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December 20, 2020�

Fourth Sunday of Advent • Chúa Nhật IV Mùa Vọng�

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: �

Registered parishioners should 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�

Ban Chấp Hành � Council�

Chủ tịch: �Hà Anh Linh�           651.235.5643�

Thư ký: � Chu Thùy Trang�           612.987.4543�

Thành viên:� Nguyễn Minh Trí�

� � Trần Thanh Sơn�

� � Nguyễn Thị Ngọc Dung�

� � Nguyễn Xuân Vũ�

� � Lê Minh Trí�

�

Ban Kiểm Ngân�

� Lê Văn Chương�           651.336.0356�

� Nguyễn Văn Nhị�

� Vũ Tùng Sơn�

�

Các Tiểu Ban � Committee�

Phụng vụ:   Phạm Đình Khải�           651.278.0665�

Gian thánh: Lê Văn Mậu                  651.290.0148�

�     Lê Văn Hiển       �          651.786.9138�

Thánh ca:�    Nguyễn Bá Tin�           651.278.2066�

Truyền giáo: Nguyễn Bá Đức           651.353.7531�

Xã hội:�      Phạm Văn Lộc             612.889.9681�

VP 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 Thanh Đạm     612.986.7633�

Trật tự: �      Nguyễn Phê                  651.332.4285�

Trang Web:  Nguyễn Mỹ Triều        612.987.6955�

�

�

Liên Lạc Các Hội Đoàn � Organizations�

CĐ Lavang:   Nguyễn Thu Trâm           651.246.4559�

CĐ Thánh Gia:  Lê Quốc Hùng�            612.229.5088�

Đoàn TNTT:   Nguyễn Hữu Nam          651.497.7945�

Hội Đền Tạ:   Nguyễn Hữu Trung        952.200.4128�

Hội BMCG:    Nguyễn T. Thu Trâm     651.808.1565�

Hội Lêgiô Maria:   Vũ Thị Cậy�            651.431.1875�

Hội Gia Trưởng:  Nguyễn Minh Trí      651.876.2143

� �

Lễ Buộc / Lễ Trọng:�                     Thánh Lễ: 7:00PM�

Thứ Năm, Thứ Sáu Đầu Tháng:   Thánh Lễ: 7:00 PM�

Thứ Bảy Đầu Tháng:� Thánh Lễ: 10:00 AM�

Giáo Lý / V�Ngữ / TNTT:� 12:15 � 3:00PM(CN)�

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

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     �

�              augustine.mai@stcolumba.org�

   Minh Nguyen                          Parish Secretary�

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�

Bernard Hesse� �         651.642.9090�

Peter Nguyen�  �         651.645.7465�

�

Church of St. Columba 
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 Liturgical Celebrations� Announcements 

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.�

�

Liturgy during the Pandemic (Covid�19)�

�

Weekday Masses:�

Monday � Friday: 7:00AM (English);�                         

�

Weekend Masses:�

� Saturday: 4:30PM (English)�

� Sunday: 9:00AM & 10:30AM (Vietnamese)�

�

�

For more ways to pray for those affected by 

COVID�19, visit archspm.org/covid19prayers.��

�

Christmas Liturgy Schedule�

�

Christmas Eve, Thursday December 24�

�

4:30PM�Mass in English�

7:00PM�Mass in Vietnamese�

�

Christmas Day, Friday December 25�

�

9:00AM�Mass in English�

10:30AM�Mass in Vietnamese�

�

Feast of the Holy Family of �

Jesus, Mary and Joseph�

�

Saturday December 26�

4:30PM�Mass in English�

�

Sunday December 27�

9:00 & 10:30AM�Mass in Vietnamese�

 �

[E] English Language    [V] Vietnamese Language�

� �

Saturday, December 19    �    Fourth Sunday of Advent�

�

� 3:30 PM� Confession� �       �        [V & E]�

� 4:30 PM� Parishioners of St. Columba� � [E]�

 �

Sunday, December 20�       �    Fourth Sunday of Advent�

�

� 9:00 AM    Parishioners of St. Columba� � [V]�

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

�

Monday, December 21    �         � �     weekday  �

�

� 7:00 AM �  Parishioners of St. Columba� �  [E]�

�

Tuesday, December 22         � � �     weekday�

�

� 7:00 AM� Parishioners of St. Columba� �  [E]�

� � �

Wednesday, December 23� � �     weekday     �

�  7:00 AM� † Phêrô�Maria�      � � �   [E]�

� � � �

Thursday, December 24  � �        Christmas Eve�

� 4:30PM� Parishioners of St. Columba� �   [E]�

� 7:00PM � Parishioners of St Columbal� �   [V]�

�

Friday, December 25�        �  �        Christmas Day �

� 9:00 AM� Parishioners of St. Columba� �  [E]�

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

� �

Saturday, December 26    �    Feast of the Holy Family�

�

� 3:30 PM� No Confession� �       �        [V & E]�

� 4:30 PM� Parishioners of St. Columba� �  [E]�

�

Sunday, December 27      �    Feast of the Holy Family�

�

�  9:00 AM� Parishioners of St. Columba� �  [V]�

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

Weekly Readings�

Sunday:      � � 2 Sm 7:1�5, 8b�12, 14a, 16/ Rom 16:25�27/ 

�    Lk 1:26�38 �

Monday: � � Sg 2:8�14 or Zep 3:14�18a/ Lk 1:39�45  �

Tuesday: � � 1 Sm 1:24�28/ Lk 1:46�56 �

Wednesday: �� Mal 3:1�4, 23�24/ Lk 1:57�66 �

Thursday:        Christmas Eve�

      Vigil: � Is 62:1�5/ Acts 13:16�17, 22�25/ Mt 1:1�25 �

      Night: � Is 9:1�6/ Ti 2:11�14/ Lk 2:1�14. �

Friday: � � Christmas Day�

      Dawn: � Is 62:11�12/ Ti 3:4�7/ Lk 2:15�20. �

      Day: � Is 52:7�10/ Heb 1:1�6/ Jn 1:1�18 �

Saturday: � � Acts 6:8�10; 7:54�59/ Mt 10:17�22 �

Next Sunday:   Sir 3:2�6, 12�14/ Col 3:12�21/ Lk 2:22�40 

Our Sacrificial Giving �

We offer unto you, O Lord, our sacrificial giving. Thank you!�

�

Weekend Envelope/ Bao thư _______________________$3,448�

Weekend Plate / Tiền mặt__________________________$683�

Food Sale / bán hàng____________________________ $�

Fuel Collection:_________________________________$�

�

Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự hy sinh và lòng quảng đại �

 

Merry  

Christmas 

&  

Happy 

New  

Year 

Christmas Memorial Flowers�

Given in Memory of�

�

________________________________________________�

From �

________________________________________________�

�

[  ] $25    [  ] $20    [  ]$15    [  ] Other $ ___________�

�

Please print, clip, and drop in collection basket or mail to the parish office  for  names to 

appear in the Christmas bulletin. �



Chương Trình Phụng Vụ Trong Mùa Dịch �

�

Thánh Lễ ngày thường�

 �

Thứ hai � Thứ sáu: � � � 7:00AM�Lễ Mỹ  �

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu� � 7:00PM � Lễ Việt�

� �

Thánh Lễ Cuối Tuần (Weekend)�

�

Thứ Bảy: � 4:30PM � � Lễ Mỹ�

Chúa Nhật:� 9:00AM � � Lễ Việt �

�        � 10:30AM � � Lễ Việt (được phát trực 

� � � � tuyến trên youtube: �

� Me Lavang�St. Columba, St. Paul, MN)�

�

Chương Trình Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh�

Thứ Năm ngày 24 tháng 12�Vọng Giánh Sinh�

� 4:30PM  � Lễ Mỹ�

� 7:00PM � Lễ Việt �

Thứ Sáu ngày 25 tháng 12�Đại Lễ Giáng Sinh�

� 9:00AM�Lễ Mỹ�

� 10:30AM�Lễ Việt�

�

Danh Sách Đóng Góp Tu Sửa Nhà Chúa�

Trong những ngày qua, giáo xứ rất cám ơn và chân 

thành ghi ơn những người đã tự nguyện đóng góp để 

sửa sang nhà thờ và trường học.  Sau đây là danh sách 

những người đã ủng hộ để sửa mái nhà thờ và trường 

học.�

� Hội BMCG:� � � � $3,740�        �

 � OB. Mai Hùng Minh � � � $1,000�

� AC Hùng � Liên   � � � $300       �

 � GĐ Phạm Hải Quang   � � $500  �

� GĐ Phạm Bruce   � � � $1,000     �

� GĐ Phạm Đình Khải  �� � $1,000 �

� C. Giáp Thị Nhung � � � $1,000  �

� GĐ Nguyễn Bá Đức  �� � $1,000�

� B. Nguyễn Thị Phú � � � $1,000  �

� GĐ Đoàn Minh Quang  � � $300�

� GĐ.Dương Như Hà � � � $400 �

� GĐ Nguyễn Thanh Đạm� � $1,000�

� Chị Vy�Phan�      � � � $500     �

� GĐ Lê Văn Mậu         � � $1,000�

� Cô Mỹ Triều    � � � $1,000       �

� GĐ Nguyễn Khắc Luật � � $1,000�

� AC Dung�Liêm  � � � $2,500   �

� OB. Trịnh Tiến Triển    � � $500�

� OB. Dương Như Huân � � $1,000�

� AC Nguyễn Chí Linh�Vang�� $1,000�

� GĐ Lê Văn Chương�Phúc� � $2,000�

� Bà Trần Thị Khiển (Hòa)� � $1,000�

� AC Phạm Phú Kim � Phượng�� $500�

� AC Đào Huy Quỳnh � Dung� � $500�

� AC Khánh�Phương� � � $5,000�

� GĐ Chu Quang Tốn� � � $1,000�

� AC Chu Trọng Hiếu�Thùy Trang� $1,000�

� AC Danh�Trang� � � $500�

Sinh Hoạt Cộng Đoàn �
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� OB. Nguyễn Minh Phan� � $1000�

� OB Trần Văn Quý� � � $1000�

� Bà Tư� � � � � $100�

� OB. Phạm Văn Lộc� � � $1000�

� GĐ. Nguyễn Bá Tin� � � $1,000�

�

Thay mặt giáo xứ, cha xứ gởi lời cám ơn đặc biệt tất cả 

những ai đã đóng góp cho giáo xứ.  Ai có khả năng giúp 

được, thì giúp cho giáo xứ trong công việc tu sửa này.  

Xin Chúa trả công và ban nhiều thiên ân xuống trên tất cả 

mọi người.  �

�

Cancel Các Thánh Lễ trong tuần�

�

Vì thời tiết mùa đông, nên rất người có thể tới tham dự 

các Thánh Lễ ngày thường được, nên kể từ sau Lễ Chúa 

Giáng Sinh (bắt đầu từ ngày 28 tháng 12), cha xứ sẽ 

không còn dâng các Thánh Lễ ngày thường bằng Việt 

Ngữ nữa (thứ hai, thứ tư, thứ sáu).  Giáo xứ chỉ còn một 

thánh lễ trong các ngày thường (thứ hai � thứ sáu) vào 

ban sáng lúc 7:00AM bằng Anh Ngữ.  Các Thánh Lễ 

Việt Ngữ chỉ được cử hành vào lúc 9:00AM & 10:30AM 

vào ngày Chúa Nhật.  Thánh Lễ lúc 10:30AM vẫn được 

tiếp tục trực tuyến (livestream) như bình thường cho tới 

lúc mọi sinh hoạt được trở lại bình thường.  �

Lịch Phụng Vụ tuần 20/12/2020 � 27/12/2020�

20/12 � Chúa Nhật: Lễ Chúa IV Mùa Vọng�            �

21/12 � Thứ hai: ngày trong tuần 4 mùa vọng�

22/12 � Thứ ba: ngày trong tuần 4 mùa vọng�

23/12 � Thứ tư: ngày trong tuần 4 mùa vọng�

24/12 � Thứ năm: Vọng Giáng Sinh�

25/12 � Thứ sáu: Đại Lễ Giáng Sinh�

26/12� Thứ bảy: thánh Têphanô tử đạo tiên khởi�

27/12 � Chúa Nhật: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất�

Đóng góp hằng tuần�

�

Xin các gia đình trong giáo xứ tiếp tục đóng góp và gởi 

các bao thư đóng góp về văn phòng giáo xứ.  Mặc dù 

chúng ta không có các Thánh Lễ Chúa Nhật, nhưng giáo 

xứ cũng rất cần ngân quỹ để trang trải các chi phí của 

giáo xứ.  Rất mong được mọi người cùng hy sinh để giúp 

giáo xứ và giúp nhau trong những ngày 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 gởi giúp giáo xứ trong những tuần vừa qua.�

�

Hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau trong các Thánh 

Lễ vào một ngày không xa khi có thuốc chủng ngừa.  

Cầu mong mọi người luôn giữ gìn sức khỏe và bình an.�

 

Merry Christmas & Happy New Year 



 Lời Cha Xứ  

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối 

cùng trong Mùa Vọng để chuẩn bị mừng Lễ 

Chúa Giáng Sinh.  Chúa Nhật tuần này là 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng.  Bài Phúc Âm mà 

chúng ta được nghe đọc trong Chúa Nhật 

tuần này nói về biến cố truyền tin của sứ thần 

Gabriel cho Đức Mẹ Maria.  �

�

Sau lời chào một cách rất cung kính “trinh nữ đầy ơn 

phúc”, thì sứ thần Gabriel liền loan một tin mừng rất quan 

trọng khi nói với Đức Mẹ “Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh 

một con trai và đặt tên là Giêsu.  Người sẽ nên cao trọng và 

được gọi là con Đấng Tối Cao”.  Lời loan báo của sứ thần 

Gabriel là một tin trọng đại, bởi vì Thiên Chúa đã chọn 

một người con gái Do Thái để sinh hạ Đấng Cứu Thế.�

�

Việc Thiên Chúa hạ sinh làm người và là Đấng Cứu Độ 

cho nhân laoại là một tin mừng lớn lao; thế nhưng đó cũng 

đi kèm với một trách nhiệm lớn lao và khó khăn nơi Đức 

Maria.  Đức Mẹ là người đã tuyên khấn giữ mình đồng 

trinh, vì thế việc mang thai là việc Đức Mẹ không bao giờ 

nghĩ tới.  Bên cạnh đó, chức vị làm “Mẹ Thiên Chúa � Mẹ 

Đấng Cứu Thế” lại càng không có trong tư tưởng của Đức 

Mẹ.  Thế nhưng, đây lại là một sự thật và cũng là một mầu 

nhiệm.  Một người con gái đơn thuần và hiền lành lại được 

Thiên Chúa chọn để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng đã được 

loan báo trong Cựu Ước và là Đấng Thiên Sai mà toàn dân 

đang mong đợi. �

�

Mặc dù với lời “xin vâng” Mẹ thưa với sứ thần, thì Đức 

Maria vẫn chưa thể nào hiểu hết được cái vai trò làm Mẹ 

Thiên Chúa.  Mẹ thưa tiếng xin vâng là bởi Mẹ tin vào 

quyền năng của Thiên Chúa và Mẹ đã dám phó thác đời 

mình trong thánh ý Thiên Chúa.  Từ việc tin tưởng vào 

Thiên Chúa, Đức Maria đã để cho Thiên Chúa hoàn thành 

ý định của Ngài trên con người và trong cuộc đời của 

mình.  Mẹ đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa để chương 

trình cứu chuộc của Chúa được thực hiện.  Mẹ Maria đã 

dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa khi Mẹ 

thân thưa với sứ thần “này tôi là tôi tớ của Chúa”.�

�

Noi gương Đức Mẹ, mỗi người chúng ta cũng biết để cho 

thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của mình.  Mùa 

Vọng, nhất là trong Chúa Nhật tuần này, mời gọi mỗi 

người chúng ta, biết mở lòng để đón nhận thánh ý Chúa 

trong cuộc sống hằng ngày của mình.  Với Đức Tin, chúng 

ta tin rằng, Chúa sẽ biết cách làm cho cuộc đời của từng 

người chúng ta những gì tốt đẹp nhất mà có lẽ chúng ta 

không biết trước được.  Nếu chúng ta thực sự dám sống 

tâm tình khiêm tốn và phó thác như Đức Mẹ, thì Thiên 

Chúa sẽ làm rất nhiều việc có ích và có lợi nhất cho cuộc 

đời từng người.�

�

Ước mong sao, chúng ta cũng dám thân thưa như Đức Mẹ 

“này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần 

truyền”, để Chúa có thể thực hiện thánh ý của Ngài cho tất 

cả mỗi người chúng ta.  �

�

Cầu chúc tất cả có được những ngày Lễ Chúa Giáng Sinh 

thật thánh thiện �

  Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng�

 From the Pastor �

This week is the Fourth Sunday of Ad-

vent.   In the Gospel of this weekend, 

Mary received the Good News from the 

angle Gabriel that she will be the moth-

er of the Son of God.  After the angel 

Gabriel saluted her as the person “favor 

with God”, the angel then told her that 

she would conceive in her womb and 

bear a Son.  The boy will grow up to be the Savior of 

the world. �

�

This great message was a wonderful but difficult re-

sponsibility for Mary.  The idea of Mother of God did 

not even cross her mind or enter her wildest dreams.  

Yet, it was the truth. The simple young Jewish woman 

was chosen by God to rear Jesus and form Him to be a 

good Jew.  The rest is to be taken care by God.�

�

By the time of the Annunciation, Mary knew that she 

did not have what it takes to be a Mother of God, but 

it was clear to her that it was God’s will.  From trust-

ing herself to God, she allowed herself to be used by 

God in His plan of salvation. �

�

Mary knew how inadequate she was for the gift and 

task given to her by God.  Her reactions showed in her 

response to the angel. But her faith in God prevailed.  

Knowing, too, that God is with her in the task, she 

courageously uttered her yeas and commitment to do 

her part of the task.  Even with her whole capacity, 

she can do nothing apart from God.�

�

We must be the same before God.  While we differ 

greatly from other creatures because of our mind, 

soul, heart, and strength, we still are dependent to 

God.  What we have can only make us do limited 

things or reach certain heights. Only with the Lord 

can we really achieve greatness.�

�

Another Christmas is coming. It will be good to look 

back what we have done since the last Christmas. 

What were the gifts given to us by God?  Did we al-

low His Spirit to inspire us so that we can achieve 

God’s purpose in us?  Are we also accepting God’s 

will for us as Mary? �

�

Learning from the example of Mary and like her, if 

we commit to do God’s will, the impossible will be 

possible to us and to the world.�

�

May God bless us during the time we await the com-

ing of our Lord.�

  �

Rev. Hoang Nguyen       



 Lời Cha Xứ  

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối 

cùng trong Mùa Vọng để chuẩn bị mừng Lễ 

Chúa Giáng Sinh.  Chúa Nhật tuần này là 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng.  Bài Phúc Âm mà 

chúng ta được nghe đọc trong Chúa Nhật 

tuần này nói về biến cố truyền tin của sứ thần 

Gabriel cho Đức Mẹ Maria.  �

�

Sau lời chào một cách rất cung kính “trinh nữ đầy ơn 

phúc”, thì sứ thần Gabriel liền loan một tin mừng rất quan 

trọng khi nói với Đức Mẹ “Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh 

một con trai và đặt tên là Giêsu.  Người sẽ nên cao trọng và 

được gọi là con Đấng Tối Cao”.  Lời loan báo của sứ thần 

Gabriel là một tin trọng đại, bởi vì Thiên Chúa đã chọn 

một người con gái Do Thái để sinh hạ Đấng Cứu Thế.�

�

Việc Thiên Chúa hạ sinh làm người và là Đấng Cứu Độ 

cho nhân laoại là một tin mừng lớn lao; thế nhưng đó cũng 

đi kèm với một trách nhiệm lớn lao và khó khăn nơi Đức 

Maria.  Đức Mẹ là người đã tuyên khấn giữ mình đồng 

trinh, vì thế việc mang thai là việc Đức Mẹ không bao giờ 

nghĩ tới.  Bên cạnh đó, chức vị làm “Mẹ Thiên Chúa � Mẹ 

Đấng Cứu Thế” lại càng không có trong tư tưởng của Đức 

Mẹ.  Thế nhưng, đây lại là một sự thật và cũng là một mầu 

nhiệm.  Một người con gái đơn thuần và hiền lành lại được 

Thiên Chúa chọn để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Đấng đã được 

loan báo trong Cựu Ước và là Đấng Thiên Sai mà toàn dân 

đang mong đợi. �

�

Mặc dù với lời “xin vâng” Mẹ thưa với sứ thần, thì Đức 

Maria vẫn chưa thể nào hiểu hết được cái vai trò làm Mẹ 

Thiên Chúa.  Mẹ thưa tiếng xin vâng là bởi Mẹ tin vào 

quyền năng của Thiên Chúa và Mẹ đã dám phó thác đời 

mình trong thánh ý Thiên Chúa.  Từ việc tin tưởng vào 

Thiên Chúa, Đức Maria đã để cho Thiên Chúa hoàn thành 

ý định của Ngài trên con người và trong cuộc đời của 

mình.  Mẹ đã hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa để chương 

trình cứu chuộc của Chúa được thực hiện.  Mẹ Maria đã 

dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho Thiên Chúa khi Mẹ 

thân thưa với sứ thần “này tôi là tôi tớ của Chúa”.�

�

Noi gương Đức Mẹ, mỗi người chúng ta cũng biết để cho 

thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của mình.  Mùa 

Vọng, nhất là trong Chúa Nhật tuần này, mời gọi mỗi 

người chúng ta, biết mở lòng để đón nhận thánh ý Chúa 

trong cuộc sống hằng ngày của mình.  Với Đức Tin, chúng 

ta tin rằng, Chúa sẽ biết cách làm cho cuộc đời của từng 

người chúng ta những gì tốt đẹp nhất mà có lẽ chúng ta 

không biết trước được.  Nếu chúng ta thực sự dám sống 

tâm tình khiêm tốn và phó thác như Đức Mẹ, thì Thiên 

Chúa sẽ làm rất nhiều việc có ích và có lợi nhất cho cuộc 

đời từng người.�

�

Ước mong sao, chúng ta cũng dám thân thưa như Đức Mẹ 

“này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần 

truyền”, để Chúa có thể thực hiện thánh ý của Ngài cho tất 

cả mỗi người chúng ta.  �

�

Cầu chúc tất cả có được những ngày Lễ Chúa Giáng Sinh 

thật thánh thiện �

  Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng�

 From the Pastor �

This week is the Fourth Sunday of Ad-

vent.   In the Gospel of this weekend, 

Mary received the Good News from the 

angle Gabriel that she will be the moth-

er of the Son of God.  After the angel 

Gabriel saluted her as the person “favor 

with God”, the angel then told her that 

she would conceive in her womb and 

bear a Son.  The boy will grow up to be the Savior of 

the world. �

�

This great message was a wonderful but difficult re-

sponsibility for Mary.  The idea of Mother of God did 

not even cross her mind or enter her wildest dreams.  

Yet, it was the truth. The simple young Jewish woman 

was chosen by God to rear Jesus and form Him to be a 

good Jew.  The rest is to be taken care by God.�

�

By the time of the Annunciation, Mary knew that she 

did not have what it takes to be a Mother of God, but 

it was clear to her that it was God’s will.  From trust-

ing herself to God, she allowed herself to be used by 

God in His plan of salvation. �

�

Mary knew how inadequate she was for the gift and 

task given to her by God.  Her reactions showed in her 

response to the angel. But her faith in God prevailed.  

Knowing, too, that God is with her in the task, she 

courageously uttered her yeas and commitment to do 

her part of the task.  Even with her whole capacity, 

she can do nothing apart from God.�

�

We must be the same before God.  While we differ 

greatly from other creatures because of our mind, 

soul, heart, and strength, we still are dependent to 

God.  What we have can only make us do limited 

things or reach certain heights. Only with the Lord 

can we really achieve greatness.�

�

Another Christmas is coming. It will be good to look 

back what we have done since the last Christmas. 

What were the gifts given to us by God?  Did we al-

low His Spirit to inspire us so that we can achieve 

God’s purpose in us?  Are we also accepting God’s 

will for us as Mary? �

�

Learning from the example of Mary and like her, if 

we commit to do God’s will, the impossible will be 

possible to us and to the world.�

�

May God bless us during the time we await the com-

ing of our Lord.�

  �

Rev. Hoang Nguyen       
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ATT Home Health Care Inc.

(651) 646-8771 
1563 White Bear Ave N. Saint Paul, MN 55106

Lloyd’s
Hallmark Cards

& Gifts
Snelling at Minnehaha
651-645-8636

pharmacy

FUNERAL HOME

2130 N. Dale St. 7050 Lake Dr. 
Roseville, MN 55113 Lino Lakes, MN 55014  
Ph: (651) 487-2550 Ph: (651) 784-3390 
www.muellerbies.com

Lifetime  
No Crack Guarantee 

HAGE 
 CONCRETE WORKS 

SINCE 1930
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HageConcrete.com

Contact Tom Maakestad to place an ad today!
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M-F 8am-5pm • Sat 9am-12 noon
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Help homeowners through claims process due to hail storms

• $75K - $125K + realistic first year income with no experience, no cap on commissions
• 4-5 leads provided daily        • Top reps make $300K+ per year 
• An outgoing personality and positive attitude is a must
• No experience necessary - we offer extensive and ongoing sales training
• Valid driver’s license, dependable vehicle required
• Travel within Mpls-St Paul metro area        • Able to walk on roofs and handle ladders

To set up an interview, call 612-324-5048 Lic. #BC639341
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mmsaschool.org
651-489-1459

NEW PRESCHOOL OFFERINGS 
Full & half day options with  
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HOLCOMB-HENRY 
BOOM-PURCELL  
FUNERAL HOME

Burial, Cremation &  Pre-Planning Services
536 N. Snelling Ave. at Charles  St. Paul

651-646-2844
Richard Purcell, Director

www.holcombhenryboom.com


