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        Third Sunday of Lent                                                      March 19, 2017 

We are a communion of faith called to be the light and spirit of the marketplace 

Somos una comunidad de fe llamada  a ser la luz y espíritu de la plaza comercial 

Chúng ta là một cộng đoàn đức tin được mời gọi là ánh sáng và là thần khí nơi phố chợ 

THIRSTING FOR LIFE-GIVING 

WATERS 
Especially during the Lenten, Holy 

Week, and Easter seasons, the prayer 

texts of the Eastern Church revel in 

paradoxical images of Christ: the eternal 

life who is put to death, the host of the 

supper who is also its meal, the thirsty 

crucified one with living water streaming 

from his side. These images flow from 

the evangelists’ portrayals of Jesus and 

from his very ministry, during which he 

often upset or reversed people’s 

expectations about him or the ways of 

God. This “reversal” is at play in today’s 

Gospel, as Jesus speaks to an enemy 

foreigner who is also a woman beneath 

his status. In addition he, the thirsting 

one, shows the woman to be the one truly 

thirsting. He—whose parched lips will 

say “I thirst” before he dies—is the 

source of life and life-giving water. Lent 

calls upon us to dwell on how each of us 

is thirsting for Christ, and it leads us, 

ultimately, back to the life-giving waters 

of our baptism into his Body. 
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SEDIENTOS DE LAS AGUAS 

QUE DAN VIDA 
Especialmente durante la Cuaresma, la 

Semana Santa y el tiempo de Pascua, los 

textos de oración de la Iglesia Occidental se 

deleitan con imágenes paradójicas de Cristo: 

la vida eterna que muere, el anfitrión de la 

cena que es también alimento, el crucificado 

sediento del que mana agua de vida de su 

costado. Estas imágenes fluyen de las 

representaciones de Jesús por parte de los 

evangelistas y de su mismísimo ministerio, 

durante el cual muchas veces cambió o 

invirtió las expectativas que las personas 

tenían sobre él o sobre los designios de 

Dios. Esta “inversión” está en juego en el 

Evangelio de hoy, cuando Jesús habla con 

una extranjera enemiga que está por debajo 

de su condición social. Además él, el que 

tiene sed, demuestra que la mujer es la única 

que tiene sed verdadera. Él –cuyos labios 

secos dirán “Tengo sed” antes de morir– es 

la fuente de vida y del agua que da vida. La 

Cuaresma nos llama a reflexionar sobre 

cómo cada uno de nosotros tiene sed de 

Cristo y nos lleva, en última instancia, de 

vuelta a las aguas dadoras de vida de 

nuestro bautismo en su Cuerpo. 
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KHÁT KHAO NƯỚC HẰNG 

SỐNG 

Sách nguyện của Giáo hội Đông phương 

trong mùa Chay, tuần Thánh và mùa 

Phục Sinh diễn tả Chúa Kitô bằng nhiều 

hình ảnh tương phản: sự sống vĩnh hằng 

nhưng lại bị giết, người chủ tiệc nhưng 

cũng chính là bữa tiệc, người chịu thập 

hình nhưng lại có nước hằng sống chảy 

ra bên sườn. Những người viết Phúc Âm 

đã dùng những hình ảnh tương phản này 

để mô tả sứ mạng rao giảng của Chúa. 

Ngài thường đảo ngược kỳ vọng của mọi 

người về mình và về đường hướng của 

Thiên Chúa. Trong bài Phúc Âm hôm 

nay, Chúa Giêsu nói chuyện với người 

đàn bà ngoại nghịch thấp vai hơn mình. 

Ngài là kẻ khát nước nhưng Ngài cho bà 

ấy biết, bà mới chính là người khát hơn. 

Ngài là kẻ than "Ta khát" trước khi chết 

lại chính là nguồn nước hằng sống. Mùa 

Chay kêu gọi chúng ta suy gẫm về sự 

khát khao về Chúa để sự khát khao này 

dẫn chúng ta về nguồn nước rửa tội từ 

thân thể Ngài.  
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Daily Mass - 9:00 am  

 

(Monday - Friday) 

Misa Diaria - 9:00 am 

(Lunes - Viernes) 

Lễ ngày thường - 9g00 

Mon. English/Spanish 

Tue., & Wed., Spanish/English 

Thu., & Fri., English & Vietnamese 

Sunday Mass Schedule 

 

Domingo Horario de Misa/Lễ Chúa 

Nhật:  Saturday  4:00 pm  Tiếng Việt 

(giải tội @ 3g30) Sunday  4:30 pm 

Tiếng Việt (giải tội @ 4g00) 

    English Sat., 6:15 pm, Sun. 10:15am   

    Español; Domingo 8:15am, 1:00pm,   

    7 :00pm 

Office hours 
Tuesday - Friday 10:00 am - 5:45 pm. 

Closed from 12:45 pm - 2:00 pm 
 

Horas de oficina 
Martes - Viernes 10:00 am - 5:45 pm 

Cerrado de 12:45 pm - 2:00 pm 
 

Giờ làm việc 
Thứ Ba - Thứ Sáu:  10g00 - 5g45 

chiều  



PARISH CONTACT       
 

Rev. Fr. Luis E. Vargas, Pastor          104 

Rev. n   

Parochial Vicar                                   117 

Hilda de Luna, Office Manager          102  

Kristie Walthard, English/Spanish  

Catechetical Coordinator                    106 

Sr. Mariann Bich Dam Le,                 119 

Vietnamese Catechetical Coordinator                 

Deacon Joseph The Hoang,  

Permanent Deacon  408- 926-4940 

Alfonso Plancarte, Custodian   

Carmen Nocero & Ziva Huitron,     Rec.  112 

 

 Catholic Cemeteries - Diocese of San Jose 

Calvary Cemetery, San Jose,  

408-258-2940 

Gate of Heaven Cemetery, Los Altos, 650-

428-3730    

St. John the Baptist Cemetery, Milpitas, 650-

428-3730    

    Please contact us: Pre-Need Arrangements or  

    at Time of Death - Teresa Huyen Nguyen  

   408-296-9895 www.ccdsj.org      

   hunguyen@dsj.org 

 
  Baptism/Bautismo/Bí tích Rửa tội:  

 Allow one month time/Un 

mes de anticipación/ 

    Liên lạc với văn phòng giáo 

xứ trước 2 tháng 
 

Marriage/Matrimonio/Bí tích 

Hôn phối:  

 Allow six months/Cita por lo 

menos seis meses antes/Liên lạc 

với văn phòng giáo xứ ít nhất 6 

tháng trước ngày dự định cưới 
 

Quinceañera/Misa o Liturgia de 

la Palabra  

 

Religious Education (Catechetics)/ 

   Educación Religiosa (catecismo)/ 

   Các chương trình Giáo lý: Liên lạc 

văn phòng giáo xứ để biết thêm 

chi tiết 

 

       

Ministry to the sick dying/ 

Ministerio de los enfermos agonizantes/

Xức dầu bệnh nhân  

      If in the Hospital, please call the 

      Diocesan Hotline service. 

      Si el enfermo está en el hospital,  

      Por favor llame a la línea de servicio 

de la       Diócesis.  

      Nếu ở bệnh viện, xin gọi điện thoại 

khẩn cấp của Giáo Phận:  

       408-345-2445 
 

      Join the Parish/Unase a nuestra Par-

roquia/ Ghi Danh vào Giáo Xứ   
 

ReconciliationConfesión/ Bí tích 

Hòa giải 

Saturday  5:30 pm - 6:00 pm  

or by appointment 

Sábado   5:30 pm - 6:00 pm o con cita 

 

 

Third Sunday of Lent 

March 19, 2017 
While we were still sinners Christ died 

for us.  — Romans 5:8 
 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Ps 

 89:2-5, 27, 29; Rom 4:13, 16

 -18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a 

 or Lk 2:41-51a 

Tuesday: Dn 3:25, 34-43; Ps 25:4-

 5ab, 6, 7bc, 8-9; Mt 18:21-

 35 

Wednesday: Dt 4:1, 5-9; Ps 147:12-13, 

 15-16, 19-20; Mt 5:17-19 

Thursday: Jer 7:23-28; Ps 95:1-2, 6-9; 

 Lk 11:14-23 

Friday: Hos 14:2-10; Ps 81:6c-11ab, 

 14, 17; Mk 12:28-34 

Saturday: Is 7:10-14, 8:10; Ps 40:7-11; 

 Heb 10:4-10; Lk 1:26-38 

Sunday: 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Ps 

 23:1-6; Eph 5:8-14; Jn 9:1-

 41[1, 6-9, 13-17, 34-38] 

SPRING 
The first day of spring is one thing, and the 

first spring day is another. The difference 

between them is sometimes as great as a 

month.  —Henry Van Dyke 

 

Tercer Domingo de Cuaresma 

19 de Marzo de 2017 
Cristo murió por nosotros, cuando aún 

éramos pecadores. — Romanos 5:8 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 
 89 (88):2-5, 27, 29; Rom 4:13, 
 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a  
 o Lc 2:41-51a 
Martes: Dn 3:25, 34-43; Sal 25 (24):4-
 5ab, 6, 7bc, 8-9; Mt 18:21-35 
Miércoles: Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13, 15-
 16, 19-20; Mt 5:17-19 
Jueves: Jer 7:23-28; Sal 95 (94):1-2, 6
 -9; Lc 11:14-23 
Viernes: Hos 14:2-10; Sal 81 (80):6c-
 11ab, 14, 17; Mc 12:28-34 
Sábado: Is 7:10-14, 8:10; Sal 40 (39):7
 -11; Heb 10:4-10; Lc 1:26-38 
Domingo: 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Sal 
 23 (22):1-6; Ef 5:8-14; Jn 9:1-
 41[1, 6-9, 13-17, 34-38] 
 

 

LA PRIMAVERA 

El primer día de primavera es una co-

sa, pero el primer día primaveral es 

otra. La diferencia es a veces hasta de 

un mes. —Henry Van Dyke 

 

Tuần Thứ Ba Mùa Chay  

Tháng 3 ngày 19, 2017  

Ðức Kitô đã chết vì ta, ngay lúc ta còn 

là tội nhân!   — Romans 5:8 
 

 

Các Bài Đọc Tuần Nầy 
Thứ hai:    2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Sal 
 89 (88):2-5, 27, 29; Rom 4:13, 
 16-18, 22; Mt 1:16, 18-21, 24a  
 o Lc 2:41-51a 
Thứ ba: Dn 3:25, 34-43; Sal 25(24):4

 -5ab, 6, 7bc, 8-9; Mt 18:21-35 

Thứ tư: Dt 4:1, 5-9; Sal 147:12-13, 15-
 16, 19-20; Mt 5:17-19 
Thứ năm: Jer 7:23-28; Sal 95 (94):1-2, 6
 -9; Lc 11:14-23 
Thứ Sáu: Hos 14:2-10; Sal 81 (80):6c-
 11ab, 14, 17; Mc 12:28-34 
Thứ bảy:    Is 7:10-14, 8:10; Sal 40 (39):7
      -11;Heb10:4-10;Lc1:26-38 
Chúa Nhật:1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a; Sal 
 23 (22):1-6; Ef 5:8-14; Jn 9:1-
 41[1, 6-9, 13-17, 34-38] 

 

Mùa Xuân  
Ngày đầu tiên của mùa xuân là một chuyện 

và ngày mùa xuân đầu tiên là một chuyện 

khác.  Sự khác biệt giữa chúng là đôi khi là 

sự tuyệt vời như một tháng. —Henry Van Dyke 

Why Aren’t The Statues Covered ?   
The decorations (environment) of the church set the mood for our celebrations.  Color changes go with seasonal changes and 

help set the mood for the season.  The liturgy committee looks as what is required, what we have done in the past, and what 

will be meaningful for this year.  Covering the statues is only required on Good Friday.  During the rest of Lent it is nice to see 

the images of those we are praying to.  Thus, we made the decision this year, to use purple decorations, but not to totally cover 

the images.  Everyone is welcome to join the committee and give input on what is done in the future. 

http://www.ccdsj.org


Free Tax Service 

Taxes are Hard. Let experts do the work for you—FOR FREE. 

Services are available to households with a 2016 income of 

$54,000 or less. Service provided by IRS certified tax volun-

teers at these locations:  

Sacred Heart Community Service 1381 South First Street SJ, 

CA 95110 call 408.278.2198 for dates and times 

Amigos de Guadalupe   

1897 Alum Rock Ave., #35 SJ, CA 95116  

 

Questions? Call 211 or visit: earnitkeepitsaveit.org 

Servicio Gratuito De Preparacion de Impuestos 
Los impuestos son difíciles. Deje que los expertos hagan el 

trabajo para usted, GRATIS. Los servicios están disponibles 

para los hogares con un ingreso de 2016 de $ 54,000 o menos. 

Servicio proporcionado por voluntarios de impuestos certifica-

dos por el IRS en estos lugares: 

Servicio Comunitario del Sagrado Corazón  

1381 South First Street SJ, CA 95110 llame al 408.278.2198 

para fechas y horarios 

Amigos de Guadalupe 

1897 Alum Rock Ave., # 35 SJ, CA 95116 

 

¿Preguntas? Llame al 211 o visite: earnitkeepitsaveit.org 

40 DAYS FOR LIFE 

Help save lives in San Jose! You can protect mothers and 

children by joining this worldwide mobilization. Join 40 

Days for Life at Procession for Life on March 1st after 8 

am Mass at St. Leo Parish 88 Race St, SJ 
Daily Prayer Vigils – March 1st – April 9th - 

1691 The Alameda, San Jose 

Sign up for an hour a week during hours of  7am to 7pm at 

missmaryann7@yahoo.com 

Or call Glen at 408-771-8763 or go to  

 www.40daysforlife.com/sanjose 

40 DÍAS PARA LA VIDA 

¡Ayude a salvar vidas en San José! Usted puede proteger a 

las madres y los niños al unirse en esta movilización mun-

dial. Únase a 40 Días por la Vida en la procesión por la vida 

el 1 de Marzo después de la Misa se las 8 am en la parro-

quia St. Leo 88 Race St, SJ 

Vigilia de Oración Diarias del 1º de Marzo al 9 de Abril 

1691 The Alameda, San José 

Regístrese para una hora a la semana durante las horas de 

7:00am a 7:00pm  7pm al correo electrónico  

missmaryann7@yahoo.com 

O llame a Glen at 408-771-8763 or go to  

 www.40daysforlife.com/sanjose 

Nuestro Señor Jesús es celoso por ti. El Sacramento de la 

Reconciliación es donde el Señor cura, fortalece, perdona, ilu-

mina tu corazón. Los Miércoles de 6 a 8 pm, visite a Cristo Rey 

y experimente la misericordia, la libertad, la sanidad y la luz de 

nuestro Señor Jesucristo en el Sacramento de la Reconciliación. 

Te animamos a invitar a otro a la Santa Cena, especialmente a 

aquellos que no han estado en la Santa Cena por algún tiempo. 

Para encontrar guías de confesión y tiempos de confesión en 

otras parroquias visite www.dsj.org/light 

Our Lord Jesus is zealous for you. The Sacrament of Recon-

ciliation is where the Lord heals, strengthens, forgives and 

enlightens your heart. On Wednesdays from 6-8PM, visit Christ 

The King and experience the mercy, freedom, healing and light 

of our Lord Jesus Christ in the Sacrament of Reconciliation. We 

encourage you to invite another to the sacrament, especially 

those who have not been to the sacrament for some time. To 

find guides to confession and confession times at other parishes 

visit www.dsj.org/light  

Registration for Easter Food Distribution  
Began on Tuesday  March 14.  Registration will be open on 

Tue., Wed., and Thurs., from 2:30 pm to 5:30 pm.  To register, 

please bring an ID or mail that shows that you live in our 

neighborhood. Easter is our most important holiday.  We want 

everyone to be able to celebrate in a wonderful  fashion. 

 

We will also be accepting donations of hams, turkeys, canned 

and dried foods to make our food distribution very nice.  Dona-

tions may be left in the office Tue., Wed., or Thurs., afternoon 

from 2:30 pm to 5:30 pm.  Lent calls us to do almsgiving, and 

this is one way to do it. 

Symbolon 
Our new faith sharing program, Symbolon, has already started.  

It is not too late to join in.  It starts at 7 pm on Thursdays.  If 

you can come at 6:30 pm, there will be soup in the hall to have 

as a Lenten meal. Join us, all are welcome! 

Inscripción para la distribución de  

Alimentos de Pascua 
Comenzó el Martes 14 de Marzo. La in-

scripción estará abierta los Martes, Miér-

coles y Jueves de 2:30 pm a 5:30 pm. Para 

registrarse, por favor traiga una identifica-

ción o correo que demuestre que usted 

vive en nuestro vecindario. Semana Santa 

es nuestra fiesta más importante. Queremos que todos puedan 

celebrar de una manera maravillosa. 

 

También estaremos aceptando donaciones de jamones, pavos, 

conservas y alimentos secos para hacer nuestra distribución de 

alimentos muy agradable. Las donaciones pueden dejarse en la 

oficina Tue., Wed., o jueves, tarde de 2:30 pm a 5:30 pm.  

La Cuaresma nos llama a hacer la limosna, y esta es una 

manera de hacerlo. 

mailto:missmaryann7@yahoo.com
http://www.40daysforlife.com/sanjose
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http://www.40daysforlife.com/sanjose
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Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Franxicô    
Anh chị em thân mến, 

 Mùa Chay là một cuộc khởi đầu mới, một con đường dẫn đến một 

mục tiêu chắc chắn là Lễ Phục Sinh, chiến thắng của Chúa Kitô trên sự 

chết. Mùa này vẫn luôn gửi đến chúng ta một lời mời gọi mạnh mẽ 

'hãy hoán cải': Kitô hữu được kêu gọi hết lòng trở về cùng Thiên Chúa 

(Ge 2,12) để không hài lòng với một cuộc sống tầm thường, nhưng 

tăng trưởng trong tình bạn với Chúa. Chúa Giêsu là người bạn trung tín 

không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì, cả khi chúng ta phạm tội, Chúa vẫn 

kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài, và qua sự chờ đợi này, 

Ngài bày tỏ ý muốn tha thứ (Xc Bài giảng thánh lễ, 8-1-2016). 

 Mùa Chay là thời điểm thuận tiện để tăng cường đời sống tâm linh 

qua các phương tiện thánh mà Giáo Hội cống hiến cho chúng ta: ăn 

chay, cầu nguyện và làm phúc. Nơi căn bản tất cả những điều ấy có 

Lời Chúa mà chúng ta được mời gọi lắng nghe và suy gẫm siêng năng 

hơn trong mùa này. Đặc biệt tôi muốn dừng lại ở đây dụ ngôn người 

phú hộ và ông Lazzaro nghèo khổ (Xc Lc 16,19-31). Chúng ta hãy để 

cho mình được những trang đầy ý nghĩa này gợi hứng, và cống hiến 

cho chúng ta chìa khóa để hiểu cách thức hành động để đạt đến hạnh 

phúc chân thực và sự sống vĩnh cửu, qua sự hoán cải chân thành. 

                                                                                                                    
m 
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Làm việc lành phúc đức. Mùa Chay là thời gian để trao ban, 

đặc biệt là cho người nghèo, người bệnh tật, những người bị xã hội loại 

bỏ. Hãy nhớ những cử chỉ yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô đối 

với người nghèo, những cái hôn ấm áp đối với những người bị thế giới 

khinh chê và ruồng bỏ. “ Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong 

những người bé nhỏ nhất của Ta, là anh em đã làm cho chính Ta”.        

Fr. Ed Broom, Catholicexchange.com 
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