
�

�

December 13, 2020�

Third Sunday of Advent • Chúa Nhật III Mùa Vọng�

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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 Liturgical Celebrations� Announcements 

In Our Thoughts and Prayers . . .�

We continue to pray for all those who are ill and 

have asked for our prayers, especially:  Mary Lou 

Ayd, Todd Bray, George Kunik, Karen Mickelson, 

Francine Panian, Luella Boedigheimer, Desmond 

Waturuocha, John Juen, Joanne Olsen, Vickie 

Deutsch, Mary Havel.�

�

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)�

�

�

For more ways to pray for those affected by 

COVID�19, visit archspm.org/covid19prayers.��

�

�

�

Christmas Liturgy Schedule�

Christmas Eve, Thursday December 24�

�

4:30PM�Mass in English�

7:00PM�Mass in Vietnamese�

�

Christmas Day, Friday December 25�

�

9:00AM�Mass in English�

10:30AM�Mass in Vietnamese�

�

 �

[E] English Language    [V] Vietnamese Language�

� �

Saturday, December 12    �      Third Sunday of Advent�

�

� 3:30 PM� Confession� �       �        [V & E]�

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

 �

Sunday, December 13�       �      Third Sunday of Advent�

�

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

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

�

Monday, December 14    �          St. John of the Cross �

�

� 7:00 AM �  † LH Matha� � � �  [E]�

�

Tuesday, December 15         � � �     weekday�

�

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

� 7:00 PM� Parishioners of St. Columba� �  [V]�

� �

Wednesday, December 16� � �     weekday     �

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

� � � �

Thursday, December 17    � � �     weekday  

�         �   �

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

�

Friday, December 18�        �  � �     weekday �

� 7:00 AM� † Maria� � � � �  [E]�

� �

Saturday, December 19    �    Fourth Sunday of Advent�

�

� 3:30 PM� Confession� �       �        [V & E]�

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

�

Sunday, December 20      �    Fourth Sunday of Advent�

�

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

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

Weekly Readings�

Sunday:      � � Is 61:1�2a, 10�11/ 1 Thes 5:16�24/ Jn 1:6�8, 19�28    �

Monday: � � Nm 24:2�7, 15�17a/ Mt 21:23�27 �

Tuesday: � � Zep 3:1�2, 9�13/ Mt 21:28�32 �

Wednesday: �� Is 45:6b�8, 18, 21c�25/ Lk 7:18b�23  �

Thursday:        Gn 49:2, 8�10/ Mt 1:1�17 �

Friday: � � Jer 23:5�8/ Mt 1:18�25 �

Saturday: � � Jgs 13:2�7, 24�25a/ Lk 1:5�25  �

Next Sunday:   2 Sm 7:1�5, 8b�12, 14a, 16/ Rom 16:25�27/ Lk 1:26�38 

Our Sacrificial Giving �

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

�

Weekend Envelope/ Bao thư _______________________$1,841�

Weekend Plate / Tiền mặt__________________________$1,034�

Food Sale / bán hàng____________________________ $�

Fuel Collection:_________________________________$�

�

Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự hy sinh và lòng quảng đại �

Gospel (Jn 1:6�8, 19�28)�

A man named John was sent from God. He came for tes-

timony, to testify to the light, so that all might believe 

through him.  He was not the light, but came to testify to 

the light.�

And this is the testimony of John.  When the Jews from 

Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, 

"Who are you?"  He admitted and did not deny it, but 

admitted, "I am not the Christ." So they asked him, 

"What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am 

not." "Are you the Prophet?" He answered, "No." So they 

said to him, "Who are you, so we can give an answer to 

those who sent us? What do you have to say for your-

self?" He said: "I am the voice of one crying out in the 

desert, 'make straight the way of the Lord,'" as Isaiah the 

prophet said."  �

(Gospel: continue): Some Pharisees were also sent. They 

asked him, "Why then do you baptize if you are not the 

Christ or Elijah or the Prophet?" John answered them, "I 

baptize with water; but there is one among you whom you 

do not recognize, the one who is coming after me, whose 

sandal strap I am not worthy to untie." This happened in 

Bethany across the Jordan, where John was baptizing. �

Christmas Memorial Flowers�

Given in Memory of�

�

________________________________________________�

From �

________________________________________________�

�

[  ] $25    [  ] $20    [  ]$15    [  ] Other $ ___________�

�

Please print, clip, and drop in collection basket or mail to the parish office  for  names to 

appear in the Christmas bulletin. �



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 �

�        � 10:30AM � � Lễ Việt (được phát trực 

� � � � tuyến trên youtube: �

� Me Lavang�St. Columba, St. Paul, MN)�

�

Chương Trình Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh�

Thứ Năm ngày 24 tháng 12�Vọng Giánh Sinh�

� 4:30PM  � Lễ Mỹ�

� 7:00PM � Lễ Việt �

Thứ Sáu ngày 25 tháng 12�Đại Lễ Giáng Sinh�

� 9:00AM�Lễ Mỹ�

� 10:30AM�Lễ Việt�

�

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 BMCG:� � � � $3,740�        �

 � OB. Mai Hùng Minh � � � $1,000�

� AC Hùng � Liên   � � � $300       �

 � GĐ Phạm Hải Quang   � � $500  �

� GĐ Phạm Bruce   � � � $1,000     �

� GĐ Phạm Đình Khải  �� � $1,000 �

� C. Giáp Thị Nhung � � � $1,000  �

� GĐ Nguyễn Bá Đức  �� � $1,000�

� B. Nguyễn Thị Phú � � � $1,000  �

� GĐ Đoàn Minh Quang  � � $300�

� GĐ.Dương Như Hà � � � $400 �

� GĐ Nguyễn Thanh Đạm� � $1,000�

� Chị Vy�Phan�      � � � $500     �

� GĐ Lê Văn Mậu         � � $1,000�

� Cô Mỹ Triều    � � � $1,000       �

� GĐ Nguyễn Khắc Luật � � $1,000�

� AC Dung�Liêm  � � � $2,500   �

� OB. Trịnh Tiến Triển    � � $500�

� OB. Dương Như Huân � � $1,000�

� AC Nguyễn Chí Linh�Vang�� $1,000�

� GĐ Lê Văn Chương�Phúc� � $2,000�

� Bà Trần Thị Khiển (Hòa)� � $1,000�

� AC Phạm Phú Kim � Phượng�� $500�

� AC Đào Huy Quỳnh � Dung� � $500�

� AC Khánh�Phương� � � $5,000�

� GĐ Chu Quang Tốn� � � $1,000�

� AC Chu Trọng Hiếu�Thùy Trang� $1,000�

� AC Danh�Trang� � � $500�

Sinh Hoạt Cộng Đoàn �
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3�

� OB. Nguyễn Minh Phan� � $1000�

� OB Trần Văn Quý� � � $1000�

� Bà Tư� � � � � $100�

� OB. Phạm Văn Lộc� � � $1000�

�

Thay mặt giáo xứ, cha xứ gởi lời cám ơn đặc biệt tất cả 

những ai đã đóng góp cho giáo xứ.  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.  �

�

Xưng Tội trong Mùa Vọng�

�

Vì đại dịch Covid, giáo xứ sẽ không làm được ngày xưng 

tội cho giáo xứ như những năm trước được; vì vậy để 

giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Giáng Sinh, 

cha xứ sẽ giải tội sau mỗi Thánh Lễ như chúng ta vẫn 

làm trong những tuần qua.  Vì thế, những ai cần xưng tội, 

xin xếp hàng giống như lên Rước Lễ và tôi sẽ đứng ở 

ngoài để giải tội cho mọi người.  Nếu ai không thể xưng 

tội được sau các Thánh Lễ, thì xin gọi tới cha xứ để được 

xưng tội vào những ngày giờ khác.  Ngoài ra, vào các 

chiều thứ bảy lúc 3:30pm, tôi cũng có giải tội trong nhà 

thờ trước Thánh Lễ Mỹ.  Xin mọi người cùng cố gắng 

dọn mình xứng đáng để đón nhận Mầu Nhiệm Giáng 

Sinh.   �

�

�

Lịch Phụng Vụ tuần 13/12/2020 � 20/12/2020�

13/12 � Chúa Nhật: Lễ Chúa III Mùa Vọng�            �

14/12 � Thứ hai: thánh Gioan thánh giá, linh mục�

15/12 � Thứ ba: ngày trong tuần 3 mùa vọng�

16/12 � Thứ tư: ngày trong tuần 3 mùa vọng�

17/12 � Thứ năm: ngày trong tuần 3 mùa vọng�

18/12 � Thứ sáu: ngày trong tuần 3 mùa vọng�

19/12� Thứ bảy: ngày trong tuần 3 mùa vọng�

20/12 � Chúa Nhật: Chúa Nhật IV Mùa Vọng�

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 Mùa Vọng, một con người mà chúng 

ta được nghe và được nhắc nhiều đến qua 

các bài đọc và phụng vụ, một con người 

đóng một vai trò rất đặc biệt để chuẩn bị 

cho Đấng Cứu Thế xuất hiện � đó chính là 

vị Tiền Hô của Chúa Giêsu � Thánh Gioan 

Tẩy Giả.  Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa 

sai đến để dọn đường cho Chúa, chứ không phải chính 

ông tự làm.  Sứ mạng và con người của Gioan Tẩy Giả 

rất quan trọng và đã được chính Chúa Giêsu xác nhận 

“còn hơn cả tiên tri nữa” và “trong các con cái người nữ 

sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan 

Tẩy Giả”�

�

Gioan đã đến rao giảng tại sông Gio�đan và Ngài còn làm 

phép rửa sám hối cầu ơn tha tội để con người biết dọn 

lòng đón nhận hồng ân Thiên Chúa � đó chính là chuẩn bị 

tâm hồn để đón mừng và đón nhận Đấng Thiên Sai.  Khi 

nghe tin ông đến rao giảng, nhiều người Do Thái, thuộc 

các thành phần trong xã hội, đến nghe ông giảng và chịu 

phép rửa tỏ lòng thống hối.  Họ đã ngạc nhiên khi thấy 

ông sống khắc khổ, lời giảng có sức quyến rũ giống như 

các tiên tri thời xưa; vì thế họ đã thắc mắc và hỏi “ông là 

ai”, “ông có phải là tiên tri không”, “ông tự xưng mình là 

ai”?  Tất cả những người đến với ông đều chấn vấn ông 

cặn kẽ về ông, về con người của ông, cũng như sứ mạng 

của ông.�

�

Mặc dù dân chúng rất ngưỡng mộ ông và họ rất kính nể 

ông và coi ông như là Đấng Cứu Thế; thế nhưng Gioan 

đã giữ đúng vai trò của mình. Ông đã không vì được 

nhiều người kính trọng mà huyênh hoang tự mãn về bản 

thân mình, ông cũng chẳng dám đặt mình như là một bậc 

tôn sự hay như một tiên tri.  Gioan đã làm đúng vai trò và 

ơn gọi “Tiền Hô” của mình khi ông mạnh dạn tuyên bố 

“tôi là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa cho ngay 

đường Chúa đi”.  Tiếng kêu, người dọn đường chính là sứ 

mạng được Chúa trao phó cho ông và ông đã chu toàn 

một cách tốt đẹp.�

�

Gioan còn tự nhận mình hèn hạ và bất xứng của mình so 

với Chúa Giêsu. Ông thẳng thắn tuyên bố “tôi chỉ làm 

phép rửa trong nước, còn Đấng đến sau tôi sẽ rửa các 

ngươi trong Chúa Thánh Thần. Tôi không xứng đáng cởi 

dây giày cho Người”.  Ông xác nhận rõ rang là ông 

không phải là Đấng Kitô, mà ông chỉ là người đi trước, là 

tiếng kêu, là người dọn đường mà thôi; chứ Gioan không 

có một tham vọng nào khác�

�

Trong những ngày Mùa Vọng này, chúng ta được mời gọi 

để bước vào con đường khiêm hạ của thánh Gioan Tiền 

Hô.  Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường để làm 

nhân chứng và dọn đường cho Chúa.  Dọn đường cho 

Chúa chính là bạt đi những gồ ghề của sự kiêu ngạo, 

ngông cuồng, và ngạo mạn.  Chúng ta cùng cầu xin Chúa 

giúp mỗi người chúng ta có ơn can đảm và nghị lực để 

chúng ta dám sửa tâm hồn của mình cho Chúa đến. �

  �

Rev. J.B. Nguyễn Đình Hoàng�

 From the Pastor �

This is the 3rd Sunday of Advent and 

called “Gaudete” Sunday in Latin.   It 

is a Sunday of rejoicing. The entrance 

song for some centuries was always 

from the Letter to the Philippians: 

“Rejoice in the Lord always! Again, I 

say, rejoice!”�

�

The second reading this Sunday picks up the theme 

of rejoicing, St. Paul tells us: “Rejoice always. Pray 

without ceasing.”  We need to hear both of these re-

alities: rejoice and pray! We can only rejoice always 

if we are praying without ceasing.  God is not asking 

the impossible of us.  We are able to walk through a 

normal day while keeping Him always in our heart.  

It is not easy and we shall fail, but when we see that 

God is not in our heart, we can invite Him once more 

to make us aware of His presence. In that way, we 

can rejoice and pray all the day long.�

�

The Gospel from Saint John for this weekend brings 

us back to Saint John the Baptist.  John the Baptist 

was a central focus of the Gospel last Sunday and 

once again is here for us to consider.  We should note 

that John the Baptist is not at all concerned about be-

ing considered great or important. His one concern is 

to point to Jesus Christ.  He told the people who 

came to him “the One who is coming after me, 

whose sandal strap I am not worthy to untie.”  In say-

ing this, John acknowledged who is he and who Jesus 

is.�

�

Saint John the Baptist is a saint of joy because he 

points always to Jesus Christ, the Savior of the 

world.   We also can become people of joy when our 

lives point to Jesus our Lord.  We do not have to be 

perfect, but we do have to keep pointing to the Lord.  

Just as in the life of John the Baptist, the more we 

decrease, the more the Lord may increase.  It is a 

challenge for us to live in such a way that we are al-

ways witness to the presence of God and God’s love.�

�

The Offertory in the Mass is clear saying to us: 

“Lord, you have blessed your land. You have forgiv-

en the iniquity of your people.”  It is because God 

loves us and forgives us that we can rejoice and be 

glad.   It is because Jesus invites us to live His life 

that our lives can be witnesses to Him.  Let us rejoice 

and be glad this Sunday as we delight in God’s love.�

�

May God bless us all�

  �

Rev. Hoang Nguyen       



 Lời Cha Xứ  

Trong Mùa Vọng, một con người mà chúng 

ta được nghe và được nhắc nhiều đến qua 

các bài đọc và phụng vụ, một con người 

đóng một vai trò rất đặc biệt để chuẩn bị 

cho Đấng Cứu Thế xuất hiện � đó chính là 

vị Tiền Hô của Chúa Giêsu � Thánh Gioan 

Tẩy Giả.  Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa 
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�
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�
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�
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với Chúa Giêsu. Ông thẳng thắn tuyên bố “tôi chỉ làm 

phép rửa trong nước, còn Đấng đến sau tôi sẽ rửa các 

ngươi trong Chúa Thánh Thần. Tôi không xứng đáng cởi 

dây giày cho Người”.  Ông xác nhận rõ rang là ông 
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tiếng kêu, là người dọn đường mà thôi; chứ Gioan không 

có một tham vọng nào khác�

�
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without ceasing.”  We need to hear both of these re-

alities: rejoice and pray! We can only rejoice always 

if we are praying without ceasing.  God is not asking 

the impossible of us.  We are able to walk through a 

normal day while keeping Him always in our heart.  

It is not easy and we shall fail, but when we see that 

God is not in our heart, we can invite Him once more 

to make us aware of His presence. In that way, we 

can rejoice and pray all the day long.�

�

The Gospel from Saint John for this weekend brings 

us back to Saint John the Baptist.  John the Baptist 

was a central focus of the Gospel last Sunday and 

once again is here for us to consider.  We should note 

that John the Baptist is not at all concerned about be-

ing considered great or important. His one concern is 

to point to Jesus Christ.  He told the people who 

came to him “the One who is coming after me, 

whose sandal strap I am not worthy to untie.”  In say-

ing this, John acknowledged who is he and who Jesus 

is.�

�

Saint John the Baptist is a saint of joy because he 

points always to Jesus Christ, the Savior of the 

world.   We also can become people of joy when our 

lives point to Jesus our Lord.  We do not have to be 

perfect, but we do have to keep pointing to the Lord.  

Just as in the life of John the Baptist, the more we 

decrease, the more the Lord may increase.  It is a 

challenge for us to live in such a way that we are al-

ways witness to the presence of God and God’s love.�

�

The Offertory in the Mass is clear saying to us: 

“Lord, you have blessed your land. You have forgiv-

en the iniquity of your people.”  It is because God 

loves us and forgives us that we can rejoice and be 

glad.   It is because Jesus invites us to live His life 

that our lives can be witnesses to Him.  Let us rejoice 

and be glad this Sunday as we delight in God’s love.�
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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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