesday:  Jon 4:1-11/Lk 11:1-4  

Thursday:  Mal 3:13-20b/Lk 11:5-13      

Friday:  Jl 1:13-15; 2:1-2/Lk 11:15-26      

Saturday:  Jl 4:12-21/Lk 11:27-28  

Next Sunday:  Wis 7:7-11/Heb 4:12-13/Mk 10:17-30  

Lay Ministers’ Schedule 

           Saturday Oct 2            Sunday Oct 3 

Lector   Mary McDonald           Terri Dahl 
Servers   Steiner/Barrett           Harman family 
Eucharistic Minister: 
   Saturday Oct 9              Sunday Oct 10 

Lector   Helen Zellmer          Ray Truelson            
Servers   Steiner/Barrett          Sands 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 
 

Sidewalk Counseling Training Seminar 
Monday, October 11, 7-9 p.m. at St. John the 

Baptist Church, New Brighton  
Learn how to save babies by peacefully reaching 
out with love and offering brochures to those en-

tering the five local abortion mills. Prayer support-
ers are also welcome. No charge. Presented by Pro-
Life Action Ministries. For more information or to 
register, contact debra.braun@plam.org or (651) 

797-6364. 
 

The Catholic Cemeteries:  
Bringing Them Home 2021   

The Catholic Cemeteries is offering a respectful 
and economical way to care for cremated human 
remains. Sometimes families store an urn thinking 
they will deal with it at a later date. Years pass 

and the urn is on a shelf somewhere. 
  

Resurrection Cemetery is offering to place cremat-
ed human remains in a communal crypt with a com-

mittal service by Archbishop Hebda on All Souls 
Day, November 2. Go to catholic-cemeteries.org or 

call 651-228-9991 to learn more. 
 

Mission Appeal Weekend 
The weekend of October 23 & 24, we will have a 

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

 

Weekend Envelope/ Bao thư…………………………………….$2,848  
Weekend Plate / Tiền mặt…...……………………………………..$524 
Food Sales / 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. 

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.    



guest priest, Fr. Lam Nguyen from the diocese of 
Long Xuyen, Vietnam.  Please welcome him and 
listen to his message regarding their missions and 
give as generously as you are able.  We will have 
a second collection to support their mission.  You 
can use the envelops provide at each pew and 
drop in the collection basket or mail to the parish 
office. Check can be made payable to St. Colum-
ba and mark your donation as “Mission Appeal”. 
Thank you very much 
 

Fr. Hoang to be gone 
Fr. Hoang will be gone from Wednesday October 6 
to Tuesday October 12.  During his time off, Fr. 
Minh Vu will help with the daily Masses and Fr. 
Toan will help with the weekend Masses.  Please 
welcome Fr. Minh Vu and Fr. Toan to our parish.  
If you have pastoral urgencies, please contact the 
parish office and Augustine will be able to assist 
you.  Fr. Hoang will be return to office on 
Wednesday October 13 

From the Pastor 

In the gospel of this Sunday, the 
Pharisees want to put Jesus to the test 
again, and they propose him the 
question of divorce.  But, instead of 
giving them a definite answer, Jesus 
asks them in return what the Scrip-
tures say and, without criticizing Mo-
ses and Law, makes them understand 
that while that Law is legitimate, it is only temporal: 
“Moses wrote this law for you, because of the hard-
ness of your hearts”. 
 

In the gospel, Jesus reminds them what the Genesis 
says: “But from in the beginning of creation, God 
made them male and female”.  Jesus speaks here of 
the unity of humankind.  Man will leave father and 
mother and will join his wife, and the two shall be-
come one flesh to form mankind.  This represents a 
new reality: two human beings form a unity, not as 
an “association”, but as generator of humanity.  The 
conclusion is quite evident to us: “let no one sepa-
rate what God has joined”.  It sounds simple, direct.  
It is God who does the joining, God who holds to-
gether, then there is nothing can separate it. 
 

This is why the essential properties of marriage are 
unity and indissolubility. The Catholic Church 
teaches that Marriage is the Sacramental union be-
tween two matured adults, who must be male and 
female.  Indissolubility here stands for: permanence; 
binding: an indissoluble contract because it’s a Cov-
enant.  Marriage Covenant is impossible to dissolve, 
disintegrate, or decompose. 
 

The indissolubility of marriage stands as the physi-
cal symbol of the spiritual reality of God’s faithful-
ness to His chosen people.  The violation of this 
covenant is a destruction of the most powerful sym-
bol of the love of God for us, Christ for the Church.   
 

A divorce is a civil dissolution of a legal marriage 
bond.  An Annulment is not a divorce but is a decla-
ration that a necessary element for a valid marriage 
was lacking at the time of consent which means a 
true marriage never occurred.  A proper marriage 
must be entered into with full consent and without 
any reservation or whatever, and with the right in-
tention: “the good of your spouse”. 
 

Today, let us pray for genuine relationships which 
will translate into a loving union for our young ones 
in search of their life partners.  And we pray that 
those already married, may find peace, comfort and 
love in their marriages in Jesus name. May God 
bless all married couples. 
   

Rev. Hoang Nguyen 

Sunday’s Gospel  (Mk 10:2-16)  
 

The Pharisees approached Jesus and asked, "Is 
it lawful for a husband to divorce his wife?"  They 
were testing him.  He said to them in reply, "What 
did Moses command you?"  They replied, 
"Moses permitted a husband to write a bill of 
divorce and dismiss her." But Jesus told them, 
"Because of the hardness of your hearts he wrote 
you this commandment.  But from the beginning 
of creation, God made them male and female.  
For this reason a man shall leave his father and 
mother and be joined to his wife, and the two 
shall become one flesh.  So they are no longer 
two but one flesh.  Therefore what God has 
joined together, no human being must separate."  
In the house the disciples again questioned 
Jesus about this.  He said to them, "Whoever 
divorces his wife and marries another commits 
adultery against her; and if she divorces her 
husband and marries another, she commits 
adultery." And people were bringing children to 
him that he might touch them, but the disciples 
rebuked them.  When Jesus saw this he became 
indignant and said to them, "Let the children 
come to me; do not prevent them, for the 
kingdom of God belongs to such as these.  
Amen, I say to you, whoever does not accept the 
kingdom of God like a child will not enter it." Then 
he embraced them and blessed them, placing his 
hands on them. 
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Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chích Ngừa Bệnh Cúm và Covid-19 Miễn Phí 

Portico Healthnet và M Health Fairview tài trợ 

chích ngừa cúm và Covid-19 năm 2021 tại các địa điểm 

như sau: 
 

Saint Anne & Joseph Hiển Church 

Date: Sunday, October 3rd, 2021 

Time: 10:00 am – 2:00 pm 

(Chích ngừa cúm và Covid-19 – Vaccine Pfizer for the 

first and second shot) 
 

Saint Adalbert  

Date: Sunday, October 17th, 2021 

Time: 10:00 am – 2:00 pm 

(Chích ngừa cúm và Covid-19 – Vaccine Pfizer for the 

first and second shot) 
 

Saint Columba Church  

Date: Sunday, October 31st, 2021  

Time: 10:00 am – 2:00 pm 

(Chích ngừa cúm và Covid-19 – Vaccine Pfizer for the 

first and second shot) 
 

Phật Ân Temple  

475 Minnesota Ave., Roseville, MN 55113 

Date: Sunday, November 7th, 2021 

Time: 10:00 am – 2:00 pm 

(Chích ngừa cúm và Covid-19 – Vaccine Pfizer for the 

first and second shot) 
 

Saint Alphonsus Catholic Church  

7025 Halifax Ave., North, Brooklyn Center, MN 55429 

Date: Sunday, Dec 5th, 2021 – Time: 10 am – 2:00 pm 

(Chích ngừa cúm và Covid-19 – Vaccine Pfizer for the 

first and second shot) 
 

Xin gọi cô Phạm Ngọc Dung tại số điện thoại 651-603-

5126 hoặc cô Pauline Phượng Nguyễn tại số điện thoại 

651-603-5133 để biết thêm chi tiết 

 

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.    

 

Ngày Tĩnh Tâm tìm hiểu ơn gọi linh mục 

Tổng Giáo Phận St. Paul & Minneapolis sẽ tổ chức 

2 kỳ tĩnh tâm giúp những ai muốn tìm hiểu về ơn 

gọi làm linh mục 

Tĩnh Tâm cùng Đức Tổng Giám Mục Bernard 

Hebda & cha David Blume, giám đốc ơn gọi: 

Cuối tuần ngày 29 – 31 tháng 10, 2021 (3 ngày), tại 

nhà tĩnh tâm Christ the King, Buffalo – dành cho 

những em nào chưa có bằng đại học 

Tĩnh Tâm cùng Đức Giám Mục Phụ Tá Andrew 

Cozzens. 

Thứ bảy ngày 30 tháng 10 (1 ngày) tại nhà tìm hiểu 

ơn gọi chủng viện - dành cho những ai đã có bằng 

đại học 

 

Để biết thêm chi tiết hoặc để ghi danh tham dự, xin 

phụ huynh và các em vào trang mạng: 10000voca-

tions.org. hoặc liên lạc với cha xứ.  Xin quý phụ 

huynh cùng khuyến khích, tạo điều kiện để con em 

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  
27  

Thường Niên 

Hội 
Đền Tạ 

Hội 
Đền Tạ 

Các Ông: 
Hiển, Thạnh 
Khải 

 Nhóm 
Lòng Thương 

Xót Chúa 
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Chúa Nhật  
28 

Thường Niên 

Hội  
BMCG 

Hội 
BMCG 

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 

của mình tìm hiểu thêm về ơn gọi linh mục.   

 

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 

 

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.   

 

Chúc Mừng 

Nhân ngày mừng bổn mạng Hội Đền Tạ, Lễ Đức Mẹ 

Mân Côi, giáo xứ gởi lời chúc mừng đến Hội Đền Tạ.  

Xin Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, ban 

cho Hội Đền Tạ, các hội viên, và gia đình được nhiều 

ơn lành hồn xác, và nhất là luôn biết thăng tiến bản 

thân, siêng năng lần chuỗi, và sống thánh thiện đạo đức, 

để làm gương cho con cái, gia đình, và giáo xứ.  Đồng 

thời cũng xin Chúa ban cho hội luôn phát triển, có thêm 

nhiều hội viên đạo đức thánh thiện và gương mẫu  

Hàng năm Giáo hội Công Giáo dành trọn 
tháng mười làm tháng Mân Côi, tháng kính 
Mẹ Maria cách đặc biệt.  Trong tháng này, 
Giáo hội khuyến khích và kêu gọi các Kitô 
hữu siêng năng cầu nguyện bằng việc đọc 
kinh Mân Côi.  Để qua kinh Mân Côi, xin Mẹ cầu bầu 
cùng Chúa cho thế giới được ơn sám hối, trở về cùng 
Thiên Chúa, canh tân đời sống theo Tin Mừng; để khỏi 
những tai hoạ do tội lỗi của nhân loại gây ra. Đọc kinh 
Mân Côi để cầu cho thế giới được hoà bình, gia đình 
được hạnh phúc, con người biết yêu thương nhau. 
 

Bởi vì, chuỗi Mân Côi là dây ràng buộc người Kitô 
hữu với Mẹ Maria. Chính Đức Mẹ đã ban cho loài 
người chuỗi Mân Côi, trong đó chứa đựng sứ điệp của 
Mẹ với những tiếng đơn sơ mà ý nghĩa thâm thuý. 
Tháng Mân Côi về, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua đôi 
nét về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị của kinh Mân Côi. 
 

Nguồn gốc kinh Mân Côi 
 

Ngày xưa, các giáo sĩ và tu sĩ đọc 150 Thánh vịnh. 
Đến năm 1906, các tu sĩ không hiểu biết tiếng La Tinh 
nên có thói quen đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế cho 
các Thánh vịnh. Sang thế kỉ XIII, họ đọc 150 kinh Lạy 
Cha tôn kính Thiên Chúa và thêm 150 kinh Kính 
Mừng kính Đức Mẹ. 
 

Năm 1300, sau mỗi chục kinh, người ta thường thêm 
một mầu nhiệm tôn kính Chúa và Đức Mẹ.  Năm 1400, 
các mầu nhiệm được đúc kết thành 15 mầu nhiệm 
chính.  Năm 2002, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II 
thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng. 
 

Từ thế kỷ 16, do sáng kiến của các tu sĩ dòng Đa Minh 
ở Rôma, khi đọc kinh Mân Côi, người ta thường đọc 
lên ý nghĩa của các mầu nhiệm suy gẫm, một kinh Lạy 
Cha, mười kinh Kính Mừng và kết thúc bằng kinh 
Sáng Danh.  Nhờ đó mà chúng ta có được một gia sản 
vô cùng quí giá là kinh Mân Côi. 
 

Thời trung cổ, các tín hữu Tây Phương phát triển việc 
đọc kinh Mân Côi mhư một hình thức bình dân thay 
thế cho các giờ kinh Phụng vụ. 
 

Năm 1569, Đức Giáo Hoàng Piô V đã qui định rõ ràng 
hình thức đọc kinh Mân Côi. Và năm 1572, cũng chính 
Đức Giáo hoàng Piô V đã lập lễ kính Đức Mẹ thắng 
trận trên vịnh Nêpan, sau này đổi thành lễ Đức Mẹ  
Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 hằng năm. 
 

Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta biết siêng năng lẫn 
chuỗi và gìn giữ gia sản quý giá của Giáo Hội.  Xin 
Đức Mẹ chúc lành và ban nhiều ơn lành hồn xác cho 
những ai tôn kính Đức Mẹ qua những lời kinh Mân 
Côi.   

 

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng 

Lịch Phụng Vụ tuần 3/10/2021 – 10/10/2021 

3/10 Chúa Nhật XXVII Thường Niên 

4/10 Thứ hai – thánh Phanxicô Assisi, tu sĩ, lễ nhớ 

5/10 Thứ ba – ngày trong tuần 27 thường niên 

6/10 Thứ tư – ngày trong tuần 27 thường niên 

7/10 Thứ năm – Lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ 

8/10 Thứ sáu – ngày trong tuần 27 thường niên 

9/10 Thứ bảy – ngày trong tuần 27 thường niên 

10/10 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 



thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự 
vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, 
Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật 
là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích 
mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang 
và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Đấng đem lại 
ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Đấng thánh 
hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do 
một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ 
là anh em. Đó là lời Chúa. 
 
ALLELUIA: Ga 17, 17b và a 
 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; 
xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia. 
 
PHÚC ÂM: Mc 10, 2-16  
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 
 
Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử 
Chúa Giêsu rằng: "Người ta có được phép ly dị vợ 
mình chăng?" Người đáp: "Môsê đã truyền cho các 
ông thế nào?" Họ thưa: "Môsê cho phép làm giấy ly 
dị và cho ly dị". Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: 
"Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã 
viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng 
tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và 
một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để 
luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết 
nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết 
nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người 
không được phân rẽ". 
 
Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. 
Và Người bảo các ông: "Ai bỏ vợ mình và lấy vợ 
khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ 
trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì 
cũng phạm tội ngoại tình". 
 
Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa 
Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn 
đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình 
và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng 
Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là 
của những người giống như chúng. Thầy bảo thật 
các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như 
trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người 
ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng. Đó là 
lời Chúa. 

Bài Đọc Chúa Nhật 27 Thường Niên  

Chúa Nhật 27 Thường Niên - Ngày 3 tháng 10, 2021 

Bài Đọc 1: St 2, 18-24 
 

Trích sách Sáng Thế. 
 
Chúa là Thiên Chúa phán: "Đàn ông ở một mình 
không tốt. Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống 
như nó". Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật 
dưới đất và toàn thể chim chóc trên trời, Thiên Chúa 
dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế 
nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. 
Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và 
muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội 
trợ giống như mình. 
 
Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông 
đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp 
thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy 
từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. 
Ađam liền nói: "Bây giờ đây xương bởi xương tôi và 
thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì 
bởi người nam mà ra". Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ 
cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một 
thân thể. Đó là lời Chúa. 
 
Đáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5. 6 
 

Đáp: Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi 
ngày trong đời sống chúng con! (x. c. 5). 
 
Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên 
Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công 
quả tay bạn làm ra bạn được an hưởng, bạn được hạnh 
phúc và sẽ gặp may. - Đáp. 
 
2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia 
thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như chồi non của 
khóm ô-liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. - Đáp. 
 
3) Đó là phúc lộc dành để cho người biết kính sợ 
Chúa. Nguyện Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để 
bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi 
ngày trong đời sống của bạn. - Đáp. 
 
4) Và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con. Nguyện xin 
bình an đến trên đất Israel. - Đáp. 
 
Bài Đọc 2: Dt 2, 9-11 
 

Trích thư gửi tín hữu Do-thái. 
 
Anh em thân mến, Đấng trong một thời gian bị hạ 
xuống kém các Thiên Thần, là Đức Giêsu, chúng ta 



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 


