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September 13, 2020�

24th Sunday in Ordinary Time • Chúa Nhật 23 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�

�

Church of St. Columba 

1327 LAFOND AVENUE • SAINT PAUL • MINNESOTA 



  2                              Twenty�Fourth Sunday in Ordinary Time  •  September 13, 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, September 12   24th Sunday in Ordinary Time �

�

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

� 4:30 PM� Parishioners� � � � [E]�

�

Sunday, September 13    24th  Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

�

Monday, September 14      The Exaltation of the Holy Cross  �

�

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

�

Tuesday, September 15    �           Our Lady of Sorrows �

�

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

� �

Wednesday, September 16   � St. Cornelius & St. Cyprian 

� �     �

�  7:00 AM� † John B.� � �              [E]�

�

Thursday, September 17   �        � �    weekday �

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

�

Friday, September 18�        � �                weekday �

� 7:00 AM� † Eudora Post� � � �  [E]�

� �

Saturday, September 19      25th Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

�

Sunday, September 20        25th Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

Weekly Readings�

Sunday:      � � Sir 27:30�28:7/ Rom 14:7�9/ Mt 18:21�35 �

Monday: � � Nm 21:4b�9/ Phil 2:6�11/ Jn 3:13�17 �

Tuesday: � � 1 Cor 12:12�14, 27�31a/ Lk 2:33�35 �

Wednesday: �� 1 Cor 12:31�13:13/ Lk 7:31�35 �

Thursday:        1 Cor 15:1�11/ Lk 7:36�50 �

Friday: � � 1 Cor 15:12�20/ Lk 8:1�3 �

Saturday: � � 1 Cor 15:35�37, 42�49/ Lk 8:4�15 �

Next Sunday:   Is 55:6�9/ Phil 1:20c�24, 27a/ Mt 20:1�16a �

�

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 _______________________$2,326�

Weekend Plate / Tiền mặt__________________________$1,045�

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 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)�

�

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.�

 �

Lớp Giáo Lý Tân Tòng�

Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Tân Tòng vào các ngày thứ 

hai lúc 5:30PM tại hầm nhà thờ.  Lớp này mở ra để cho 

các anh chị nào cần học để làm đám cưới vào năm tới, 

nhưng cũng mở ra cho tất cả mọi người.  Lớp này do 

Sơ Tâm phụ trách.  Vì hoàn cảnh của mùa dịch, nên xin 

các học viên mang khẩu trang khi đi học và nhớ ngồi 

cách xa nhau 6ft theo quy định của tiểu bang.  Đây là 

lớp học ngoại thường cho mùa xin.  Ai biết anh chị nào 

muốn theo học đạo, xin giới thiệu cho họ.  Thank you.�

�

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ�

�

Vì nguy cơ lây dịch Covid�19, giáo xứ tạm thời sẽ 

không có các lớp Giáo Lý Việt Ngữ cho niên học tới.  

Các em trong chương trình Giáo Lý Việt Ngữ sẽ đi học 

lại sau khi có thuốc chủng ngừa và đã được thông báo 

chính thức từ phía chính quyền tiểu bang.  Vì thế, tới 

giờ này, chúng ta sẽ không biết được chương trình 

Giáo Lý Việt Ngữ sẽ được hoãn tới khi nào.  Nếu có gì 

thay đổi, tôi sẽ thông báo cho các phụ huynh sau.   �

�

Chính Ngừa Miễn Phí�

�

Vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 9, 2020, từ lúc 9:00AM 

� 12:00PM tại parking của nhà thờ St. Adalbert, Porti-

co Healthnet và Fairfew Health Services, sẽ có chương 

trình chính ngừa bệnh cúm và fluoride varnish cho 2 

giáo xứ St. Columba & St. Adalbert.  Vì hoàn cảnh 

trong mùa dịch, nên họ chỉ làm 1 chổ cho cả 2 giáo xứ.  

Vì thế những ai muốn được chính ngừa miễn phí, xin 

tới bãi đậu xe của nhà thờ St. Adalbert để chích.  �

�

�

Sinh Hoạt Cộng Đoàn �

Chúa Nhật 24 Thường Niên •  Ngày 13 Tháng 9, 2020�

3�

Lớp Giáo Lý Thêm Sức�

Vào cuối tuần ngày 19 & 20 tháng 9, 2020, giáo xứ 

chúng ta sẽ có một số em được lãnh nhận Bí Tích Thêm 

Sức.  Sau một thời gian nghỉ học vì dịch Covid�19, các 

lớp giáo lý đã phải kết thúc sớm và các em đã phải chờ 

tới ngày này để được đón nhận Bí Tích Thêm Sức.  Vì 

hoàn cảnh của mùa đại dịch, nên năm nay, Đức Tổng 

Giám Mục ủy quyền cho các cha xứ được cử hành Bí 

Tích Thêm Sức tại giáo xứ.  Cha xứ sẽ dâng Thánh Lễ 

riêng vào lúc 12:00PM và ban Bí Tích Thêm Sức cho 

các em cùng với phụ huynh, và gia đình.�

�

Giáo xứ xin chúc mừng các em được Thêm Sức năm 

nay cùng các gia đình có con em trong lớp này.  Xin 

quý phụ huynh tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ con em 

mình trong việc học và sống đạo, nhờ đó, các em sẽ 

được sống gần gũi và kết hợp với Chúa hơn�

�

Tin Buồn�

Được tin cụ bà Anna Hoàng Thị Lý (bác Lân gái) vừa 

mới qua đời hôm thứ 3 tại St. Paul, Minnesota.  Giáo xứ 

xin gởi lời chia buồn đến đại gia đình tang quyến, gia 

đình Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Bá Tin, và Hoàng Anh 

(office manager của giáo xứ).  Xin Chúa, qua lòng nhân 

từ của Ngài sớm đưa linh hồn Anna về hưởng nhan 

thánh Chúa.  �

Lịch Phụng Vụ tuần 13/9/2020 � 20/9/2020�

16/8 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XXIV Thường Niên�            �

17/8 � Thứ hai: Suy Tôn Thánh Giá, lễ kính�

18/8 � Thứ ba: lễ Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ�

19/8 � Thứ tư: thánh Conêliô & thánh Ciprianô�

20/8 � Thứ năm: ngày trong tuần 24 Thường Niên�

21/8 � Thứ sáu: ngày trong tuần 24 Thường Niên�

22/8� Thứ bảy: ngày trong tuần 24 Thường Niên�

23/8 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XXV 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 bình an.�



 Lời Cha Xứ  

 Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật 24 

Thường Niên.  Trong bài Phúc Âm tuần rồi, 

chúng ta được nghe Chúa Giêsu nói tầm 

quan trọng của sự hòa giải trong việc sửa lỗi 

anh chị em trong  tâm tình bác ái và vị tha.  

Bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, thì phụng 

vụ giúp và mời gọi chúng ta suy niệm về 

một khía cạnh khác của đời sống Kitô hữu � 

đó là sự tha thứ lẫn nhau.  Sự tha thứ là một yếu tố rất quan 

trong sự hòa giải.�

�

Trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần này, chúng ta được 

nghe cuộc nói chuyện giữa Phêro và Chúa Giêsu.  Phêrô 

hỏi Thầy của mình “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến 

con, con phải tha thứ cho họ mấy lần.  Có phải đến bảy lần 

không?”  Khi đặt vấn đề như thế, Phêrô tưởng rằng như vậy 

là quá đủ và quá nhiều rồi.  Có lẽ ông còn tưởng rằng tha 

thứ đến bảy lần sẽ làm hài lòng Thầy và đáng được Ngài 

khen thưởng; thế nhưng Chúa Giêsu đã trả lời với ông 

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy 

mươi lần bảy”.   Tha thứ đến bảy mươi lần lần có nghĩa là 

Chúa muốn chúng ta phải tha thứ liên tục và không ngừng.�

�

Để làm rõ hơn về việc tha thứ, Chúa Giêsu đã dùng dụ 

ngôn về tên mắc nợ đã không biết thương xót.  Trong dụ 

ngôn này, chúnng ta được nghe chuyện của 2 người mắc 

nợ.  Một người đầy tớ mắc nợ ông vua tới mười ngàn nén 

bạc.  Vì người này không có gì trả nên vua đã tha nợ cho y; 

thế nhưng khi một người bạn của y mặc nợ y chỉ có một 

trăm nén bạc, thì y lại bắt người bạn ấy tống giam vào ngục 

cho tới khi trả hết nợ cho y.�

�

Thiên Chúa chính là ông vua kia, một người đã rất quảng 

đại, bao dung, và đầy lòng thương xót.  Thiên Chúa đã tha 

thứ cho chúng ta một món nợ vô cùng to lớn mà không ai 

trong chúng ta có thể trả nổi.  Món nợ của chúng ta đối với 

Thiên Chúa chính là những tội lỗi và những hậu quả do tội 

lỗi mang lại.  Qua cuộc thương khó và cái chết trên thập giá 

của Chúa Giêsu, Thiên Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của chúng 

ta và Ngài cứu độ chúng ta khỏi tất những hệ lụy mà tội lỗi 

mang lại.  �

�

Qua bài tin mừng hôm nay để cũng biết tỏ lòng thương xót 

và tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta; thế nhưng rất 

nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng đã sống, đã hành 

xử theo lối của tên mắc nợ đã không biết bày tỏ lòng 

thương xót đối với anh chị em chung quanh của mình.  

Chúng ta cầu khẩn và nhận được lòng thương xót của Chúa, 

nhưng chúng ta lại không chịu mở lòng để cũng thứ tha cho 

anh chị em mình.  Vì thế, Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần 

này, mời gọi chúng ta phải biết sống tha thứ với nhau.  Đây 

cũng là điều kiện để được Chúa tha thứ cho những lỗi lầm 

và yếu đuối của bản thân. �

�

Chúng ta cầu xin Chúa để trong suốt tuần này, chúng ta 

cũng tập và bắt chước Chúa để mỗi người chúng ta cũng 

biết tha thứ cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè, và 

cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ.  Xin Chúa chúc 

lành cho những cố gắng và thiện chí tốt lành của chúng ta.    �

 �

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

 From the Pastor �

This weekend is the Twenty Fourth 

Sunday of ordinary time.  The gospel 

of last weekend reminded us of the 

importance of reconciliation through 

fraternal dialogue and mutual love.  

This week, the gospel helps and invites 

us to reflect on another aspect of 

Christian’s life � it is forgiveness.  

Forgiveness is a very important element of 

reconciliation.  �

�

In the gospel passage of this weekend, we heard again 

the dialogue between Peter and Jesus.  Peter asked 

Jesus a question “Lord, if my brother sins against me, 

how often must I forgive?  As many as seven times?”  

Jesus answered him in the most practical way: “I say 

to you, not seven times, but seventy�seven times.”  

Jesus’ response simply reminds us that Christian 

forgiveness does not have limits.  We must forgive 

all, always and forever �

�

To demonstrate his point, Jesus tells a parable about 

the unforgiving servant. In this parable we see the first 

servant owed the master “a hug amount” and the 

second servant owed the other just “a much smaller 

amount”.  The generous master, however forgave the 

debt for his servants while the second servant was put 

in prison because of the unforgiving servant refused to 

forgive.  �

�

We note here that the master in the parable is God.  

We humans have been forgiven a debt so enormous 

that we could never pay for it. It is the debt of our sins 

and all its consequences like the enmity with God.  To 

pay our debt we remember that Jesus was crucified 

and he expects us to forgive others the little mistakes 

they may have done.�

�

We are told by Jesus in the parable of this week to 

forgive others as God has forgiven us, but how many 

times we have acted like the wicked servant.  He was 

forgiven a great debt, but he could not forgive his 

neighbor a little debt.  He was set free, but he jailed 

his neighbor. The message of this parable is that we 

must treat others mercifully. We must forgive, 

because God forgives us every day. We must not 

always hold our neighbors to contempt; rather, we 

must consider their situations as God considers our 

situation always.�

�

We pray during this week that we have courage to 

forgive one another as God has forgiven us. May God 

bless us �

�

Rev. Hoang Nguyen       �



 Lời Cha Xứ  

 Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật 24 
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�
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�
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�
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�
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Christian’s life � it is forgiveness.  

Forgiveness is a very important element of 
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�

In the gospel passage of this weekend, we heard again 

the dialogue between Peter and Jesus.  Peter asked 

Jesus a question “Lord, if my brother sins against me, 

how often must I forgive?  As many as seven times?”  

Jesus answered him in the most practical way: “I say 

to you, not seven times, but seventy�seven times.”  

Jesus’ response simply reminds us that Christian 

forgiveness does not have limits.  We must forgive 

all, always and forever �
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To demonstrate his point, Jesus tells a parable about 

the unforgiving servant. In this parable we see the first 

servant owed the master “a hug amount” and the 

second servant owed the other just “a much smaller 

amount”.  The generous master, however forgave the 

debt for his servants while the second servant was put 

in prison because of the unforgiving servant refused to 

forgive.  �
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We note here that the master in the parable is God.  

We humans have been forgiven a debt so enormous 

that we could never pay for it. It is the debt of our sins 

and all its consequences like the enmity with God.  To 

pay our debt we remember that Jesus was crucified 

and he expects us to forgive others the little mistakes 

they may have done.�
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We are told by Jesus in the parable of this week to 

forgive others as God has forgiven us, but how many 

times we have acted like the wicked servant.  He was 

forgiven a great debt, but he could not forgive his 

neighbor a little debt.  He was set free, but he jailed 

his neighbor. The message of this parable is that we 

must treat others mercifully. We must forgive, 

because God forgives us every day. We must not 

always hold our neighbors to contempt; rather, we 

must consider their situations as God considers our 

situation always.�
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We pray during this week that we have courage to 

forgive one another as God has forgiven us. May God 
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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

2130 N. Dale St. 7050 Lake Dr. 
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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
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Satisfaction Guaranteed
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Vietnamese Restaurant

694 Snelling Ave N
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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) 
   (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
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mmsaschool.org
651-489-1459

NEW PRESCHOOL OFFERINGS 
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