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The Year of Grace
August 15th, 2021

Assumption of the Blessed Virgin Mary
Year B
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời , Nam B

Our Lady of Grace Parish - Giáo Xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành

Assumption of the
Blessed Virgin Mary

26256 Ryan Road
Warren, MI 48091

Phone: 586-755-1313
Fax: 586-690-4441
Sick Call: 586-755-5490
Email: ologparish2012@gmail.com
St. Paul Evangelization Institute
Steve Dawson, President

Parish Staff/Ban Điều Hành GX.
Rev. Hoằng Lâm/Pastor-Lm. Chánh xứ
Dcn. (Phó Tế) Kevin Tietz
DRE Trưởng Giáo Lý
Ron Frankland/Office Manager-Thư Ký
Regina Ciavattone, Vicariate Rep.
Phillip Long Nguyen, PC President
Chủ Tịch
Office Hours/Giờ Văn Phòng
Mon thru Thur: 9AM-12Noon — 1PM-4PM
Masses/Thánh Lễ
Mon, Wed, Thurs, Fri, Sat: 8:30AM
Tues, 8:00PM (Vietnamese)
Weekend: Sat 4PM (English)
Sun 9AM (English)
12Noon (Vietnamese).
Holy Day: To be announced/Sẽ thông báo.
Confessions/Giải Tội
Sat: 2:00PM - English (in Church)
Sun: 11:45AM - Vietnamese (in Church)

Parish Mission Statement: The Combined Catholic Community of Our Lady of Gr ace and St. Cletus, led by J esus Chr ist
and His Good News, endeavors to be renewed in Spirit, grow in faith, and live the Gospel. We invite all people to join us in joyful
worship in service to God and neighbor.
Sứ Mạng của Giáo Xứ: Giáo xứ kết hợp hai cộng đoàn Công giáo Đức Mẹ Ban Ơn Lành và Thánh Cletus, dưới sự dẫn dắt của
Chúa Giêsu Kitô và ánh sáng Phúc âm, quyết tâm đổi mới trong Chúa Thánh Thần, để cùng nhau tăng trưởng trong đức tin, sống
chứng tá để loan báo Tin mừng. Giáo xứ xin mời gọi tất cả mọi người đến cùng hoan hỉ hiệp thông trong việc thờ phượng Chúa và
phục vụ tha nhân.
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Minister’s Schedule Aug 21st & Aug 22nd
4:00PM
9:00AM
12:00PM
Presider

Fr. Hoang

Fr. Hoang

Deacon

Dcn. Kevin

Dcn. Kevin

Fr. Hoang

N/A

N/A

N/A

Lectors

Volunteer

Volunteer

Phan Ha
Tran Ba Loc
Du Mai

Altar

Volunteer

Volunteer

Volunteer

Volunteer

Volunteer

Cuc Phan

Extra.
EMs

Servers
Hospitality

Mass Intentions
Mon. August 16th
8:30am
For the unborn
Tues. August 17th
8:00 pm
+Souls of Joseph, Dominic, and the souls in Pủrgatory
by Khanh Thao-Van
Wed. August 18th
8:30 am
Pray for vocations to the religious life
Thur. August 19th
8:30 am
+Those who have died from Coronavirus
Fri. August 20th
8:30 am
For the people of the parish
Sat. August 21st
8:30 am
For the deceased parishioners of Our Lady of Grace
4:00 pm
+Stephania Jakovac by daughter Kay Shutey,
+John & +Joe Dodge by wife and mom
Sun. August 22nd The 21st Sunday in Ordinary Time
9:00 am
Deceased members of the Crowley family by family
12:00 pm
+Soul of Maria Tran Thi Loan by anon,
+Soul of Joseph Vo Van Dan by Long Linh,
+Soul of Andrew Trong by Chi Thuy,
+Soul of Dominic by Hung Tran,
+Soul of Dominic Do Minh Ngoc by anon.,
+Soul of Dominic Bui Ha by Tim Huong,
All Intentions announced today.
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FOR THOSE IN NEED OF OUR PRAYERS
Sophia Adams, Julie Ambris, Richard Barner, Joanne
Bergmoser, Janet Bishop, Andrew Bisson, the Boyce
Family, Richard Brochu, Don Bruzdewicz, Christine
Buhay, Gloria Castro, Erika W. Cavanaugh, Ruth Ann
Clancy, Rita Dahmen, Shawn Doan, Anne Doan, Laurie
Dodge, Pat Drobek, Alantra Dulkiewicz, John Fornelli,
Al Fracassa, Caroline Fredal, Mary Fromm, Thomas Gajda, Sylvia Gentile, Dr. Michael Ghilezan, Rose Giacolone, Lorraine Gianfermi, Welda Gilbert, Gregg Golden, Christine Gorski, Euncik Gorski, Larry Gorski, Marie
Gregory, Carl Hahn, Maria Hang Ha, Becky Hertzberg,
Julie Hertzberg, Rose Jenion, Louise Heyza, Melissa
Jones, Susan Joseph, Carol Karain, Tom Kijek, Susan
Korolowicz, Ann Koval, Dennis Krass, Judy Kupiec,
Margaret Kurkowski, Gregory Kruk, Suzanne Kyc,
Charna Latosz, Sue Loffreda, Lynn Macieczni, Anthony
and Jan Mazzenga, Keith McCrudden, Brian McGee,
Julie McLachlan, Annette Lesperance Momney, Veronica Morrison, Linda Nardechia, Thuan Maria Nguyen,
Sean Norris, Gordon Olis, Lorraine Osinski, Leonard
Parada, Mark Parks, Anita Parks, Mary Ann Pazdiora,
Callan Pen, Kristen Peterson, Nancy Phillips, Judy Pienta, Joann Plachta, Amy Raggio, Lagrimas Saens, Audrey
Salet, Rosa Maria Santos, Kay Schutte, Gary Sheretko.
Theresa Terzo, Batolomeo Dinh Tran, Tham Thi Tran,
Patricia Waligora, Thaeer H., Matthew M., Lillian H.,
Anna Warner Mayes, Krisztina Kortuesi, The Haio family, The Arabbo family, Maria Kim Vu, Leilani Ware,
John Wessels, Suzanne Wessels, Pat Wojnarowski, Sophia, Karyn Suwinski, Angela Yancey, Cheryl
Ymiszewski, Yvette Zubeck, and all home bound brothers and sisters, that God’s healing hands will touch them.
To update, call the office at 586-55-1313.

Cầu cho các Anh Chị Em
đang mang bệnh tại tư gia,
nhà thương hay các viện
dưỡng lão:
Anh Thơ, cô Anna Hương, cô Terêsa Linh,
ông Bạch, anh Thạc Lâm, anh Mới, anh
Phêrô Trần Thái, bà Maria Lê Thị Hồng, cô
Maria Kim Vũ, cô Maria Ngô Thị Thu Thủy,
John Fornelli (fờ nel lee), bà Bảo Lê, ông
Dung Nguyễn, cô Vân Trần, bà Nguyễn Thị
Lợi, anh Hà Diên Quang, cô La Vonne, anh
Đạt Lê, cô Nguyễn Thị Lan, anh Phong
Đặng, Ông Phêrô Hoàng Nghĩa, Bác Annê
Đặng Thị Thuần, Cha Phêrô Võ Tá Đề.
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“And Mary said.…”
With the quick steps of youth, Mary approaches the home of Elizabeth and Zechariah. I picture a plain,
mud-brick wall with a doorway in the middle. The door is open because it’s daytime. As Mary approaches,
clucking chickens scatter. She enters, stepping into a dirt-floored courtyard that has rooms on three sides.
When she calls out the traditional greeting, Zechariah, who has been dozing against the shaded wall, straightens up, startled. And Elizabeth emerges from the storeroom, her face alight with joy.
What Luke relates next is very interesting. He tells us that as Elizabeth began to utter those well-known
prophetic words, “Blessed are you,” she was filled with the Holy Spirit. Farther on, Luke will tell us that both
Simeon and Anna were filled with the Spirit on the day of Jesus’ presentation. However, when Mary breaks
into her Magnificat, Luke simply states: “And Mary said.…”

This was pointed out to me years ago, and I still marvel at it. The Spirit, who, like the wind, usually
“blows where it wills” (see Jn 3:8), was inspiring Mary all the time, so Luke does not state: “And, filled with
the Holy Spirit, Mary said.…”
Hers was a special grace, of course. We could never hope to attain a union with the Holy Spirit as close as
Mary’s. Yet each of us can grow in holiness. Through Mary’s intercession, let us ask the Spirit for an increase
of faith, hope, love, and the gifts that will make us receptive to his inspirations. We can ask for the graces we
need in order to correct what we know needs correction. And, because we never know ourselves fully, we can
also ask for those unknown graces by which God wants to realize the dream he has for us.
Let us ask Mary, Mother of Jesus and our mother, to obtain for us a strong devotion to the Holy Spirit.
May she intercede for us with the Spirit, that we may develop a firmer faith, a brighter hope, a more ardent
love for God and others. Ask the Spirit to make us more sensitive—more receptive—to the light and strength
he wants to give us day by day. We need grace to live the life we are called to. Let us for the graces the Spirit
is ready to give that we're unaware of needing. May we all become better witness to Jesus.
Deacon Kevin

Born again of water and the Holy Spirit
Phaxico Bao Ngoc Dinh

Son of Gioan Baoticita Henry Thai Dinh & Maria Dao Thanhy Thuy

Giuse Bentley Phuoc Le

Son of Anton Le Van Tuan & Matta Dang thi Kieu

Madalena Lauren Le

Daughter of Phaolo Ut Van Le & Uy thi Nguyen

Jonny Le

Son of Giuse Chot Le & Maria Linh Nguyen

Maria Elie Le

Daughter of Phanxico Nguyen Van Le & Ohanxica Tuy thi To
The Sacrament was administered by Rev. Hoang C. Lam, July 25, 2021
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Đức Mẹ Lavang
Phần lớn của thế kỷ 18, Việt Nam đã xảy ra nhiều cuộc tranh giành quyền lực nhằm thống trị cả giang sơn
nhưng bị chia làm hai miền: Miền Bắc do Chúa Trịnh cai trị. Miền Nam do Nhà Nguyễn cầm quyền. Vào cuối
thế kỷ 18, các cuộc nổi dậy quy mô, rộng lớn của các nông dân khắp nơi đã làm rung chuyển và đe doạ quyền
cai trị của Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn.
Một trong những cuộc nổi dậy lớn nhất là cuộc nổi dậy do ba anh em Tây Sơn lãnh đạo. Trong một thời gian
ngắn, họ đã lật đổ Chúa Nguyễn và đánh bại Chúa Trịnh để phục quốc và thống nhất lại giang sơn kể từ sau
khi triều đại Lê sụp đổ. Sau chiến thắng, một trong ba anh em Tây Sơn đã lên ngôi vua, đó là Vua Quang
Trung. Năm 1792, chẳng may, Vua Quang Trung mất sớm, để lại quyền kế vị cho con trai, người đã trở thành
vua Cảnh Thịnh.
Trong khi đó, Nguyễn Ánh vẫn tiếp tục nổi dậy quyết giành lại ngai vàng. Vào năm 1777, Nguyễn Ánh và đội
quân nổi dậy chống lại Tây Sơn của ông trong cuộc bỏ chạy đã tìm đến Đảo Phú Quốc làm nơi ẩn náu, nơi
Đức ông Pierre Pigneau de Behaine của Hiệp Hội Các Tổ chức Nước Ngoài mở chủng viện cho thanh thiếu
niên từ các nước láng giềng. Đức Ông đã thuyết phục Nguyễn Ánh cầu cứu Vua Louis XVI của Pháp.
Vua Cảnh Thinh biết được Nguyễn Ánh nhận được sự hỗ trợ của các nhà truyền giáo Pháp và lo lắng rằng
người Công giáo Việt Nam cũng sẽ ủng hộ và theo Nguyễn Ánh nên Ông bắt đầu ra các chỉ thị cấm đạo.
Ngày 17 tháng 8 năm 1798, vua Cảnh Thịnh ban hành sắc dụ cấm đạo, lệnh cho tiêu diệt đạo lệnh cho tiêu diệt
đạo Công giáo (thời đó gọi là đạo Giatô), là đạo ngoại quốc, phải triệt hạ các đạo đường, đạo quán và tróc nả
các đạo trưởng, tiêu phá tất cả các nhà thờ và các chủng viện. Các cuộc bách hại khủng khiếp nhất của người
Công giáo Việt Nam và các nhà truyền giáo bắt đầu và kéo dài cho đến năm 1886. Ngay cả sau khi Nguyễn
Ánh giành lại được ngôi vua và lấy tước hiệu là vua Gia Long (1802-1820), những người thừa kế ngai Ông,
vua Minh Mạng (1820-1840), vua Thiệu Trị ( 1841-1847) và vua Tự Đức (1847-1884), vị vua cuối cùng của
thời Nguyễn, vẫn tiếp tục các cuộc bách hại, càn quét, bắt đạo, chống lại người Công Giáo, ra lệnh tra tấn
những người Công giáo Việt Nam và linh mục truyền giáo từ hành hình dung mạo đến xử trảm bằng nhiều
cách khác nhau, rất tàn ác, dã man.
Đức Mẹ Lavang đã đến với con dân nước Việt trong những giây phút cơ cực, lầm than, thống khổ đã lên đến
tột cùng. Lavang là một danh xưng bắt nguồn từ tên của một khu rừng sâu thuộc trung tâm nước Việt Nam
(nay là thành phố Quảng Trị), nơi có rất nhiều loại cây có tên là Lá Vằng. Theo một cách giải thích khác, La
Vang là tiếng kêu to vang dội lại của núi rừng, hay La Vang cũng có nghĩa tiếng “kêu khóc”, van xin, cầu cứu
của những người bị bức hại.
Theo truyền kể lại, Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào năm 1798 khi những cuộc bắt đạo, bức hại của người
Công giáo Việt Nam bắt đầu. Nhiều người Công giáo gần khu thị trấn Quảng Trị đã chạy trốn và tìm nơi ẩn
náu trong rừng sâu của Lavang. Hầu hết những người chạy nạn phải đương đầu với nạn đói, đau yếu, bệnh tật
vì sống trong cảnh giá lạnh Nơi rừng thiêng nước độc và thú dữ luôn rình rập. Nơi rừng thiêng nước độc, hoàn
cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật, sợ hãi quan quân, sợ thú dữ, các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy phó thác
vào Thiên Chúa và Đức Mẹ. Họ thường tụ tập nhau dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau
cont. pg. 5
Thông Báo

Announcements

**Giờ Chầu và Nhận Phép Lành Thánh Thể 6PM— ** Recitation of the Holy Rosary & Chaplet of
Divine Mercy
8PM mỗi chiều thứ Tư tại Nhà Thờ của Giáo Xứ tiếng
Every Sunday at 9:25am in Church.
Anh.
** Holy Hour of Adoration with Benediction
Every Wednesday evening, from 6:00pm to 8:00pm
*** Hội Mân Côi: Lần chuỗi Mân Côi ngay sau Thánh
in Church.
Lễ tại Nhà nguyện Thánh Cletus, mời Quý ÔBACE
** Bible Study—Biblical Walk through the Bible Timeline
tham dự.
Bible Study convenes at 7:00pm in the Church meeting on
Thursdays.
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cầu nguyện, lần hạt, an ủi và giúp đỡ nhau. Một hôm đang khi cùng nhau lần hạt kính Đức Mẹ,
bỗng họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng dài, tay bồng bồng một trẻ sơ sinh, có hai thiên
thần cầm đèn chầu hai bên. Họ nhận ra ngay là Đức Trinh Nữ Maria.
fm. pg. 4

Mẹ bày tỏ lòng nhân từ, âu yếm, và an ủi giáo dân biết vui lòng chịu khó. Mẹ dạy cho hái một loại lá cây có
sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Mẹ lại hứa: “Mẹ đã nhận lời các con kêu
xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn.” Sự kiện Đức Mẹ hiện ra
xảy ra trên thảm cỏ gần gốc cây đa cổ thụ nơi giáo dân đang cầu nguyện. Những người đang có mặt ở đó đều
nhìn thấy phép lạ này. Sau đó, Mẹ còn hiện ra nhiều lần như vậy để nâng đỡ và an ủi con cái Mẹ trong cơn
hoạn nạn trong suốt một trăm năm bị bách đạo. Nhiều nhóm giáo dân đã bị thiêu sống vì họ đã không chịu
chối đạo. Một trong số đó là nhóm 30 người, sau khi bị bắt, họ đã thỉnh nguyện, xin được bị thiêu sống ngay
trước sân ngôi nhà nguyện nhỏ tại Lavang.
Sau lần Đức Mẹ hiện ra đầu tiên, những người dân lánh nạn nơi đó đã dựng một nhà nguyện nhỏ, đơn sơ trong
khu rừng vắng để thờ kính Mẹ. Trong những năm kế tiếp, danh tiếng Mẹ đã được truyền khẩu lan rộng ra khắp
các vùng lân cận. Tuy ngôi nhà nguyện nhỏ cất lên trong khu rùng hẻo lánh, núi đồi hiểm trở nhưng hàng
ngàn người vẫn tìm đến để cầu xin và thờ kính Mẹ. Dần dà, đoàn người tìm đến với Mẹ đã thay thế gậy gộc,
gươm giáo, rìu búa, chiêng trống nhằm xua đuổi thú rừng bằng cờ xí, những cành bông hoa và những tràng
kinh, lần chuỗi. Hàng năm, những đoàn người hành hương vẫn diễn ra như vậy mặc dù các cuộc bách đạo vẫn
không ngừng.
Năm 1886, sau khi các cuộc bách đạo hoàn toàn chấm dứt, Đức Cha Gaspar đã ra chỉ thị xây cất một nhà thờ
để tôn kính Mẹ Lavang. Do vị trí bấp bênh và kinh phí hạn hẹp, phải mất 15 năm mới hoàn thành nhà thờ Lavang. Đức Cha Gaspar đã long trọng dâng thánh lễ khánh thành nhà thờ với sự tham dư của hơn 12,000 người
và kéo dài từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 8 năm 1901. Đức Cha cũng tuyên bố Đức Mẹ Lavang là Quan Thầy và
là Đấng Bảo Hộ của tất cả người Công giáo. Năm 1928, một nhà thờ lớn hơn đã đuọuc xây cất để có thể chứa
đựng số luơng người hành hương ngày càng gia tăng. Do chiến tranh, nhà thờ lớn này lại bị phá hủy vào mùa
hè năm 1972.
Truyền thuyết về Đức Mẹ Lavang càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng lớn và mang một tầm quan trong cũng
không kém khi nhiều người đã xác nhận nhưng lời họ xin đều được nhậm lời. Vào tháng 4 năm 1961, Hội
Đồng Giám mục Việt Nam đã chọn nhà thờ tại thánh địa Lavang làm Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc. Vào
tháng Tám năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nâng nhà thờ Lavang lên Vương Cung Thánh Đường
Lavang. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Phaolô II trong lễ phong thánh 117 vị tử đạo Việt
Nam đã công khai và tuyên nhận tầm quan trọng của Đức Mẹ Lavang và bày tỏ niềm mong muốn xây dựng lại
Vương Cung Thánh Đường Lavang để mừng kỷ niệm 200 năm ngày Đức Mẹ hiện ra đầu tiên tại Lavang vào
tháng Tám năm 1998.

Parish Guideline: With good intention to welcome other s to
worship and pray with our Church, we ask the invited person, with
your free will, be registered in our Parish for at least three (3)
months in order to schedule for the Sacrament of Matrimony or
Baptism. Otherwise, a letter of permission is definitely required
from your Pastor.
Sacrament of Baptism of a Child: Second Satur day of the
month after 4:00 PM Mass. Arrangements are to be made at least
one (1) month in advance. Contact the office for the date of training.
Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA): Ar r angements
are to be made with our Director Religious Education (DRE) for
the further assistance.
Sacrament of Matrimony (Marriage): Ar r angements ar e to be
made at least six (6) months in advance. See Parish Guideline.
Sacrament of Anointing of the Sick: Please notify the office
for prayers and receiving of the Anointing of the Sick: 586-7551313.

Hướng dẫn: Xin lưu ý quý vị dự định đón nhận Bí tích Rửa
tội hay Hôn phối nên vui lòng ghi danh gia nhập Giáo xứ và
sinh hoạt với Cộng đoàn ít nhất ba (3) tháng trước khi chuẩn bị
thủ tục giấy tờ. Nếu không là thành viên của Giáo xứ, quý vị bắt
buộc phải có thư ủy quyền của Cha sở của quý vị.
Bí tích Rửa tội trẻ em: Thứ bảy tuần thứ hai tr ong tháng
sau lễ 4:00 pm. Xin nộp đơn trong văn phòng Giáo xứ trước một
(1) tháng. Xin tiếp xúc Văn Phòng để biết chi tiết tham dự lớp
chuẩn bị rửa tội.
Tân tòng (RCIA): xin liên lạc với Tr ưởng Ban Giáo lý
(DRE).
Bí tích Hôn phối: Luật của Tổng Giáo phận đòi hỏi phải sắp
xếp với Giáo xứ ít nhất sáu (6) tháng để chuẩn bị.
Bí tích Xức dầu bệnh nhân: Xin liên lạc Văn phòng: 586-755
-1313.
Khẩn cấp: 586-755-5490
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Goal:

6

$ 31,019

Received as of 8-9-21:

$11,280

Balance Remaining: $ 19,739

2021

Completed:

37%

Reporting Sexual Abuse
The Archdiocese of Detroit encourages individuals to report clergy sexual abuse of minors and others. Individuals may contact local law enforcement authorities or to AOD by calling Victim Assistance Coordinator at 866
-343-8055 or emailing vac@aod.org. In addition, the Michigan Attorney General’s office can be contacted at
844-324-3374 (Monday-Friday, 8am to 5pm) or email at aginvestigations@michigan.gov.

Trình Báo Lạm Dụng Tình Dục
Mọi cá nhân có thể liên lạc cơ quan thực thi pháp luật hoặc trình báo qua tổng giáo phận Detroit bằng cách
gọi số điện thoại 866-343-8055 của văn phòng điều phối viên hỗ trợ nạn nhân hoặc liên lạc qua thư điện tử
vac@aod.org. Ngoài ra, đường dây nóng miễn phí 844-324-3374 của văn phòng tổng chưởng lý Michigan có
thể liên lạc từ thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hoặc qua hộp thư điện tử aginvestigations@michigan.gov.

Welcome to New Parishioners!
If you are not currently registered, please take a moment to fill this out and return it to an usher, the parish
office, or you may drop it in the collec#on basket, thank you.
Name: ______________________________________________ Phone: _______________
Address:____________________________________________________________________________
New Parishioner

Update Parish Informa#on

Moving/please remove from registry

Would like to speak to the pastor

Xin Đón Chào Thành Viên Mới!
Nếu ÔBACE chưa là
thành viên của Giáo xứ, xin dành một vài phút điền vào đơn
và trao lại cho các thừa tác viên #ếp
tân, văn phòng Giáo xứ, hoặc bỏ vào vỏ thu
chân thành cám ơn.

xin gia nhập này
#ền hằng tuần,

Tên họ: ___________________________________________________ Phone: ___________________
Địa chỉ:____________________________________________________________________________
Thành viên mới

Bổ túc hồ sơ thành viên

Đã di chuyển nơi khác/xin lấy

số thành viên ra.

Tôi muốn gặp Cha xứ.

Facebook: giaoxuducmebanonlanh warren
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Words on the Word

Remember the days when, if there was precipita#on in the summer weather forecast, we’d hear something like “showers and thundershowers possible today”? Quick, simple, non-threatening? It would be understandable if the answer is no.
Now, every #me there is rain on the way, the reports read like this one, from a few weeks ago in The Detroit News, quo#ng the Na#onal Weather Service:
“Rainfall rates in excess of 1 inch per hour are possible,” the story said, adding, “total rainfall amounts of
1 to 3 inches will be possible (due to) an organized complex of thunderstorms.”
Such stories usually refer to “damaging hail,” “destruc#ve wind gusts,” “torren#al rain.”
One is reminded of the descrip#ve language from Revela#on used in today’s first reading on this Solemnity of the Assump#on. It describes the threat faced by “the woman clothed with the sun … as she labored
to give birth.” There, we hear of the “huge red dragon, with seven heads and ten horns (whose) tail swept
away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth (who) stood before the woman about
the give birth, to devour her child.”
We know, of course, how that story ul#mately turned out, thanks be to God. The birth was successful,
the child was protected by God, the woman escaped safely and, in the end, our salva#on was won.
Back to the present-day weather situa#on, we know it’s true that weather can be threatening and cause
damage, as we’ve seen several #mes this summer. But we also know that, no maYer the hyperbole of the
warnings or the severity of the storms we face, no maYer the dragons we must slay, we can be confident we
will do so with the support and presence of God to see us through.
© 2021, Words on the Word

29083 Dequindre
Madison Heights
MI 48071

THIS SPACE IS

(248) 336-9185
Open 7 Days A Week
10:00 AM - 10:00 PM

Hot water tanks
Toilets
Sewers & Drains
Cleaned
Sump Pumps
(248) 542-7850

$20.00 OFF

Any Plumbing Work
4-G-5-2

Facebook: giaoxuducmebanonlanh warren

For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com

15-0213

ALL PRO New & Repairs

Roofing
Gutters • Siding

Licensed
& Insured

Professional Over 45 Years...
Reasonable Same Owner, Same

Senior Discounts Phone Number

Call John (586) 776-5167
LICENSED & INSURED
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 586-501-8479
24 Hr. Emergency Service

Contact Larry Burgett
to place an ad today!
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268

$20 OFF ANY SERVICE

DOWNEY’S
PLUMBING
All Types of Plumbing Repairs
Sewers Cleaned Electrically

24 Hour Service • 10% Senior Disc.
VISA/MC/Discover Accepted

— (586) 775-2441 —
Licensed Master Plumber

THIS SPACE IS

E.J. Mandziuk & Son
Funeral Director, Inc.
Family Owned - Est. 1956

Sterling Heights Chapel
3801 18 Mile Rd & Ryan

586-997-3838
Warren Chapel
22642 Ryan Rd.
586-757-3563

David

Wysocki

Ignite Nails & Spa
29520 Northwestern
Hwy, Southfield
248-223-9718

W

funeral home

Caring is our Profession

Family owned and operated since 1933

Help Wanted/Nail Tech

John Wilk • Steven Wilk
Funeral Directors

29440 Ryan Rd. • Warren, MI 48092

(586) 574-1770
F: (586) 574-1774

4-G-5-2

586-764-4641

please call Peter to apply
For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com

15-0213

