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July 5, 2020�

14th Sunday in Ordinary Time • Chúa Nhật 14 Thường Niên �

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�

�
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  2                              Fourteenth Sunday of Ordinary Time  •  July 5, 2020 

 Liturgical Celebrations�

Announcements 

 Pray for Our Clergy�

 Next Week’s Lay Ministers�

� Saturday  June 13� Sunday June 14�

Lector� � �

�

Servers� � �

�

Eucharistic� � �

Ministers� � �

Liturgy during the Pandemic (Covid�19)�

�

Weekday Masses:�

Monday � Friday: 7:00AM (English);� �

                            7:00PM (Vietnamese)�

�

Weekend Masses:�

� Saturday: 4:30PM (English)�

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

�

�

Remember: The Obligation to attend Sunday Mass and 

Holy Days of Obligation continues to be suspended 

as long as the pandemic continues.�

�

All Covid�19 positive person, those who are sympto-

matic with any kind, and those living with them 

must stay home�

�

Person with preexisting health conditions, those who 

are 70 and up should continue to stay home.�

�

Ways to Watch/Listen to Mass���

During this time that Mass is suspended, the faithful are 

asked to find a Mass on TV, the radio or online and 

make a�Spiritual Communion.�Where that is not an op-

tion, it would be appropriate to pray the�Liturgy of the 

Hours�or the�Rosary.�For ways to watch or listen to 

Mass,�visit�archspm.org/live.���

�

�Pray for COVID�19 Anointing Corps, Patients, Families 

and Medical Support Teams��

�

Parishioners across the Archdiocese are invited to 

prayerfully support those who are suffering most in-

tensely, usually in sterile isolation, as a result of the 

COVID�19 pandemic.��

�

Text�archspm�anointing to 55321 or visit eva.us/

archspm�anointing to receive a text each time a COVID�

19 Anointing Corps Priest is dispatched to give the Last 

Rites. Upon receipt of the text, those in this ministry 

commit to take a moment to pray:��

�

One Our Father for the patient who is in danger of 

death, as they prepare to meet our Heavenly Father 

face�to�face;��

�

One Hail Mary for the patient’s family and friends, ask-

ing the Blessed Mother, Our Lady of Sorrows, to inter-

cede to comfort them; and��

�

One Glory Be in thanksgiving for the priest and for his 

protection, as well as the medical team attending to 

the patient.��

�

For more ways to pray for those affected by COVID�19, 

visit archspm.org/covid19prayers.��

��

 �

[E] English Language    [V] Vietnamese Language� �

Saturday, July 4� 14th Sunday in Ordinary Time �

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

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

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

�

Sunday, July 5� 14th Sunday in Ordinary Time�

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

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

�

Monday, July 6�         � � � weekday �

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

�

Tuesday, July 7    � � � � weekday�

� 7:00 AM� † Joseph & Maria� � �  [E]�

� �

Wednesday, July 8� � � � weekday �

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

�

Thursday, July 9� � � � weekday�

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

�

Friday, July 10� �          � � weekday �

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

� �

Saturday, July 11� 15th Sunday in Ordinary Time�

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

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

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

�

Sunday, July 12� 15th Sunday in Ordinary Time�

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

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

Weekly Readings�

Sunday:      � � Zec 9:9�10/ Rom 8:9, 11�13/ Mt 11:25�30  �

Monday: � � Hos 2:16, 17b�18, 21�22/ Mt 9:18�26 �

Tuesday: � � Hos 2:16, 17b�18, 21�22/ Mt 9:18�26 �

Wednesday: �� Hos 10:1�3, 7�8, 12/ Mt 10:1�7 �

Thursday:        Hos 11:1�4, 8e�9/ Mt 10:7�15 �

Friday: �    Hos 14:2�10/ Mt 10:16�23 �

Saturday: � � Is 6:1�8/ Mt 10:24�33 �

Next Sunday:   Is 55:10�11/ Rom 8:18�23/ Mt 13:1�23 or 

�

Sunday� � �

Monday� �

Tuesday� �

Wednesday� �

Thursday� �

Friday� �

Saturday� �

Our Sacrificial Giving �

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

�

Weekend Envelope/ Bao thư _______________________$1,660�

Weekend Plate / Tiền mặt__________________________$5,622�

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.�

HAPPY 4TH OF JULY�



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 Việt ngày thường có trực tuyến trên youtube: 

Mẹ Lavang � St.Columba, St. Paul, MN, và trên face-

book cá nhân của cha Hoàng�

�

Thánh Lễ Cuối Tuần (Weekend)�

Thứ Bảy: � 4:30PM � Lễ Mỹ�

Chúa Nhật:� 9:00AM � Lễ Việt (cử hành tại Parking 

� � Lot dưới trường học)�

�             10:30AM � Lễ Việt. (cử hành trong nhà 

� � thờ và sẽ được phát trực tuyến trên �

� � youtube và facebook)�

�

Hướng Dẫn khi tham dự Thánh Lễ�

�

1. Mang khẩu trang và thuốc sát trùng (sanitizer)�

�

2. Không dùng phòng vệ sinh (restroom)�

�

3. Tránh đụng chạm các ghế mà mình không ngồi, cửa, 

và những nơi khác.�

�

4. Xin đừng ngồi vào những hàng ghế đã được giăng 

dây.  Chỉ ngồi vào những ghế không có dây giăng.�

 �

5. Không đọc kinh chung trước và sau các Thánh Lễ.�

�

6. Không bắt tay trong phần chúc bình an.�

�

7. Rước Lễ trên tay.�

�

8. Không nói chuyện trong Nhà Thờ�

�

Lưu Ý:�

�

Những ai bị nhiễm bệnh Covid 19, có các triệu chứng 

của bệnh Covid 19, và những ai ở chung với người 

nhiễm bệnh Covid 19 BUỘC PHẢI ở nhà.�

�

Ai lớn tuổi (70 tuổi trở lên), hay đang bị các loại bệnh 

cảm cúm, hoặc có những triệu chứng về cảm cúng như: 

ho, sổ mũi, người không được khỏe, hoặc ai hay bị ho 

Nên ở nhà.  (Đức Tổng Giám Mục cho miễn trừ � 

không cần phải đi Lễ.�

�

Cha xứ khuyến khích những ai lớn tuổi, gia đình có 

con nhỏ, những ai thường xuyên tiếp xúc với nhiều 

người nên đi Lễ lúc 9:00AM tại Parking Lot.�

�

Trong mùa dịch, Đức Tổng Giám Mục chuẩn miễn trừ 

luật buộc dự Lễ Ngày Chúa Nhật và các Lễ Buộc, nên 

không buộc chúng ta phải tham dự Thánh Lễ.  Nghĩa là 

trong những ngày mùa dịch Covid�19, không đi Lễ thì 

không phạm tội.�

Sinh Hoạt Cộng Đoàn �

Chúa Nhật 14 Thường Niên •  Ngày 5 Tháng 7, 2020�

3�

HỦY (CANCELLED) Hội Chợ Hè Giáo Xứ�

�

Vì đại dịch Covid�19 đang hoành hành và chưa có 

thuốc chủng ngừa, nên việc tụ tập đông người bị hạn 

chế, vì thế, giáo xứ sẽ hủy bỏ (cancelled) Hội Chợ Hè 

năm nay. Đây là một mất mát cho giáo xứ và cũng mất 

đi một dịp vui cho nhiều người; đồng thời cũng là cơ 

hội cho ban hàng quán hội chợ được nghỉ ngơi.  Mong 

là chúng ta sẽ có cơ hội làm lại trong những tháng cho 

phép.  �

�

Bầu Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn �

Nhiệm Kỳ 2020 � 2023�

�

Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn đương nhiệm, bao gồm 

ban chấp hành, ban tài chánh, các ủy viên trong các 

tiểu ban, sẽ mãn nhiệm kỳ vào tháng 9 năm nay 

(2020).  Vì vậy vào tháng 8, chúng ta sẽ bầu lại Hội 

Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn cho nhiệm kỳ 2020�2023.  

Xin mọi người cùng để đề cử hoặc ứng cử vào ban 

chấp hành và ban tài chánh vào cuối tháng 7.  Riêng 

các ủy viên của các tiểu ban, cha xứ sẽ đích thân bổ 

nhiệm.  Vì lợi ích của giáo xứ, xin mọi người cùng 

giúp cha xứ tìm nhân sự để điều hành giáo xứ một 

ngày một phát triển.  Xin chân thành cám ơn mọi 

người.�

Lịch Phụng Vụ tuần 5/07/2020 � 12/07/2020�

5/7 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XIV Thường Niên�            �

6/7 � Thứ hai: ngày trong tuần 14 Thường Niên�

7/7 � Thứ ba: ngày trong tuần 14 Thường Niên�

8/7 � Thứ tư: ngày trong tuần 14 Thường Niên�

9/7 � Thứ năm: ngày trong tuần 14 Thường Niên�

10/7 � Thứ sáu: ngày trong tuần 14 Thường Niên�

11/7� Thứ bảy: ngày trong tuần 14 Thường Niên�

12/7 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XV Thường Niên�

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 



 Lời Cha Xứ  

 Mấy năm trước thì thời gian này là chúng ta 

đang chuẩn bị cho Hội Chợ Hè � Fun Fest của 

giáo xứ.  Hằng năm thì cứ cuối tuần của tuần 

thứ hai trong tháng 7 (cuối tuần sau July 4th), 

là giáo xứ chúng ta tổ chức hội chợ.  Thế 

nhưng, năm nay vì cơn đại dịch Covid�19, nên 

tất cả các sinh hoạt của giáo xứ đều đình trễ 

lại hết; thậm chí cả chương trình hội chợ mà 

chúng ta cũng phải hủy bỏ (cancel). �

�

Những năm trước thì thời gian nay là cả giáo xứ chúng ta 

đang bận rộn chuẩn bị cho hội chợ vào cuối tuần này.  Theo 

như dự tính thì hội chợ năm nay của giáo xứ sẽ được tổ chức 

vào Thứ Sáu ngày10 tới Chúa Nhật ngày 12 tháng 7, 2020.  

Giờ đây, vì cơn đại dịch nên chúng ta đành buộc phải hủy hội 

chợ hè của giáo xứ.  Đây là một tổn thất lớn đối với giáo xứ 

và với tất cả chúng ta.  �

�

Như chúng ta đều biết, hội chợ hè là một chương trình không 

chỉ giúp vui cho mọi người mà còn là cơ hội để giáo xứ gây 

quỹ cho các chương trình chi tiêu hằng năm của giáo xứ.  

Mấy năm gần đây, ngân quỹ của hội chợ giáo xứ đóng góp 

một vai trò quan trọng trong ngân sách của giáo xứ.  Vì thế, 

không có hội chợ năm nay, ngân quỹ của giáo xứ cũng sẽ bị 

eo hẹp lại.�

�

Bên cạnh việc gây quỹ cho giáo xứ, thì hội chợ hè cũng là cơ 

hội cho nhiều người tới tìm vui, đặc biệt trong cộng đồng 

người Việt tại Minnesota.  Mỗi năm, hội chợ giáo xứ quy tụ 

khoảng 3,000 người tới tham dự; mà phần đông trong số đó 

là người ngoài giáo xứ chúng ta.  Có thể nói, hội chợ hè của 

giáo xứ St. Columba là một trong những sự kiện quy tụ nhiều 

người Việt tại Minnesota nhất.  Trong những ngày qua, cũng 

có vài người gọi tới để hỏi xem năm nay giáo xứ có tổ chức 

hội chợ hay không.  Vì thế, có nhiều người cũng cảm thấy 

mất đi một niềm vui trong những ngày hè tại Minnesota.�

�

Không làm hội chợ hè năm nay cũng là cơ hội cho ban ẩm 

thực và ban hàng quán của giáo xứ được nghỉ ngơi một năm.  

Tôi thiết nghĩ, hủy bỏ hội chợ năm nay vừa mang tới một nỗi 

buồn cho nhiều người, nhưng có thể lại là một niềm vui cho 

nhiều người khác.  Những ai cộng tác, tham gia, và nhất là 

ban hàng quán có lẽ vui nhiều hơn buồn; bởi lẽ được nghỉ 

ngơi và không cần phải suy nghĩ nên nấu và làm như thế nào.�

�

Mà dù hủy hay có hội chợ thì tất cả đều nằm trong thánh ý 

của Chúa; bởi lẽ tất cả những gì chúng ta làm nơi giáo xứ là 

chúng ta làm cho Chúa và làm cho nhà Chúa.  Chúa sẽ có 

cách lo liệu cho Giáo Hội và cho giáo xứ những điều tốt đẹp 

nhất.  Chúng ta nên luôn tin tưởng, cậy trông, và phó thác 

vào sự quan phòng của Chúa.  Đặc biệt trong những ngày của 

cơn đại dịch vẫn còn đó, chúng ta lại càng phải phó thác và 

tin tưởng nhiều hơn.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành 

và ban nhiều ơn lành hồn xác, cũng như gìn giữ tất cả chúng 

ta trong vòng tay thương xót của Ngài, để sau cơn dịch này, 

chúng ta lại có thể gặp gỡ, cộng tác, và làm việc chung với 

nhau để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn yêu thương 

và hợp nhất. �

  �

� �                    Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng�

 From the Pastor �

 This weekend is the Thirteenth Sunday 

in Ordinary Time and the gospel of this 

weekend is taken from the gospel of 

Saint Mathew 11:25�30.   In the gospel 

passage of this week, we hear Jesus said 

to his disciples and to the people of his 

time “Come to me all you who labor and 

are burdened and I will give you rest.  Take my yoke 

upon you and learn from me, for I am meek and humble 

of heart; and you will find rest for yourselves.  For my 

yoke is easy, and my burden light.” �

�

The image of yoke in the Old Testament (Jer 2:20) re-

ferred to the Law of Moses, written or oral.  What Jesus 

was opposing here is the legalistic interpretation by the 

Pharisees.  That is why Jesus said: “Come to me all you 

who labor and are burdened, and I will give you rest.”�

�

What are our burdens? We feel burdensome due to some 

demands and expectations from others. Like for exam-

ple: burdens of responsibility that comes with being a 

parent, a child, a co�work, and a neighbor.  The burden 

of being handicapped, sick, and the fear as we went 

through during this time.  However, the question now is, 

in what way do we respond or persevere or deal with 

these burdens which are parts of our lives? �

�

This weekend, we have the message from Jesus inviting 

us to come to him and receive the rest he alone can give.  

It is a call to a personal relationship.  He takes us away 

from the impersonal relationship of law to a personal 

relationship of love and makes us enter a joyful life�

giving relationship.  In coming to the person of Jesus we 

discover that far from being burdened, we are fully lib-

erated.  Through the gospel of this week, Jesus invites 

us to place the yoke of ours on our shoulders and follow 

him. The yoke which Jesus gives to us is a yoke of love.  

And since it is a yoke of love that it can never be pain-

ful.  �

�

It means that, when we live our Christian life as a new 

creation, enjoying the gifts that we have received during 

the Sacrament of Baptism, we think spiritually.  When 

we think spiritually, we are no longer burdened by the 

worldly ways because we are walking our living faith 

and hope with a spiritual heart.�

�

Through the words of Jesus in the gospel of this week-

end, we have the courage to move forward, to place our 

life in the loving and caring hand of Jesus.  May God 

bless us and give us the wisdom so that we would never 

take life upon our hands alone; rather, we will live with 

Jesus as the source of our strength.  �

 �

� � �             �           Rev. Hoang Nguyen       �



 Lời Cha Xứ  

 Mấy năm trước thì thời gian này là chúng ta 

đang chuẩn bị cho Hội Chợ Hè � Fun Fest của 

giáo xứ.  Hằng năm thì cứ cuối tuần của tuần 
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là giáo xứ chúng ta tổ chức hội chợ.  Thế 

nhưng, năm nay vì cơn đại dịch Covid�19, nên 

tất cả các sinh hoạt của giáo xứ đều đình trễ 

lại hết; thậm chí cả chương trình hội chợ mà 
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�

Những năm trước thì thời gian nay là cả giáo xứ chúng ta 
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�
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Mấy năm gần đây, ngân quỹ của hội chợ giáo xứ đóng góp 
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�
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�

Không làm hội chợ hè năm nay cũng là cơ hội cho ban ẩm 

thực và ban hàng quán của giáo xứ được nghỉ ngơi một năm.  

Tôi thiết nghĩ, hủy bỏ hội chợ năm nay vừa mang tới một nỗi 
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�

Mà dù hủy hay có hội chợ thì tất cả đều nằm trong thánh ý 
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cơn đại dịch vẫn còn đó, chúng ta lại càng phải phó thác và 

tin tưởng nhiều hơn.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành 

và ban nhiều ơn lành hồn xác, cũng như gìn giữ tất cả chúng 

ta trong vòng tay thương xót của Ngài, để sau cơn dịch này, 

chúng ta lại có thể gặp gỡ, cộng tác, và làm việc chung với 

nhau để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn yêu thương 

và hợp nhất. �
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time “Come to me all you who labor and 

are burdened and I will give you rest.  Take my yoke 

upon you and learn from me, for I am meek and humble 

of heart; and you will find rest for yourselves.  For my 

yoke is easy, and my burden light.” �
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The image of yoke in the Old Testament (Jer 2:20) re-

ferred to the Law of Moses, written or oral.  What Jesus 

was opposing here is the legalistic interpretation by the 

Pharisees.  That is why Jesus said: “Come to me all you 

who labor and are burdened, and I will give you rest.”�
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What are our burdens? We feel burdensome due to some 

demands and expectations from others. Like for exam-

ple: burdens of responsibility that comes with being a 

parent, a child, a co�work, and a neighbor.  The burden 

of being handicapped, sick, and the fear as we went 

through during this time.  However, the question now is, 

in what way do we respond or persevere or deal with 

these burdens which are parts of our lives? �
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This weekend, we have the message from Jesus inviting 

us to come to him and receive the rest he alone can give.  

It is a call to a personal relationship.  He takes us away 

from the impersonal relationship of law to a personal 

relationship of love and makes us enter a joyful life�

giving relationship.  In coming to the person of Jesus we 

discover that far from being burdened, we are fully lib-

erated.  Through the gospel of this week, Jesus invites 

us to place the yoke of ours on our shoulders and follow 

him. The yoke which Jesus gives to us is a yoke of love.  

And since it is a yoke of love that it can never be pain-

ful.  �

�

It means that, when we live our Christian life as a new 

creation, enjoying the gifts that we have received during 

the Sacrament of Baptism, we think spiritually.  When 

we think spiritually, we are no longer burdened by the 

worldly ways because we are walking our living faith 

and hope with a spiritual heart.�

�

Through the words of Jesus in the gospel of this week-

end, we have the courage to move forward, to place our 

life in the loving and caring hand of Jesus.  May God 

bless us and give us the wisdom so that we would never 

take life upon our hands alone; rather, we will live with 

Jesus as the source of our strength.  �
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ATT Home Health Care Inc.

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

& Gifts
Snelling at Minnehaha
651-645-8636
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FUNERAL HOME
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H&M Auto Body 
 & Towing
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Satisfaction Guaranteed

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

M-F 8am-5pm • Sat 9am-12 noon
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Relaxed and Cosy 
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Kim Nguyễn
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TRUNG TÂM CUNG CẤP DḷCH VỤ
TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

1611 West County Rd B, Suite 101. Roseville, MN 55113
DḷCH VỤ TÀI CHÁNH - Nhận thiết Lập Các trὐȯng mục:

- 401(K) Rollovers, 401(K)s  - Indexed Annuities 
- IRAs (Roth, Sep, Traditional) - 529 College Saving Plans

UY TÍN - TẬN TÂM - KÍN ÐÁO - NHANH CHÓNG - RỎ RÀNG
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- Định kỳ  - Trọn Ðời (Whole Life, Index Universal Live) 
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BẢO HIỂM SỬC KHỎE
- Bạn cần tim hiều và giúp đỡ điền đơn xin OBAMACARE? 
- Mua Bảo Hiểm sức khoẻ cho cá nhân hoặc hãng xưởng 
- Medicare supplement, Medicare  Part C & D cho những ngứỡi cao niên

Xin Liên Lạc:

Kim Nguyễn hoặc Phượng Huỳnh 

Phuong Huynh 
651-243-9189

phuonghuynh1969@aol.com

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
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651-489-1459

NEW PRESCHOOL OFFERINGS 
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