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The Baptism of The Lord • Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa�

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, Eddie Hammond �

�

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)�

�

�

2021 Catholic Calendars�

�

Please take home a 2017 Catholic Calendar cour-

tesy of Rich & Sharon Purcell of Holcomb Henry 

Boom Purcell Funeral Homes. Please take one for 

you and your families.  The calendars can be 

found in the back of church this weekend.�

�

Christmas Memorial Flowers�

�

In Memorial of….                  From…�

Richard Phillippi Sr                Alice Phillippi�

Gail Nelson                           Robert Nelson�

John Easther                         Lesnar Ray�

George & Erna Kremer          Sharon Kremer�

Eudora Post                          Sharon Kremer�

�

St. Columba Prayer Line�

Do you have a prayer need?  Call the St. Columba 

Prayer Line at 651.647.0312.  All prayer requests 

are confidential.  Please keep your requests up-

dated to let us know that our prayers have been 

answered.  Also, if you are interested in being a 

intercessor, our prayer line would be happy to 

have you join.  Thank you�

�

�

�

 �

[E] English Language    [V] Vietnamese Language�

� �

Saturday, January 9, 2021    �    The Baptism of the Lord�

�

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

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

 �

Sunday, January 10�        �     The Baptism of the Lord�

�

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

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

�

Monday, January 11   �        �      � �     weekday �

� 7:00 AM � LH Đaminh & Maria� � �  [E]�

�

Tuesday, January 12 �� � �     weekday �

�

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

� � �

Wednesday, January 13�            ��    St. Hilary �

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

� � � �

Thursday, January 14��            ��     weekday     �

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

� �

Friday, January 15�        �            ��     weekday     �

� 7:00 AM� † LH Anna & các LH� � �  [E]�

� � �

Saturday, January 16          2nd Sunday in Ordinary Time �

�

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

� 4:30 PM� † Linda Fuerst� � � �  [E]�

�

Sunday, January 17            2nd Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

Weekly Readings�

Sunday:      � � Is 60:1�6/ Eph 3:2�3a, 5�6/ Mt 2:1�12 �

Monday: � � 1 Jn 3:22�4:6/ Mt 4:12�17, 23�25 �

Tuesday: � � 1 Jn 4:7�10/ Mk 6:34�44 �

Wednesday: �� 1 Jn 4:11�18/ Mk 6:45�52 �

Thursday:        1 Jn 4:19�5:4/ Lk 4:14�22a �

Friday: � � 1 Jn 5:5�13/ Lk 5:12�16 �

Saturday: � � 1 Jn 5:14�21/ Jn 3:22�30 �

Next Sunday:   Is 42:1�4, 6�7/ Acts 10:34�38/ Mk 1:7�11 

Our Sacrificial Giving �

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

�

Weekend Envelope/ Bao thư _______________________$5,213�

Weekend Plate / Tiền mặt__________________________$322�

Christmas Collection / Lê Giáng Sinh ______________$328�

Food Sale / bán hàng____________________________ $�

Fuel Collection:_________________________________$�

�

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.�

Gospel of the week (Mk 1:7�11)�

�

This is what John the Baptist proclaimed:� “One 

mightier than I is coming after me. I am not worthy to 

stoop and loosen the thongs of his sandals.  I have 

baptized you with water;� he will baptize you with the 

Holy Spirit.”�

�

It happened in those days that Jesus came from Naza-

reth of Galilee� and was baptized in the Jordan by 

John.�

�

On coming up out of the water he saw the heavens 

being torn open�and the Spirit, like a dove, descend-

ing upon him. And a voice came from the heavens,��

“You are my beloved Son; with you I am well 

pleased.”�



Chương Trình Phụng Vụ Trong Mùa Dịch �

�

Thánh Lễ ngày thường�

 �

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

� �

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)�

�

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�

� OB. Nguyễn Minh Phan� � $1000�

� OB Trần Văn Quý� � � $1000�

� Bà Tư� � � � � $100�

� OB. Phạm Văn Lộc� � � $1000�

� GĐ. Nguyễn Bá Tin� � � $1,000�

� GĐ. Vũ Quang Vinh � Dung� � $500�

� GĐ. Vũ Tùng Sơn � Phượng� � $1,000�

� GĐ Nguyễn Ngọc Giỏi�Ký� � $300�

Sinh Hoạt Cộng Đoàn �
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� GĐ Trâần Ngọc Cươờng�Dung� $1,000�

� GĐ Phạm Hà�Xiong�� � $100�

�

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.  �

Lịch Phụng Vụ tuần 10/1/2021 � 17/1/2021�

10/1� Chúa Nhật: Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa�            �

11/1 � Thứ hai: ngày trong tuần 1 thường niên�

12/1 � Thứ ba: ngày trong tuần 1 thường niên�

13/1 � Thứ tư: ngày trong tuần 1 thường niên�

14/1 � Thứ năm: ngày trong tuần 1 thường niên�

15/1 � Thứ sáu: ngày trong tuần 1 thường niên�

16/1� Thứ bảy: ngày trong tuần 1 thường niên�

17/1� Chúa Nhật: Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa�

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.�

Phúc Âm Chúa Nhật: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa �

(Mc 1:7�11)�

�

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.�

�

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng đến sau tôi, 

nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi 

xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa 

anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh 

em trong Thánh Thần.”�

�

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ 

Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở 

sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền 

thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu 

ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con 

là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.  �

Đó là lời Chúa.�



 Lời Cha Xứ  

Chúa Nhật tuần này, cùng với toàn thể 

Giáo Hội chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu 

Chịu Phép Rửa.  Với Lễ Chúa Giêsu Chịu 

Phép Rửa, chúng ta sẽ kết thúc mùa Giáng 

Sinh trong niên lịch phụng vụ của Giáo 

Hội.  Sang ngày mai (thứ hai) chúng ta sẽ 

trở về lại với tuần thứ nhất mùa thường 

niên.  Thông thường thì sau Chúa Nhật hôm nay, hoặc 

ngay sau Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, tất cả các trang 

trí trong mùa Giáng Sinh được tháo gỡ xuống.  Vì thế, 

sau Thánh Lễ Chúa Nhật 10:30AM hôm nay, giáo xứ 

chúng ta cũng sẽ tháo hang đá và các trang trí xuống.  �

�

Việc Chúa Giêsu chịu phép Rửa bởi Gioan Tẩy Giả tại 

sông Giođan, đánh dấu bước khởi đầu công cuộc cứu độ 

của Ngài.  Công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu là hành 

động của cả Ba Ngôi Thiên Chúa, vì chúng ta thấy Chúa 

Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống, đồng thời 

có Chúa Cha phán bảo “Con là Con yêu dấu của Cha, 

Con đẹp lòng Cha”.  �

�

Đây là điều đáng chú ý nhất mà chúng ta được nghe là 

lời của Chúa Cha nói về người Con yêu quý của mình.  

Chúa Giêsu là người con yêu mến vì Ngài đã luôn vâng 

phục thánh ý Chúa Cha và luôn làm đẹp lòng Ngài. �

�

Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa hôm nay, chúng ta 

cũng được nhắc nhở về Bí Tích Rửa Tội của mỗi người 

tín hữu chúng ta.  Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được 

trở nên con cái Chúa và cũng trở nên thành phần của 

Giáo Hội.  Trước khi được Rửa Tội, mỗi người chúng ta 

là một thụ tạo của Chúa; thế nhưng sau khi được Rửa 

Tội thì mỗi người chúng ta lại được trở nên con cái Chúa 

và được thừa hưởng sự sống và hạnh phúc Nước Trời.  �

�

Bí Tích Rửa Tội trở thành căn tính và là dấu ấn rất đặc 

biệt của người tín hữu mà không có gì có thể xóa bỏ và 

cất mất được.  Chúng ta có thể mất tất cả mọi thứ: vật 

chất, gia đình, tình bạn; thế nhưng chúng ta không thể 

đánh mất dấu ấn của Bí Tích Rửa Tội và danh xưng Kitô 

hữu và con cái Chúa được.�

�

Vì thế, ngày Lễ hôm nay, mời gọi mọi tín hữu chúng ta 

cùng nhớ lại Bí Tích Rửa Tội của mình.  Chúng ta 

không chỉ nhớ về hiệu quả và các ơn lành chúng ta nhận 

được qua Bí Tích Rửa Tội, mà mỗi người chúng ta cũng 

đươc mời gọi để nhớ về những trách nhiệm và ơn gọi 

của người tín hữu chúng ta. Ơn gọi và trách nhiệm của 

người tín hữu là sống theo gương Chúa Giêsu: đó là luôn 

yêu mến Chúa trên hết mọi sự, luôn biết tìm thánh ý 

Chúa và đẹp lòng Ngài; đồng thời cũng yêu mến tha 

nhân như chính bản thân mình.  Có như thế, chúng ta 

mới xứng đáng là “con là con yêu quý của Chúa và luôn 

làm đẹp lòng Ngài”.   �

�

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng�

 From the Pastor �

This weekend, we are celebrating the 

feast of the Baptism of our Lord Jesus 

Christ.  This feast brings to an end the 

joyous Christmas season in the Liturgical 

Calendar of the Church.  Jesus’ public 

life begins with His baptism by St. John 

in the River Jordan.  Then the Holy Spir-

it, in the form of a dove, come upon Jesus 

and a voice from heaven proclaims, “You are my be-

loved Son, with you I am well pleased”.  The Baptism of 

Jesus is the Epiphany (or manifestation) of Jesus as 

Messiah of Israel and Son of God.�

�

The Baptism of Jesus is the first manifestation of the 

saving love of the Triune God for humanity and a show 

of the unity of the Trinity.  Aside from the voice of the 

Father that was heard from above, the gospel also re-

ported to us that the heavens were opened, and Jesus 

saw the Spirit of God descending like a dove upon Him. �

�

After the Baptism of Jesus in the River Jordan by John 

the Baptist, Jesus commenced his public ministry in 

Galilee.  Jesus’ Baptism marked a turning point in his 

life as the Son of God made man.  For many years, he 

lived a quiet, ordinary, private life, known only to his 

parents, relatives and friends. Then, the time came for 

him to begin his special mission in life, a task that was 

planned from eternity.�

�

As the Church celebrates the feast of our Lord’s bap-

tism, we also are reminded of our own baptism, the turn-

ing point of our lives whereby we became disciples of 

Jesus and members of his Church. Before our baptism, 

we were creatures of God; but after our baptism, we be-

came adopted children of God, heirs of His kingdom.  

This is our fundamental identity, something that cannot 

be taken away from us.  We may lose our material pos-

sessions, friends, job, or physical attractiveness, but we 

will never lose our mark as sons and daughters of God 

unless, we choose to lose it ourselves by consciously 

and freely turning away from God.�

�

Therefore, this week is an opportune time for us to look 

back at our own baptism.  As we remember our own 

baptism, we do not only remember the graces and merits 

we have received in baptism, but we must also remem-

ber our responsibilities as Christians; that is, we have to 

live as Jesus lived and we have to live the will of the 

Father every day of our lives.  It means that we are to 

love God above all else, with all our heart, mind, soul 

and strength and to love one another as we love our-

selves.�

�

May God bless us and give us the grace and courage that 

we can live our baptism’s call each day of our lives.�

�

Rev. Hoang Nguyen       



 Lời Cha Xứ  

Chúa Nhật tuần này, cùng với toàn thể 

Giáo Hội chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu 

Chịu Phép Rửa.  Với Lễ Chúa Giêsu Chịu 

Phép Rửa, chúng ta sẽ kết thúc mùa Giáng 

Sinh trong niên lịch phụng vụ của Giáo 

Hội.  Sang ngày mai (thứ hai) chúng ta sẽ 

trở về lại với tuần thứ nhất mùa thường 

niên.  Thông thường thì sau Chúa Nhật hôm nay, hoặc 

ngay sau Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, tất cả các trang 

trí trong mùa Giáng Sinh được tháo gỡ xuống.  Vì thế, 

sau Thánh Lễ Chúa Nhật 10:30AM hôm nay, giáo xứ 

chúng ta cũng sẽ tháo hang đá và các trang trí xuống.  �

�

Việc Chúa Giêsu chịu phép Rửa bởi Gioan Tẩy Giả tại 

sông Giođan, đánh dấu bước khởi đầu công cuộc cứu độ 

của Ngài.  Công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu là hành 

động của cả Ba Ngôi Thiên Chúa, vì chúng ta thấy Chúa 

Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống, đồng thời 

có Chúa Cha phán bảo “Con là Con yêu dấu của Cha, 

Con đẹp lòng Cha”.  �

�

Đây là điều đáng chú ý nhất mà chúng ta được nghe là 

lời của Chúa Cha nói về người Con yêu quý của mình.  

Chúa Giêsu là người con yêu mến vì Ngài đã luôn vâng 

phục thánh ý Chúa Cha và luôn làm đẹp lòng Ngài. �

�

Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa hôm nay, chúng ta 

cũng được nhắc nhở về Bí Tích Rửa Tội của mỗi người 

tín hữu chúng ta.  Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được 

trở nên con cái Chúa và cũng trở nên thành phần của 

Giáo Hội.  Trước khi được Rửa Tội, mỗi người chúng ta 

là một thụ tạo của Chúa; thế nhưng sau khi được Rửa 

Tội thì mỗi người chúng ta lại được trở nên con cái Chúa 

và được thừa hưởng sự sống và hạnh phúc Nước Trời.  �

�

Bí Tích Rửa Tội trở thành căn tính và là dấu ấn rất đặc 

biệt của người tín hữu mà không có gì có thể xóa bỏ và 

cất mất được.  Chúng ta có thể mất tất cả mọi thứ: vật 

chất, gia đình, tình bạn; thế nhưng chúng ta không thể 

đánh mất dấu ấn của Bí Tích Rửa Tội và danh xưng Kitô 

hữu và con cái Chúa được.�

�

Vì thế, ngày Lễ hôm nay, mời gọi mọi tín hữu chúng ta 

cùng nhớ lại Bí Tích Rửa Tội của mình.  Chúng ta 

không chỉ nhớ về hiệu quả và các ơn lành chúng ta nhận 

được qua Bí Tích Rửa Tội, mà mỗi người chúng ta cũng 

đươc mời gọi để nhớ về những trách nhiệm và ơn gọi 

của người tín hữu chúng ta. Ơn gọi và trách nhiệm của 

người tín hữu là sống theo gương Chúa Giêsu: đó là luôn 

yêu mến Chúa trên hết mọi sự, luôn biết tìm thánh ý 

Chúa và đẹp lòng Ngài; đồng thời cũng yêu mến tha 

nhân như chính bản thân mình.  Có như thế, chúng ta 

mới xứng đáng là “con là con yêu quý của Chúa và luôn 

làm đẹp lòng Ngài”.   �

�

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng�

 From the Pastor �

This weekend, we are celebrating the 

feast of the Baptism of our Lord Jesus 

Christ.  This feast brings to an end the 

joyous Christmas season in the Liturgical 

Calendar of the Church.  Jesus’ public 

life begins with His baptism by St. John 

in the River Jordan.  Then the Holy Spir-

it, in the form of a dove, come upon Jesus 

and a voice from heaven proclaims, “You are my be-

loved Son, with you I am well pleased”.  The Baptism of 

Jesus is the Epiphany (or manifestation) of Jesus as 

Messiah of Israel and Son of God.�

�

The Baptism of Jesus is the first manifestation of the 

saving love of the Triune God for humanity and a show 

of the unity of the Trinity.  Aside from the voice of the 

Father that was heard from above, the gospel also re-

ported to us that the heavens were opened, and Jesus 

saw the Spirit of God descending like a dove upon Him. �

�

After the Baptism of Jesus in the River Jordan by John 

the Baptist, Jesus commenced his public ministry in 

Galilee.  Jesus’ Baptism marked a turning point in his 

life as the Son of God made man.  For many years, he 

lived a quiet, ordinary, private life, known only to his 

parents, relatives and friends. Then, the time came for 

him to begin his special mission in life, a task that was 

planned from eternity.�

�

As the Church celebrates the feast of our Lord’s bap-

tism, we also are reminded of our own baptism, the turn-

ing point of our lives whereby we became disciples of 

Jesus and members of his Church. Before our baptism, 

we were creatures of God; but after our baptism, we be-

came adopted children of God, heirs of His kingdom.  

This is our fundamental identity, something that cannot 

be taken away from us.  We may lose our material pos-

sessions, friends, job, or physical attractiveness, but we 

will never lose our mark as sons and daughters of God 

unless, we choose to lose it ourselves by consciously 

and freely turning away from God.�

�

Therefore, this week is an opportune time for us to look 

back at our own baptism.  As we remember our own 

baptism, we do not only remember the graces and merits 

we have received in baptism, but we must also remem-

ber our responsibilities as Christians; that is, we have to 

live as Jesus lived and we have to live the will of the 

Father every day of our lives.  It means that we are to 

love God above all else, with all our heart, mind, soul 

and strength and to love one another as we love our-

selves.�

�

May God bless us and give us the grace and courage that 

we can live our baptism’s call each day of our lives.�

�

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
651-690-4243

HageConcrete.com

Contact Tom Maakestad to place an ad today!
tmaakestad@4LPi.com or (800) 950-9952 x5858

683 N. Snelling Ave. • St. Paul, MN 55104
Phone: 651-644-8878 • Fax: 651-917-5022

Email: jewelrymyngoc@yahoo.com

H&M Auto Body 
 & Towing

Body-Frame-Paint-Jump Starts-Lock Out
Satisfaction Guaranteed

Tel (651) 489-2932
Fax (651) 489-0448

M-F 8am-5pm • Sat 9am-12 noon
Hong Nguyen  •  Cell (651) 271-3578

24 Hour Towing
867 N. Dale St. • St. Paul, MN 55103

Seeking Outside
Sales Consultants

Full Time   |   Commission Only
Weekly Draw

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

PRESCHOOL THROUGH 8TH GRADE

mmsaschool.org
651-489-1459

NEW PRESCHOOL OFFERINGS 
Full & half day options with  

2, 3, or 5 days available

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


