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September 27, 2020�

26th Sunday in Ordinary Time • Chúa Nhật 26 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                              Twenty�Sixth Sunday in Ordinary Time  •  September 27, 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);�                         

�

Weekend Masses:�

� Saturday: 4:30PM (English)�

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

�

Ways to Watch/Listen to Mass�

�

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

ful may 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.��

��

October Rosary at the Cathedral���

Friday, October 2, 7 p.m.,�livestreamed from the 

Cathedral of Saint Paul’s Facebook page��

While the pandemic prevents us from gathering for the 

annual October Rosary Procession, it cannot keep us 

from bringing our prayers to our Blessed Mother. Join 

Archbishop Bernard Hebda and Bishop Andrew Cozzens 

virtually for Eucharistic Adoration, praying the Rosary, 

and Benediction. Our Lady, Un�doer of Knots, pray for 

us.�https://www.facebook.com/cathedralsaintpaul/

live_videos/��

 �

[E] English Language    [V] Vietnamese Language�

� �

Saturday, September 26   26th Sunday in Ordinary Time �

�

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

� 4:30 PM� Parishioners� � � � [E]�

�

Sunday, September 27    26th  Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

�

Monday, September 28      �     � � weekday �

�

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

�

Tuesday, September 29   Sts. Michael, Gabriel and Raphael  �

�

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

� �

Wednesday, September 30   � � � St. Jerome  

� �   �

�  7:00 AM� † LH Maria� � �              [E]�

�

Thursday, October 1 �        St. Thérèse of the Child Jesus �

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

�

Friday, October 2�         � The Holy Guardian Angels �

� 7:00 AM� † LH Giuse� � � �  [E]�

� �

Saturday, October 3      27th Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

�

Sunday, October 4        27th Sunday in Ordinary Time�

�

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

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

Weekly Readings�

Sunday:      � � Ez 18:25�28/ Phil 2:1�11 or 2:1�5/ Mt 21:28�32 �

Monday: � � Jb 1:6�22/ Lk 9:46�50 �

Tuesday: � � Dn 7:9�10, 13�14/ Jn 1:47�51 �

Wednesday: �� Jb 9:1�12, 14�16/ Lk 9:57�62 �

Thursday:        Jb 19:21�27/ Lk 10:1�12 �

Friday: � � Jb 38:1, 12�21; 40:3�5/ Mt 18:1�5, 10 �

Saturday: � � Jb 42:1�3, 5�6, 12�17/ Lk 10:17�24 �

Next Sunday:   Is 5:1�7/ Phil 4:6�9/ Mt 21:33�43 �

�

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)�

�

Bao Thư Dâng Cúng�

Các bao thư dâng cúng của các gia đình đã được in và 

để cuối nhà thờ cho các gia đình lấy về và sử dụng từ 

ngày 1 tháng 9, 2020 tới cuối tháng 8, 2021.   Xin các 

gia đình và các cá nhân sau các Thánh Lễ Chúa Nhật 

xuống lấy bao thơ dâng cúng của gia đình mình nhằm 

tiết kiệm tiền stamp của giáo xứ.  �

�

Những gia đình nào chưa có bao thư dâng cúng, xin 

liên lạc với ban tài chánh hoặc cha xứ, để giáo xứ làm 

bao thư dâng cúng.  Xin mọi người hãy cố gắng dùng 

các bao thư dâng cúng khi tham dự các Thánh Lễ Chúa 

Nhật để dâng cúng cho nhà Chúa.  Giáo xứ xin chân 

thành cám ơn�

�

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.   �

�

Hội Đền Tạ�

Chúa Nhật tuần tới, Chúa Nhật ngày 4 tháng 10, 2020 

lúc 10:30sáng, Hội Đền Tạ Mừng Bổn Mạng � Lễ Đức 

Mẹ Mân Côi.  Xin quý hội viên tham dự Thánh Lễ 

Sinh Hoạt Cộng Đoàn �

Chúa Nhật 26 Thường Niên •  Ngày 27 Tháng 9, 2020�

3�

đông đủ và cầu nguyện cho Hội cũng như cầu nguyện 

cho từng hội viên.�

�

Danh Sách Đóng Góp Tu Sửa Nhà Chúa�

Trong những ngày qua, giáo xứ rất cám ơn và chân 

thành ghi ơn những người đã tự nguyện đóng góp để 

sửa sang nhà thờ và trường học.  Sau đây là danh sách 

những người đã ủng hộ để sửa mái nhà thờ và trường 

học.�

� Hội Bà Mẹ Công Giáo:� $3,740�

� AC Hùng � Liên� � $ 300�

� OB. Mai Hùng Minh� � $1,000�

� GĐ Phạm Bruce� � $1,000�

� GĐ Phạm Hải Quang� � $500�

� C. Giáp Thị Nhung� � $1,000�

� GĐ Phạm Đình Khải� � $1,000�

� B. Nguyễn Thị Phú � � $1,000�

� GĐ Nguyễn Bá Đức� � $1,000�

� GĐ Dương Như Hà� � $400�

� GĐ Đoàn Minh Quang� $500�

�

Một lần nữa, thay mặt giáo xứ, cha xứ gởi lời cám ơn 

đặc biệt Hội Bà Mẹ Công Giáo đã tiên phong và kêu 

gọi các chị em trong hội đóng góp.  Ai có khả năng 

giúp được, thì giúp cho giáo xứ trong công việc tu sửa 

này.  Xin Chúa trả công và ban nhiều thiên ân xuống 

trên tất cả mọi người.  �

Lịch Phụng Vụ tuần 27/9/2020 � 4/10/2020�

27/9 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XXVI Thường Niên�            �

28/9 � Thứ hai: ngày trong tuần 26 Thường Niên�

29/9 � Thứ ba: tổng lãnh thiên than Micae, Gaprien, Raphaen�

30/9 � Thứ tư: thánh Giêrômiô, linh mục, tiến sĩ�

1/10 � Thứ năm: thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu�

2/10 � Thứ sáu: các thiên thần hộ thủ�

3/10� Thứ bảy: ngày trong tuần 26 Thường Niên�

4/10 � Chúa Nhật: Chúa Nhật XXVII 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  

Trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần này, 

chúng ta nghe Chúa Giêsu kể về dụ ngôn 

về hai người con. Qua dụ ngôn này, chúng 

ta thấy Thiên Chúa đã trao ban cho con 

người sự tự do. Và với sự tự do này, con 

người có thể bước theo Chúa nhưng cũng 

có thể quay lưng chống lại Ngài. Con 

người có thể vâng theo thánh ý Chúa 

nhưng cũng có thể từ khước đường nẻo của Ngài. Thế 

nhưng điều quan trọng hơn đó là Thiên Chúa sẽ xử sự với 

chúng ta tuỳ theo việc chúng ta có hay không thực thi 

thánh ý Ngài, chứ không tuỳ thuộc vào lời nói của chúng 

ta.�

�

Trong hai người con, người được coi là đã thực thi ý định 

của cha không phải là người đã mau mắn trả lời vâng 

trước lệnh truyền của cha, nhưng trong hành động thì lại 

không làm. Mà chính là người tuy đã trả lời không, 

nhưng trong thực tế lại đi làm điều người cha truyền dạy.�

�

Trong xã hội thời Chúa Giêsu cũng như thời nay, vẫn có 

những hạng người tỏ ra ngoan đạo, công chính, siêng 

năng với các việc đạo đức, kinh hạt, nhà thờ nhà thánh.  

Lời nói thì đầy vẻ thuần phục đối với các giáo huấn của 

Chúa, nhưng trong hành động lại chẳng có chút vẻ gì là 

ưng thuận đối với điều Chúa truyền dạy. Những người bề 

ngoài xem ra dễ bảo, nhưng thực chất lại là người khó 

dạy. Họ đã có thể đánh lừa được dư luận vì cái mau mắn 

bên ngoài của họ.�

�

Những người này tượng trưng nơi hàng tư tế, đầu mục, 

nhóm biệt phái và thông luật mà Chúa Giêsu muốn ám 

chỉ qua dụ ngôn hôm nay. Tuy đánh lừa được dư luận, 

nhưng thực ra, họ đã đánh mất chỗ của họ trong chương 

trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Thế vào chỗ của họ lại 

là những người thu thuế, những gái điếm, những người 

mà ai cũng biết là đang vị phạm ý Chúa, được bày tỏ 

trong lề luật và trong giới răn của Ngài. Họ là những 

người qua lối sống của mình, đã nói không trước lệnh 

truyền của Chúa.  Nhưng một lúc nào đó, những người 

này đã nhận ra sự sai trái của mình, đã biết hối cải và đi 

làm điều Chúa truyền dạy. Họ là những người đã được 

giáo huấn và những việc làm của Ngài lay động, làm thức 

tỉnh, thay đổi hẳn cuộc sống. Họ là những kẻ tội lỗi 

những đã biết hối cả và đã trở về với Chúa.�

�

Dụ ngôn cho chúng ta thấy trở ngại lớn nhất trên đường 

vào Nước Trời không phải là tội lỗi mà là sự ngủ mê giữa 

những tiêu chuẩn đạo đức được chúng ta dựng nên, sự sợ 

hãi phải đặt lại vấn đề những cái đã là chúng ta đã xác tín.  

Điều quan trọng để vào được Nước Trời chính là một tâm 

hồn biết đón nhận Lời Chúa và thực thi thánh ý Ngài. �

�

Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần nay mời gọi tất cả chúng 

ta luôn biết nhận ra những lầm lỗi, khuyết điểm của mình, 

để trở về và sửa đổi đời sống. �

�

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng�

 From the Pastor �

The gospel of this weekend presents to 

us another challenge by Jesus to the reli-

gious leaders of the people.  It consists of 

a parable about two sons whose father 

operated a vineyard.  He asked the first 

son to go and work there; however, he 

refused to go, but later he changed his 

mind and went.  The second one is was 

also told to go.  He agreed to do so but in the end he did 

not go.�

�

“Which of the two did his father’s will?” Jesus asks.  

They all agreed that it was the one who at first would 

not go but later did so.�

�

Through this parable, Jesus would like to teach and tell 

the leaders of the Jews the fact that they were God’s 

chosen people and that they were proud of their ob-

servance of the Law of Moses was not a guarantee that 

they will possess the kingdom of Heaven. Rather, be-

cause of their pride and their refusal to obey God’s call 

to repentance they will exclude themselves, while the 

tax collectors and sinners whom they despised will re-

pent of their sins and will be accepted into God’s King-

dom.  �

�

Therefore, the gospel of this weekend teaches us to con-

sider the relationship between words and deeds.  We 

must strive to translate our noble promises into noble 

performances, to carry out our fine words into fine 

deeds. This gospel tells us that there are two very com-

mon types of people in this world.  First, there are the 

people whose profession or words is much better than 

their practice. They thought that they are good because 

they followed all the laws.  They will promise anything, 

make great protestations or solemn declaration of piety 

and fidelity.�

�

Second, there are those whose practice is far better than 

their words. They claim to be tough, hard�headed mate-

rialists, not attending Sunday Masses but somehow they 

are found out doing kindly and generous things almost 

in secret as if they were ashamed of it. They profess to 

have no interest in the Church and in religion and yet 

when it comes to the bit, they live more Christian lives 

than many professing Christians. �

�

These two behaviors are not the ideal attitudes: we need 

the people to profess the faith and the people to practice 

the faith.  Today, it would be good for all of us to reflect 

on the promises we have made to God, to others and to 

ourselves. If we have been faithful to those promises, 

then let us praise God for his grace.  Let us pray that we 

might have the courage to practice the faith that we have 

promised.�

�

Rev. Hoang Nguyen       



 Lời Cha Xứ  

Trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần này, 

chúng ta nghe Chúa Giêsu kể về dụ ngôn 

về hai người con. Qua dụ ngôn này, chúng 
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�
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�
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�
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ATT Home Health Care Inc.

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

Lloyd’s
Hallmark Cards

& Gifts
Snelling at Minnehaha
651-645-8636

pharmacy

FUNERAL HOME

2130 N. Dale St. 7050 Lake Dr. 
Roseville, MN 55113 Lino Lakes, MN 55014  
Ph: (651) 487-2550 Ph: (651) 784-3390 
www.muellerbies.com

Lifetime  
No Crack Guarantee 

HAGE 
 CONCRETE WORKS 

SINCE 1930
651-690-4243

HageConcrete.com

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

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

Email: jewelrymyngoc@yahoo.com

H&M Auto Body 
 & Towing

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

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

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

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

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


