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August 2 2020�

18th Sunday in Ordinary Time • Chúa Nhật 18 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                              Eighteenth Sunday of Ordinary Time  •  August 2, 2020 

 Liturgical Celebrations�

Announcements 

 Pray for Our Clergy�

 Next Week’s Lay Ministers�

� Saturday  July 18� Sunday July 19�

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 symptomat-

ic 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�

�

Although Mass is no longer suspended, many of the faith-

ful way wish to continue to tune into Mass remotely. In 

fact, at high risk or over 65 are encouraged to remain 

home. For ways to watch or listen to 

Mass,�visit�archspm.org/live.�Use this prayer to make 

a�Spiritual Communion.�Where that is not an option, it 

would be appropriate to pray the�Liturgy of the Hours�or 

the�Rosary.��

�

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

and Medical Support Teams��

�

Parishioners across the Archdiocese are invited to prayer-

fully support those who are suffering most intensely, usu-

ally in sterile isolation, as a result of the COVID�19 pan-

demic.��

�

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, asking 

the Blessed Mother, Our Lady of Sorrows, to intercede 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, August 1�       18th Sunday in Ordinary Time �

�

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

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

�

Sunday, August 2�       18th Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

�

Monday, August 3�         � � �    weekday �

�

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

�

Tuesday, August 4 �       �    St. John Vianney, Priest �

�

� 7:00 AM� † Maria �� � � �  [E]�

� �

Wednesday, Aug 5    Dedication of the Basilica of St. Mary Major �

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

�

Thursday, August 6�    The Transfiguration of the Lord �

�

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

�

Friday, August 7�         � � �    weekday�

�

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

� �

Saturday, August 8�          19th Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

�

Sunday, August 9�          19th Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

Weekly Readings�

Sunday:      � � Is 55:1�3/ Rom 8:35, 37�39/ Mt 14:13�21 �

Monday: � � Jer 28:1�17/ Mt 14:22�36 �

Tuesday: � � Jer 30:1�2, 12�15, 18�22/ Mt 14:22�36 �

Wednesday: �� Jer 31:1�7/ Mt 15:21�28 �

Thursday:        Dn 7:9�10, 13�14/ 2 Pt 1:16�19/ Mt 17:1�9�

Friday: � � Na 2:1, 3; 3:1�3, 6�7 Mt 16:24�28 �

Saturday: � � Hb 1:12�2:4/ Mt 17:14�20 �

Next Sunday:   1 Kgs 19:9a, 11�13a/ Rom 9:1�5/ Mt 14:22�

�

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 _______________________$2,627�

Weekend Plate / Tiền mặt__________________________$1,105�

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.�



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.�

 �

Lưu Ý:�

�

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

của bệnh Covid 19, và những ai ở chung , hoặc có tiếp 

xúc 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�

�

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 

Sinh Hoạt Cộng Đoàn �

Chúa Nhật 18 Thường Niên •  Ngày 2 Tháng 8, 2020�

3�

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.�

�

 Chúc Mừng Anh Chị Em Tân Tòng�

Chúa Nhật tuần này, Chúa Nhật ngày 2 tháng 8, giáo 

xứ chúng ta hân hoan đón mừng 7 anh chị trong lớp 

giáo lý tân tòng vào gia đình giáo xứ.  Những anh chị 

này đã theo học khóa Giáo Lý Tân Tòng từ tháng 9, 

2029 tới mùa chay, 2020 và dự định sẽ được lãnh nhận 

các Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo vào Thứ Bảy Vọng 

Phục Sinh, 2020; thế nhưng vì đại dịch Covid�19 xảy 

đến, nên giáo xứ đã hoãn lại tới Chúa Nhật hôm nay.�

�

Giáo xứ xin chúc mừng quý anh chị và xin chúc quý 

anh chị luôn sống và thăng tiến đời sống đạo trong 

những năm tháng tới đây.  Xin giáo xứ tiếp tục cầu 

nguyện cho những anh chị mới gia nhập đạo và tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để họ được tham dự và trở 

thành những thành viên tích cực của giáo xứ.�

Lịch Phụng Vụ tuần 2/8/2020 � 9/8/2020�

2/8 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XVIII Thường Niên�            �

3/8 � Thứ hai: ngày trong tuần 18 Thường Niên�

4/8 � Thứ ba: thánh Gioan Maria Vianê, linh mục�

5/8 � Thứ tư: ngày trong tuần 18 Thường Niên�

6/8 � Thứ năm: Lễ Chúa Hiển Dung�

7/8 � Thứ sáu: ngày trong tuần 17 Thường Niên�

9/8� Thứ bảy: thánh Đaminh, linh mục�

9/8 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XIX 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  

   Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật 18 

thường niên.  Trong Chúa Nhật tuần này 

chúng ta được nghe lại phép lạ hóa bánh 

ra nhiều mà Chúa Giêsu làm cho năm 

ngàn người ăn.  Trong phép lạ này, Chúa 

Giêsu đã dùng năm chiếc bánh và hai con 

cá do các môn đệ đệ mang tới; thế nhưng 

sau khi Chúa Giêsu đã làm phép, đọc lời 

chúc tụng thì từ năm chiếc bánh và hai con cái này; đã 

làm cho năm ngàn người đàn ông (không kể đàn bà và 

con nít) ăn no mà vẫn còn dư lại mười hai thúng đầy.  �

�

Chúa Giêsu làm phép lạ này để minh chứng Ngài là 

Đấng Thiên Sai, là con Thiên Chúa, và Ngài có quyền 

để làm phép lại.  Dầu vậy Chúa Giêsu cũng không 

muốn đề cao, hoặc để làm tôn vinh, và tìm kiếm vinh 

quan cho bản thân mình; nhưng như bài tin mừng kể thì 

Chúa Giêsu đã làm phép lạ này để bày tỏ tình thương 

của Ngài đối với đám đông đang theo Ngài “người thấy 

dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những 

người bệnh tật trong họ”�

�

Tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa được 

biểu lộ qua con người của Chúa Giêsu.  Thiên Chúa 

luôn quan tâm, săn sóc, bao bọc, và chở che con người.  

Ngài luôn nhìn thấy trước những nhu cầu cần thiết trước 

khi con người kịp kêu van cầu xin tới Ngài.  Trong đoạn 

tin mừng tuần này, chúng ta không nghe kể về việc dân 

chúng kêu xin Ngài cứu chữa họ; nhưng Ngài đã chạnh 

lòng từ tâm nhìn thấy những nỗi thống khổ của đám dân 

chúng đang bơ vơ thiếu người chăm sóc.  Vì thế Chúa 

Giêsu đã làm phép lạ, không chỉ để cho họ thoả mãn cái 

cơn đói đang dày vò thể xác của họ, hay là những bệnh 

tật làm đau xót cuộc đời họ; mà Ngài còn xoa dịu và 

chữa lành nội tâm và tâm hồn họ.�

�

Sự chạnh lòng thương của Chúa Giêsu diễn tả một thứ 

xúc động của tình yêu sâu xa bắt nguồn từ trong tim hay 

trong “ruột gan” của một tình yêu rất rộng lớn.   Đó 

không phải chỉ là tình cảm thuần tuý, cũng không phải 

do lòng thương hại một cách bề ngoài, nhưng là lòng 

trắc ẩn có sức tác động để có thể cảm nhận những nỗi 

đau khổ trong tâm hồn của người khác.  Chúa Giêsu đã 

cảm nhận được tất cả những ưu tư và những khắc khoải 

của họ mà thậm chí họ cũng chỉ cảm nhận được.�

�

Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để 

chạy tới lòng thương xót của Thiên Chúa vì chỉ có Ngài 

và trong Ngài, con người chúng ta mới tìm được sự an 

ủi, sự vồ về, và sự thỏa mãn cho mọi khát vọng.  Chỉ có 

trong Thiên Chúa, con người chúng ta mới được chữa 

lành “mọi thứ bệnh tật” trong tâm hồn của mình.  Xin 

cho mỗi người chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa để 

được Chúa xoa dịu tất cả những đau khổ và thiếu thốn 

của mình.  �

�

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

 From the Pastor �

This weekend is the 18th Sunday in 

Ordinary Time.  In our gospel today, we 

hear again the story of Jesus performed a 

miracle � the multiplication of five loaves 

of bread and two fish.  The feeding of the 

multitude is never taken primarily as 

proof of Jesus’ miraculous power.  Jesus 

performs miracles not to gain honor for Himself nor to 

entertain and satisfy the crowds so that they can acclaim 

Him as the Messiah. Jesus performs miracles out of His 

compassion for the people and to show to them the 

loving providence of God for His creatures.�

�

The Gospel begins with sensitive feeling of Jesus on 

hearing the murder of his cousin John the Baptist. 

Having heard of the death of John the Baptist, Jesus 

withdrew to a lonely place with his disciples. However, 

when the crowds noticed that Jesus and his disciples had 

moved away by boat to the other side of the lake, they 

follow him to the place on foot.  Jesus immediate 

reaction was one of deep compassion and he began to 

heal the sick among them. The healing, of course, in its 

own way was a kind of teaching, as the teaching was 

also a kind of healing.�

�

Jesus’ aim was always to restore people to wholeness in 

body and spirit.  He is moved with pity by the vast 

crowds that have followed him and he responds to their 

needs.  Jesus always had compassion for His flock, the 

restless souls that followed him wherever he went so 

that he could feed them with spiritual food that comes 

from the richness of the Word of God.  By answering 

their calling, these hungry ones were enriched with 

spiritual food that healed their souls.�

�

The gospel of this weekend tells us that God really cares 

about his people and that there is enough and more for 

everybody.  It tells us that the ups and downs of life, 

whether they are spiritual, emotional, physical, or 

material, whether they are personal tragedies or natural 

disasters, are basically unavoidable but are in no way a 

contradiction of God’s loving care for us.  �

�

Jesus, however, did not feed the crowd directly.  He left 

that to his disciples. We, as Christians, need to commit 

ourselves to share, to work with God in communicating 

his compassion to all.  Jesus had compassion for His 

flock, we are called to do the same.  By responding to 

God’s call, we are collaborated with Jesus in caring for 

our brothers and sisters around and in the world.  �

�

 � � �   �            Rev. Hoang Nguyen       �



 Lời Cha Xứ  

   Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật 18 

thường niên.  Trong Chúa Nhật tuần này 

chúng ta được nghe lại phép lạ hóa bánh 
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�
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�
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�
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�

Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để 

chạy tới lòng thương xót của Thiên Chúa vì chỉ có Ngài 

và trong Ngài, con người chúng ta mới tìm được sự an 

ủi, sự vồ về, và sự thỏa mãn cho mọi khát vọng.  Chỉ có 

trong Thiên Chúa, con người chúng ta mới được chữa 

lành “mọi thứ bệnh tật” trong tâm hồn của mình.  Xin 

cho mỗi người chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa để 
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multitude is never taken primarily as 
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compassion for the people and to show to them the 
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hearing the murder of his cousin John the Baptist. 

Having heard of the death of John the Baptist, Jesus 

withdrew to a lonely place with his disciples. However, 

when the crowds noticed that Jesus and his disciples had 

moved away by boat to the other side of the lake, they 

follow him to the place on foot.  Jesus immediate 

reaction was one of deep compassion and he began to 

heal the sick among them. The healing, of course, in its 

own way was a kind of teaching, as the teaching was 

also a kind of healing.�

�

Jesus’ aim was always to restore people to wholeness in 

body and spirit.  He is moved with pity by the vast 

crowds that have followed him and he responds to their 

needs.  Jesus always had compassion for His flock, the 

restless souls that followed him wherever he went so 

that he could feed them with spiritual food that comes 

from the richness of the Word of God.  By answering 

their calling, these hungry ones were enriched with 

spiritual food that healed their souls.�

�

The gospel of this weekend tells us that God really cares 

about his people and that there is enough and more for 

everybody.  It tells us that the ups and downs of life, 

whether they are spiritual, emotional, physical, or 

material, whether they are personal tragedies or natural 

disasters, are basically unavoidable but are in no way a 

contradiction of God’s loving care for us.  �

�

Jesus, however, did not feed the crowd directly.  He left 

that to his disciples. We, as Christians, need to commit 

ourselves to share, to work with God in communicating 

his compassion to all.  Jesus had compassion for His 

flock, we are called to do the same.  By responding to 

God’s call, we are collaborated with Jesus in caring for 

our brothers and sisters around and in the world.  �
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 � � �   �            Rev. Hoang Nguyen       �



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Columba, St. Paul, MN A 4C 02-0093

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

Relaxed and Cosy 
Vietnamese Restaurant

694 Snelling Ave N
St. Paul 

(651) 756-8562

Kim Nguyễn
612-251-3341

kimnguyenwfg@yahoo.com

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
BẢO HIỂM NHÂN THỌ

- Định kỳ  - Trọn Ðời (Whole Life, Index Universal Live) 
   (10,20, 30 năm) - Bảo hiểm nhân tho cho các cu già không cấn phải 
- Longer term care rider   khám sừc khỏe. 

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

PRESCHOOL THROUGH 8TH GRADE

mmsaschool.org
651-489-1459

NEW PRESCHOOL OFFERINGS 
Full & half day options with  

2, 3, or 5 days available


