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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 

                                                  THIS IS THE HOLY TRINITY 
Today we celebrate the Holy Trinity, one of the most confounding mysteries of our faith. Through this 
mystery we experience our relationship to God: Creator, Savior, and Holy Spirit. This relationship is not 
easy to understand or to describe. It does not become clearer through analysis. Its complexity mirrors the 
complexity of all our relationships. We understand our relationships with our spouses, our children, our 
parents, and our friends only through daily give-and-take, annual rituals, and the life-changing moments 
we share. We understand our relationships only as we live them. The relationships we have with those 
we love, and who love us, sustain us through an uncertain and difficult life. This is the Holy Trinity. 
What is striking about today’s readings is that each is incomplete. What they do offer is a description of 
a moment in our relationship, a memory of a time and an event when our relationship made sense even 
though that sense may be beyond our ability to describe fully. Often that is all that our faith offers, that 
is, a memory of what is possible, what is promised, what has been given. A memory of eternity, of love 
beyond understanding is to be cherished and nurtured even if not fully understood.  
This is the Holy Trinity. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

Catholic Church 

                                                  The Most Holy Trinity  
                                           June 16, 2019 / 16 de Junio 2019 
                                            The love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. 
                                                                                                                      — Romans 5:5b 
 



                         TODAY’S READINGS 
First Reading — The wisdom of God played on the sur-
face of God’s earth, finding delight in the human race 
(Proverbs 8:22-31). 
Psalm — O Lord, our God, how wonderful you name in 
all the earth! (Psalm 8). 
Second Reading — The love of God has been poured out 
into our hearts through the Holy Spirit (Romans 5:1-15). 
Gospel — The Spirit of truth will guide you to all truth 
(John 16:12-15). 
The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, Internation-
al Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

 
READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 2 Cor 6:1-10; Ps 98:1, 2b, 3-4; Mt 5:38-42 
Tuesday: 2 Cor 8:1-9; Ps 146:2, 5-9a; Mt 5:43-48 
Wednesday: 2 Cor 9:6-11; Ps 112:1bc-4, 9;  
 Mt 6:1-6, 16-18 
Thursday: 2 Cor 11:1-11; Ps 111:1b-4, 7-8; Mt 6:7-15 
Friday: 2 Cor 11:18, 21-30; Ps 34:2-7; Mt 6:19-23 
Saturday: 2 Cor 12:1-10; Ps 34:8-13; Mt 6:24-34 
Sunday: Gn 14:18-20; Ps 110:1-4; 1 Cor 11:23-26; 
 Lk 9:11b-17 

Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,000.00.  

This week we received $7,737.99 
50 week goal as of  06/09/2019 is 

$450,000.00 
We have received $451,906.90 

Diference ( $1,906.90) 

Protecting God’s Children 

Recent statistics tell us one out of every four girls, 
and one out of every six boys, are assaulted before 
they turn 18. Our diocese is here to provide any-
one suffering from abuse with steps towards heal-
ing.   To report suspected child or elder abuse in 
your home, parish, school or in the Diocese of San 
Jose, please follow the instructions on the Dioce-
san’s“Reporting Abuse” web page for guidance 
on how to file a formal report with authorities. For 
all other concerns or inquires, please contact the 
Office for the Protection of Children and Vulnera-
ble Adults at 408-983-0113. Please feel free to 
contact us via email as well at protection@dsj.org  

               TREASURES FROM OUR TRADITION 
Today’s feast, extending a dimension of Easter joy into 
Ordinary Time, reminds us that every aspect of worship 
centers on the mystery of God in three persons. At bap-
tism, we are initiated into Christ and the Spirit. The 
Creed we recite at Mass every Sunday has its roots in the 
ancient celebration of baptism, when a new believer was 
questioned at the edge of the waters of the font with 
three questions: Do you believe in God, the Father, the 
Son, the Holy Spirit? Three questions, three affirmations, 
three immersions into the saving waters. Because every 
liturgy abounds with references to the Trinity, not only in 
words but in blessings by the sign of the cross, this feast 
was not easily accepted into the calendar. Pope Alexan-
der in the eleventh century remarked that the liturgy is so 
laden with praise of the Trinity that there was no need 
for a special feast. Two hundred years later, while in ex-
ile in France, Pope John XXII proclaimed the feast, but it 
was not until 1911 that Pope St. Pius X gave it status as a 
solemnity. 
A favorite image in art for today is the Icon of the Trini-
ty, showing three glorious winged men seated at a table 
laden with bread and a cup of wine. It recalls Abraham’s 
hospitality to angels and gives expression to the inner 
life of God, a life lived in relationship, a life poured out 
in abundance whenever Christians gather at the table of 
the Eucharist to give praise to the Father, in Christ, in the 
embrace of the Spirit. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

   SAINTS AND SPECIAL OBSVANCES 
 
Sunday: The Most Holy Trinity; Father’s  
                        Day; Julian Calendar Pentecost 
Monday: Eleventh Week in Ordinary   
                        Time 
Wednesday: St. Romuald 
Friday: St. Aloysius Gonzaga; Summer                
                        begins 
Saturday: St. Paulinus of Nola;  

             Our Lady of Peace Church 
Our Lady of Peace Church will be hosting 

 our annual outdoor exhibit  
of Eucharistic miracles around the world 

 
 
 
 
 
 

 
2800 Mission College Blvd.,  

Santa Clara, CA 95054 
For more information on the exhibit, 

 please visit www.olop-shrine.org 
 or call the Our Lady of Peace parish office  

at (408)988-4585. 



   La Santísima Trinidad  
LECTURAS DE LA SEMANA 

Lunes: 2 Cor 6:1-10; Sal 98 (97):1, 2b, 3-4;  
                    Mt 5:38-42 
Martes: 2 Cor 8:1-9; Sal 146 (145):2, 5-9a;  
                   Mt 5:43-48 
Miércoles: 2 Cor 9:6-11; Sal 112 (111):1bc-4, 9;  
 Mt 6:1-6, 16-18 
Jueves: 2 Cor 11:1-11; Sal 111 (110):1b-4,  
                  7-8; Mt 6:7-15 
Viernes: 2 Cor 11:18, 21-30; Sal 34 (33):2-7;  
                   Mt 6:19-23 
Sábado: 2 Cor 12:1-10; Sal 34 (33):8-13;  
                  Mt 6:24-34 
Domingo: Gn 14:18-20; Sal 110 (109):1-4;  
 1 Cor 11:23-26; Lc 9:11b-17 

 
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: La Santísima Trinidad; Día de los Padres;  
 Domingo de Pentecostés en el calendario  
 juliano 
Lunes: Undécima Semana del Tiempo Ordinario 
Miércoles: San Romualdo 
Viernes: San Luis Gonzaga; Verano 
Sábado: San Paulino de Nola;  
 San Juan Fisher y santo Tomás Moro;  
 Santa María Virgen 

Protegiendo a los Hijos de Dios 

Las estadísticas recientes nos dicen que una de cada cuatro 
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. 50 Nuestra meta semanal es de $9,000.00  
recibimos $ 7,737.99 Nuestra meta al  

06-09-19 es $ 450,000.00, hemos recibido  
$ 451,906.90 

diferencia ($ 1,906.90) 

                            Adoración del Santísimo  
                                    Sacramento 
                          Todos los viernes tenemos la  

              Exposición del Santísimo  
               Sacramento después de la  

      misa de las  9:00 am 

         ESTA ES LA SANTÍSIMA TRINIDAD  
Hoy celebramos a la Santísima Trinidad, uno de los 
misterios más confusos de nuestra fe. Por medio de 
este misterio, experimentamos nuestra relación con 
Dios: Creador, Salvador y Santificador. Esta relación 
no es fácil de entender o describir. No se hace más 
clara por el análisis. Su complejidad refleja la com-
plejidad de todas nuestras relaciones. Entendemos 
nuestras relaciones con nuestra esposa, nuestros hi-
jos, nuestros padres y nuestros amigos solamente en 
el día a día, ritos anuales y esos momentos que cam-
bian la vida que compartimos. Entendemos nuestras 
relaciones al vivir con ellas. Las relaciones que tene-
mos con los que amamos y con quienes nos aman, 
nos sustentan por medio de una vida incierta y difí-
cil. Esta es la Santísima Trinidad.  
Lo que es sorprendente de las lecturas de hoy es que 
cada una está incompleta. Lo que ellas ofrecen es 
una descripción de un momento de nuestra relación, 
una memoria de un tiempo y un evento donde nues-
tra relación tiene sentido, aunque ese sentido pueda 
estar más allá de nuestra habilidad para describirla 
completamente. Frecuentemente eso es todo lo ofre-
ce nuestra fe, es decir, una memoria de lo que es po-
sible, lo que se promete lo que se ha dado. Una me-
moria de eternidad, de amor, más allá del entendi-
miento, debe ser apreciada y nutrida incluso si no es 
completamente comprendida. Esta es la Santísima 
Trinidad. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
 

                     LECTURAS DE HOY 
 
Primera lectura — Antes de que algo fuese creado, 
la sabiduría de Dios estaba presente (Proverbios 8:22
-31). 
Salmo — ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 
(Salmo 8) 
Segunda lectura — El amor de Dios ha sido derrama-
do en nuestro corazón mediante el Espíritu (Romanos 
5:1-5). 
Evangelio — El Espíritu de verdad tomará todo lo 
que es mío y te lo concederá (Juan 1:12-15). 
Salmo responsorial: Leccionario II © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

                      GRUPO DE ORACION 
                 Invita a la comunidad De Cristo Rey  

todos los Viernes a las 7:30 pm  para unirse en  
Oración Por sus peticiones. 



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 5:15pm-5:45pm or by appointment 
Sábado   5:15 pm - 5:45 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, Administrative Assistant l ............................... 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 9:30 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 

 SỐNG YÊU THƯƠNG THEO KHUÔN MẪU CHÚA BA 
NGÔI 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm quan 
trọng nhất trong các mầu nhiệm của Đạo Công Giáo. Bởi vì 
mầu nhiệm này là mẹ sinh ra các mầu nhiệm khác, nói cách 
khác, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm nguồn 
của mọi mầu nhiệm. 
Khi nói đến mầu nhiệm, người ta cảm thấy không thể lý giải 
được theo sự hiểu biết tự nhiên, vì thế, nó đã trở nên rào cản 
và cớ vấp ngã cho những ai mong thỏa mãn sự hiếu tri và 
đang cố gắng đi tìm cho được lời giả đáp "Ba Ngôi Một 
Chúa"; hay "Một Chúa Ba Ngôi". Nhưng với những người 
có niềm tin, qua ánh sáng mặc khải soi chiếu, và luôn khao 
khát đi tìm ý nghĩa của nó, thì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 
không xa lạ, nhưng lại rất gần gũi, mặc dù cao siêu và vượt 
quá sức tưởng của con người. Qua mầu nhiệm này, chúng ta 
khám phá được sự hiệp nhất, yêu thương nơi Thiên Chúa, và 
mỗi lần Giáo Hội cử hành mầu nhiệm này, Giáo Hội luôn 
mời gọi con cái mình yêu thương nhau theo khuôn mẫu của 
Ba Ngôi Thiên Chúa để được cứu độ. 
Bản chất Thiên Chúa là "Tình Yêu" 
Khi nhắc đến Thiên Chúa, hẳn mỗi chúng ta đều có một 
định nghĩa riêng về Người, tuy nhiên, thánh Gioan đã cho 
chúng ta biết một mặc khải rất quan trọng khi nói về Thiên 
Chúa, đó là: "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga 4,8). 
Khi nói đến tình yêu, chúng ta ai cũng hiểu rằng tình yêu thì 
không "đơn phương độc mã", không ích kỷ cũng chẳng bon 
chen; không quy chiếu về mình mà luôn hướng tha. 
Muốn có được tình yêu, ắt phải đón nhận. Khi có cả hai 
chiều cho và nhận, thì tình yêu mới thực sự triển nở và ý 
nghĩa. Như vậy, tình yêu phải có điểm xuất phát, điểm hội tụ 
và mức độ lan tỏa. 
Khi diễn tả ý tưởng trên, thánh Âutinh đã ví: "Nguồn mạch 
chính là Chúa Cha, Người chính là điểm xuất phát tình yêu; 
Chúa Con chính là điểm hội tụ, là điểm quy chiếu của tình 
yêu; và Chúa Thánh Thần là sự liên lạc hai chiều, là mối dây 
liên kết của tình yêu và làm cho tình yêu được tỏa sáng". 
Trong lối diễn tả của thánh Âutinh cho thấy tình yêu được 
khởi đi từ Thiên Chúa Cha, đến với Chúa Con và qua Chúa 
Thánh Thần. Thiên Chúa Cha vì yêu nên đã trao ban tất cả, 
ngay cả Người Con duy nhất của mình cho nhân loại. Chúa 
Con đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha trọn vẹn đến nỗi 
bằng lòng chết trên thập giá để thực hiện ý định yêu thương 
của Chúa Cha cho nhân loại. Chúa Thánh Thần là mối dây 
liên lạc, thông hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Con nhờ tình 
yêu. Như vậy, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu 
hướng ra để làm cho lan tỏa. Thiên Chúa không để dành tình 
yêu cho chính mình, cho riêng Cha, Con và Thánh Thần, 
nhưng chính là cho chúng ta, những tạo vật được dựng nên 
theo hình ảnh của Người, bởi vì "Thiên Chúa là tình 
yêu" (1Ga 4,8); "... nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu 
nhân nghĩa và thành tín" (Xh 34,6). Như vậy, Thiên Chúa là 
tình yêu.  Jos. V inc. Ngˤ c Bi˔n 
 

 

 
   

Ý Cầu nguyện tháng 6: Xin cho các linh mục dấn thân 
liên đới với những người nghèo một cách mạnh mẽ, bằng đời 
sống khó nghèo và khiêm hạ. 
 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 
Ngày 16 tháng 6 năm 2019 

 "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, 
nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta".— Roma 5:5b 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
16   CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI 
     Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15. 
17  Thứ Hai Tuần XI Thường Niên. 
     2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42. 
18  Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. 
     2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48. 
19   Thứ Tư Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ. 
     2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.  
20  Thứ Năm Tuần XI Thường Niên. 
     2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15. 
21  Thứ Sáu Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ. 
     2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23. 
22  Thứ Bảy Th. Pau-li-nô, Gm, Th. Gioan Fisher, Gm,  
      và Th. Tôma More, tđ. 
     2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34. 
23  CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ 
     St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17. 
 

  

THÔNG BÁO TỪ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT 
NGỮ 

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ bắt đầu nhận đơn ghi danh 
từ ngày 22,  23, 29 và 30 tháng 6 sau thánh lễ.  Khi đến ghi 
danh xin quý phụ huynh đem theo: 
1. giấy Rữa Tội 
2. một tấm hình 4x6 hoặc nhỏ hơn,  
3. giấy chứng chỉ Rước Lễ Lần đầu(Nếu con em mình đã 
RLLĐ).  
Mỗi em điền một đơn ghi danh, học sinh mới hoặc học sinh 
tiếp tục chương trình điền mẫu đơn giống nhau.   
Lệ phí ghi danh là $150.00 cho mỗi em, Trong gia 
đình có hai con em hoặc nhiều hơn, em thứ 2, thứ 3, 
thứ 4… $120 cho mỗi em.  Ghi trả cho:  Christ The 
King Parish.  

Dâng Cúng Hằng Tuần   

Dự trù $9,000.00. Thu tuần nầy $ 7,737.99 
Dự trù tuần thứ 50 tính đến 09/6/2019 là   

$ 450,000.00 
Thu được $ 451,906.90 
Khác biệt ($1,906.90) 
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