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                                                       First Sunday of Advent  
                                    December 2, 2018/ de Diciembre, 2018 

     
      
                                                                         

We are a community 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 

                                                                     REJOICE! 
 
Today has traditionally been called “Gaudete Sunday.” The Latin tag is derived from 
Paul’s appeal in the second reading to “rejoice always in the Lord,” and the Latin 
Mass text based on that reading. The irony and paradox of this Christian joy is under-
lined by the fact that Paul wrote those words in prison. But from there he could see 
the progress of God’s work. 
Is it obvious to us? We feel that this is not the time for joy when there is so much suf-
fering and moral evil. It is interesting, then, that the first reading is from the prophet 
Zephaniah, who is almost exclusively concerned with gloomy visions of Judgment 
Day. Today the Church selects the only optimistic text in Zephaniah, in which the 
prophet has been touched by the spirit of joy. 
This, we are assured on all sides, is “the season of joy.” Let us recapture that feeling 
of joy in our lives and reflect it to those who are joyless. 
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Catholic Church 

                                                                                                                Third Sunday of Advent  
                                    December 16, 2018/ 16 de Diciembre, 2018 
                              The King of Israel, the L , is in your midst, you have no further misfortune to fear. 
                                                                                   — Zephaniah 3:15b 



 
READINGS FOR THE WEEK 

Monday: Gn 49:2, 8-10; Ps 72:1-4ab, 7-8,   
                         17; Mt 1:1-17 
Tuesday: Jer 23:5-8; Ps 72:1-2, 12-13, 18-  
                         19; Mt 1:18-25 
Wednesday: Jgs 13:2-7, 24-25a; Ps 71:3-4a, 5 
                          -6ab,  
 16-17; Lk 1:5-25 
Thursday: Is 7:10-14; Ps 24:1-6; Lk 1:26- 
                          38 
Friday: Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a;  
 Ps 33:2-3, 11-12, 20-21; Lk 1:39 
                          -45 
Saturday: 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd;  
                             Lk 1:46-56 
Sunday: Mi 5:1-4a; Ps 80:2-3, 15-16, 18- 
                         19; Heb 10:5-10; Lk 1:39-45 

 
SAINTS AND SPECIAL OBSEVANCES 
 Sunday: Third Sunday of Advent;  
 Las Posadas begins 
Tuesday: International Migrants Day 
Friday: St. Peter Canisius; Winter  
                       begins 
          
             IMPRESSIONABLE 
A child’s life is like a piece of paper on 
which every passerby leaves a mark. 
—Ancient Chinese proverb  

 
 

Weekly Goal is $9,000.00.  
This week we received $9,122.25 

24 week goal as of 12/9/2018 is $216,000.00 
We have received $225,122.25 

Difference ($1,110.33) 

                  Simbang Gabi 
       Day’s  Advent Mass  December 15 – 23, 2018 
2nd Day – December 16 Sunday 10:00 AM 
3rd Day – December 17 Monday 6:30 PM 
4th Day – December 18 Tuesday 6:30 PM 
5th Day – December 19 Wednesday 6:30 PM 
6th Day – December 20 Thursday 6:30 PM 
7th Day – December 21 Friday 6:30 PM 
8th Day – December 22 Saturday 6:00 PM 
9th Day – December 23 Sunday 10:00 AM 
 
Please come and invite your family and friends to join the spiritual 
novena in preparation for the celebration of the birth of our Lord 
Jesus! All are welcome! 

              TREASURES FROM OUR TRADITION 
Years ago, the trick question on religion quizzes would be 
to name all the liturgical colors, or the colors of the vest-
ments worn at Mass. Rose is a color seldom seen, used at 
most two days a year. Today, “Gaudete Sunday,” is one of 
those days. The name of the day is drawn from an opening 
verse in the old Latin Mass texts: Gaudete is Latin for 
“Rejoice!” This year’s Gospel certainly reflects that mood 
as Elizabeth feels her infant within her leaping for joy at 
the presence of Mary. Mary’s visit to her aged cousin is an 
act of compassion between women, as two kinswomen 
who are bearing children into the world share their joy. 
Some churches retain the custom of having the priest wear 
rose vestments today, and many will use a rose candle in 
the Advent wreath. Violet is the official color for Advent 
and Lent, but many parishes employ different hues for 
each season, trying to keep them distinct. In medieval 
times, dye was costly, and poor parishes used unornament-
ed plain cloth for vestments. Dyes were expensive and 
some colors, particularly purple, difficult to achieve. In 
England, purple dye was made from mollusks, yielding at 
best a deep indigo or blue and not the desired violet. Thus, 
the color of Advent in the British Isles has long been a 
deep blue, reminding many people of Mary’s presence at 
the heart of the Advent mystery. That theology is largely 
unplanned: it’s all because of the clams! 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

                          TODAY’S READINGS 
First Reading — Your God will sing joyfully because of 
you, as one sings at festivals (Zephaniah 3:14-18a). 
Psalm — Cry out with joy and gladness: for among you is 
the great and Holy One of Israel (Isaiah 12:6). 
Second Reading — Rejoice in the Lord always. I shall say 
it again: rejoice! (Philippians 4:4-7). 
Gospel — Whoever who has two cloaks should share with 
the person who has none. Whoever who has food should 
do likewise (Luke 3:10-18). 
The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass © 1969, 1981, 
1997, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

Christmas schedule/Lễ Giáng Sinh 
  

Vigil/Vọng: December 24:  
5:00 pm Tiếng Việt 

7:00 pm English 
9:00 pm Spanish 

  
Christmas Day/Chính Ngày, December 25:  

8:30 am Tiếng Việt 
10:30 am English 
12:30 pm Spanish 

 



             Tercer Domingo de Adviento 
             16 de Diciembre de 2018 
                      LECTURAS DE HOY 
 
Primera lectura — ¡Canta! ¡Da gritos de júbilo! 
¡Gózate y regocíjate! El Señor tu Dios está entre us-
tedes y es un poderoso salvador (Sofonías 3:14-18a). 
Salmo — El Señor es mi Dios y salvador (Isaías 12). 
Segunda lectura — ¡Alégrense! El Señor está cerca. 
Presenten sus peticiones a Dios (Filipenses 4:4-7). 
Evangelio — Juan dice a sus oyentes que compartan 
sus posesiones con los necesitados (Lucas 3:10-18). 
Salmo responsorial: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgi-
ca de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los 
derechos reservados. 

 
             LECTURAS DE LA SEMANA 
 
Lunes: Gn 49:2, 8-10; Sal 72 (71):1-4ab, 7-8, 17; 
 Mt 1:1-17 
Martes: Jer 23:5-8; Sal 72 (71):1-2, 12-13, 18-19; 
 Mt 1:18-25 
Miércoles: Jue 13:2-7, 24-25a; Sal 71 (70):3-4a, 5- 
                   6ab, 16-17; Lc 1:5-25 
Jueves: Is 7:10-14; Sal 24 (23):1-6; Lc 1:26-38 
Viernes: Cant 2:8-14 o Sof 3:14-18a;  
 Sal 33 (32):2-3, 11-12, 20-21; Lc 1:39-45 
Sábado: 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd; Lc 1:46- 
                   56 
Domingo: Mi 5:1-4a; Sal 80 (81) :2-3, 15-16, 18-19;  
 Heb 10:5-10; Lc 1:39-45 
 
 LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Sunday: Third Sunday of Advent;  
 Las Posadas begins 
Tuesday: International Migrants Day 
Friday: St. Peter Canisius; Winter begins 

 

Protegiendo a los Hijos de Dios 

Las estadísticas recientes nos dicen que una de cada cu-
atro niñas, y uno de cada seis niños, son agredidas antes 
de cumplir los 18 años. Para reportar sospechas de abuso 
de niños o ancianos en su casa, parroquia, escuela o en la 
Diócesis de San José, por favor siga las instrucciones en la 
página web de "Reportar Abuso" de la Diócesis para ob-
tener orientación sobre cómo presentar un informe formal 
con las autoridades. Para cualquier otra inquietud o 
preguntas, comuníquese con la Oficina para la Protección 
de Niños y Adultos Vulnerables al 408-983-0113.  

Reporte Semanal de Corresponsabilidad 
Semana No. 24  nuestra meta semanal es de $9,000.00  

recibimos $9,122.25 Nuestra meta al  
12-9-18 es $216,000.00 hemos recibido $225,122.25 

diferencia ($1,110.33) 

            TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 
Los cristianos latinos tenemos unos cinco siglos en nues-
tra trayectoria de fe y como todo cristiano aguardamos la 
segunda venida del Mesías, Jesús. Nuestra espera forma 
parte de dos milenios de cristianos que buscan verlo lle-
gar en las nubes. 
Desde el siglo VII la oración oficial de la Iglesia clama 
el retorno de Cristo con las exclamaciones llamadas las 
“Antífonas Oh”. Estas llaman a Jesús pidiéndole que 
venga bajo los títulos de Emmanuel, Sabiduría celestial, 
Señor de gran poder, Vara de Isaí, Llave de David, Alba 
de la luz, y Deseo y Rey de gentes, y algunos más.  Es-
tos refranes se usan aún todavía hoy durante los días 17 
al 23 de diciembre, y unidas en un acróstico latino for-
man las palabras ero cras (estaré mañana), como res-
puesta a la petición cristiana. Eventualmente en el siglo 
X o XI estas antífonas fueron unidas en el canto grego-
riano Veni, veni Emmanuel (Oh ven, oh ven Emma-
nuel). 
Este adviento mientras cantamos las antiguas antífonas 
hay que preguntarnos si de veras estamos listos para el 
regreso del Hijo del Hombre que viene para juzgar a vi-
vos y muertos. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM,  
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

Adoración del Santísimo Sacramento 
 
Todos los viernes tenemos la Ex-
posición del Santísimo Sacramento 
después de la misa de las 9 am 

Horario de Navidad : 
Vigilia  Diciembre 24, 

7:00pm  Inglés 
5:00pm  Vietnamita 

9:00pm  Español  
 

 Día de Navidad, Diciembre 25:  
8:30am Vietnamita 

10:30am Inglés  
12:30pm Español 



Daily Mass - 9:00 am (Monday - Friday) 
Misa Diaria - 9:00 am (Lunes - Viernes) 
Lễ ngày thường - 9 giờ sáng  
Mon. English 
Tue., & Wed., Spanish & English 
Thu., & Fri., English & Vietnamese 
 
Sunday Mass Schedule 
English Sat., 6:00 pm, Sun. 10:15am   
Domingo Horario de Español: 
Domingo 8:15am, 1:00pm, 7:00pm 
Chúa Nhật Lễ Tiếng Việt: 
Thứ Bảy 4:00 chiều  
Chúa Nhật 4:30 chiều  
Reconciliation/Confesión/ Bí tích Hòa giải 
Saturday 5:30pm-6:00pm or by appointment 
Sábado   5:30 pm - 6:00 pm o con cita 
Tiếng Việt: Thứ bảy sau thánh lễ 4:00 chiều,  
Chúa Nhật 30 phút trước thánh lễ 4:30 chiều . 
 
Office hours 
Tuesday - Thursday 10:00 am - 5:30pm.  
Closed from 12:45 pm - 2:00 pm 
Friday Afternoon the office closes at  5:00pm 
Horas de oficina 
Martes - Jueves 10:00 am - 5:30 pm.  
Cerrado de 12:45 pm - 2:00 pm 
Los viernes por la tarde la oficina cierra a las 5:00pm 
Giờ làm việc 
Thứ Ba - Thứ Sáu: 10g00 - 5g30 chiều.  
Đóng cửa 12:45 chiều-2:00 chiều 
 
PARISH CONTACT 
Rev. Fr. Luis E. Vargas, Pastor .............................................. 104 
Rev. Fr. Vincent  Nguyễn Đình Truyền, Parochial V icar ...... 105 
Hilda de Luna , Office Manager ............................................. 102 
Juan “Tony” Berrios, Director of Religious Education .......... 106 
Sr. Mary Anh “Annie” Cong,  ................................................ 
Vietnamese Catechetical Coordinator 
Paola Iquinas, Receptionist .................................................... 102 
Deacon Joseph The Hoang, Permanent Deacon .... 408- 926-4940 
Alfonso Plancarte, Custodian   
 
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 / hunguyen@dsj.org 
 
Ministry to the sick dying 
If in the Hospital, please call the  Diocesan Hotline service. 
408-345-2445 
 

 Adoration of the Holy Sacrament 
Every Friday  we have the Exposition of 

the Blessed Sacrament after the 9 am Mass 

SACRAMENT OF BAPTISM/SACRAMENTO DE BAUTIZMO:  
English/Ingles, Saturdays/Sábado at 9:00 am 
Spanish/Español, Saturdays/Sábado at 10:30 am 
Vietnamese/Vietnamita, Sundays/Domingo at 3:30 pm 
Call parish office for registration information at least 2 months 
in advance.  



Chầu Thánh Thể                                       
Vào các ngày Thứ Sáu hàng tuần                                                     

xin tới Chầu Thánh Thể                                                        
ngay sau Thánh Lễ 9 giờ sáng 

 HỌC HỎI VỀ MÙA VỌNG 
Vai trò của các Chúa Nhật trong Mùa Vọng? 
Có 4 Chúa Nhật trong Mùa Vọng. Các quy luật tổng 
quát tuyên bố: Các Chúa Nhật của mùa này được gọi là 
Chúa Nhật thứ nhất, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư của 
Mùa Vọng (số 41) 
Chúng ta đã đề cập trước đó về Chúa Nhật thứ ba có 
tên đặc biệt là Gaudete – từ Latinh có nghĩa là “niềm 
vui” là từ đầu tiên trong ca nhập lễ của Thánh lễ trong 
ngày này. 
Giáo Hội gán cho các Chúa Nhật này có tầm quan 
trọng đặc biệt, những ngày ưu tiên hơn tất cả những cử 
hành phụng vụ khác. Vì thế, các quy luật tổng quát 
tuyên bố: bởi vì tầm quan trọng đặc biệt của ngày này, 
cử hành Chúa Nhật chỉ dành cho lễ trọng hay lễ kính 
Chúa. Các Chúa nhật của Mùa Vọng, Mùa Chay và 
Phục Sinh được ưu tiên trên tất cả các lễ trọng và lễ 
kính Chúa. Các dịp lễ trên nếu rơi vào những Chúa 
Nhật này sẽ được cử hành trong các ngày thứ 7 trước 
đó (số 5). 
Những gì diễn ra với các ngày trong tuần? 
Các bài giảng dành cho các ngày trong tuần của Mùa 
Vọng được khuyến khích đặc biệt. Quy luật tổng quát 
cũng chỉ ra vai trò đặc biệt các ngày trong tuần của 
tuần lễ trước Giáng sinh: các ngày trong tuần từ 17-
24/12 hướng tới việc phục vụ chuẩn bị trực tiếp hơn 
dành cho sinh nhật của Đức Kitô. (số 41). 
Vai trò đặc biệt ấy được minh chứng trong các bài đọc 
Kinh Thánh được sử dụng trong phụng vụ trong những 
ngày này. 
Các nhà thờ được trang hoàng như thế nào trong 
suốt Mùa Vọng? 
Trong suốt Mùa Vọng, việc trang trí hoa cho bàn thờ 
nên được lưu tâm bởi một sự vừa phải phù hợp với đặc 
tính của thời kỳ này trong năm, không diễn tả trước 
niềm vui Chúa Giáng sinh. (x GIRM 313). 
Âm nhạc được sử dụng như thế nào trong suốt Mùa 
Vọng? 
Trong suốt Mùa Vọng, việc sử dụng đàn organ và 
những nhạc cụ khác nên được lưu tâm bởi một sự vừa 
phải phù hợp với đặc tính của thời kỳ này trong năm, 
không diễn tả trước niềm vui Chúa Giáng sinh. . (x 
GIRM 313). 
Kinh Vinh danh có được đọc hay hát trong suốt 
Mùa Vọng không? 
Kinh Vinh danh không được đọc hay hát trong dịp này. 
Những việc đạo đức riêng nào chúng ta nên thực 
hiện để trở nên thiết thân với Thiên Chúa hơn 
trong suốt Mùa Vọng? 
Có nhiều việc đạo đức khác nhau mà Giáo Hội đã chấp 
nhận cho sử dụng trong suốt Mùa Vọng. Phổ biến hơn 
cả là Vòng hoa mùa Vọng. Tác giả: Jimmy Akin 
 Chuyển ngữ: Joseph Trần Ngọc Huynh 

 
 

 
GIẢI TỘI MÙA VỌNG 

7:00 tối Thứ Hai ngày 17 tháng 12 
năm 2018. 

 

Ý Cầu nguyện tháng 12: Cầu cho việc diễn tả và 
trình bày đức tin. Xin cho những ai đang nỗ lực 
diễn tả và trình bày đức tin tìm ra ngôn ngữ phù 
hợp với thời đại trong việc đối thoại với các tôn 
giáo. 

CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG 
Ngày 16 tháng 12 năm 2018 

Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ 
khổ cực nữa.  Xp 3:15b 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
16  Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 
     Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415;  
     Ga 1:6-8,19-28 
17  Thứ Hai Mùa Vọng 
     St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17 
18  Thứ Ba Mùa Vọng 
     Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24 
19  Thứ Tư Mùa Vọng 
     Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25 
20  Thứ Năm Mùa Vọng 
     Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38 
21  Thứ Sáu Th. Phêrô Canisiô,lmts 
     St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45 
22  Thứ Bẩy Mùa Vọng 
     1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56 
23  Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng 
     2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29;  
    Rm 16:25-27; Lc 1:26-38 
 

HÃY VUI MỪNG 
Chúa nhật hôm nay được gọi chúa nhật Vui Mừng. Từ 
La-tinh này là lời kêu gọi của thánh Phaolô trong bài 
đọc thứ hai “hãy vui mừng trong Chúa,” và lời 
nguyện bằng tiếng La tinh dựa trên bài đọc đó. Thánh 
Phaolô đã viết lời kêu gọi này khi ngài ở trong tù vì 
ngài nhận thấy diễn biến công việc của Thiên Chúa.  
Điều đó có hiển nhiên với chúng ta không? Làm sao 
chúng ta vui mừng được khi thế giới đầy rẫy đau khổ 
và sự ác. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Zephaniah 
người luôn bị dằn vặt về ngày Xét Đoán đen tối.  
Hôm nay được giáo hội trích phần lạc quan duy nhất 
trong sách của ngài, ngài đã xúc động bởi sự vui 
mừng. Chúng ta luôn được nhắc nhở đây là mùa vui 
mừng. Hãy đón nhận và chia sẻ sự vui mừng với 
người bất hạnh.   

 
Dâng Cúng Hằng Tuần 

Dự trù $9,000.00. Thu tuần nầy $ 9,122.25 
Dự trù tuần thứ 24 tính đến 9/12/2018 là 

$216,000.00 
Thu được $ 225,122.25 
Khác biệt  ($1,110.33) 
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