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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 

                                                         
                                                THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST 

 
Today we celebrate the Most Holy Body and Blood of Christ. Each of the readings 
includes a blessing and a sharing of food. They remind us of the central place of 
meals in our lives. Each meal brings to mind other meals: the sharing of cookies 
and milk, pizza and beer, loaves and fishes, bread and wine. When we prepare a 
meal for our family, our friends, even strangers, we always put something of our-
selves into the preparation and the meal itself. The Most Holy Body and Blood of 
Christ reminds us of what God put into the preparation for this meal that we cele-
brate today. We share this sacred meal and are transformed as we remember the 
death of Jesus and the sacrifice that nurtures our faith, sustains our lives, and 
supports our work. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

Catholic Church 

                                     The Most Holy Body and Blood of Christ  
                                           June 23, 2019 / 23 de Junio 2019 
                                            As often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the  
                                                                                     Lord until he comes. 
                                                                                                           — 1 Corinthians 11:26 



                         TODAY’S READINGS 
First Reading — Melchizedek brought out bread and 
wine and blessed Abram (Genesis 14:18-20). 
Psalm — You are a priest forever, in the line of Melchize-
dek (Psalm 110). 
Second Reading — Paul gives his description of the insti-
tution of the Eucharist (1 Corinthians 11:23-26). 
Gospel — Jesus spoke to the crowd about the kingdom of 
God and then fed them with five loaves and two fish (Luke 
9:11b-17). 
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: Vigil: Jer 1:4-10; Ps 71:1-6, 15, 17;  
 1 Pt 1:8-12; Lk 1:5-17 
 Day: Is 49:1-6; Ps 139:1-3, 13-15;  
 Acts 13:22-26; Lk 1:57-66, 80 
Tuesday: Gn 13:2, 5-18; Ps 15:2-4ab, 5; Mt 7:6, 12-14 
Wednesday: Gn 15:1-12, 17-18; Ps 105:1-4, 6-9;  
 Mt 7:15-20 
Thursday Gn 16:1-12, 15-16 [6b-12, 15-16];  
 Ps 106:1b-5; Mt 7:21-29 
Friday: Ez 34:11-16; Ps 23:1-6; Rom 5:5b-11;  
 Lk 15:3-7 
Saturday: Vigil: Acts 3:1-10; Ps 19:2-5; Gal 1:11-20;  
 Jn 21:15-19 
 Day: Acts 12:1-11; Ps 34:2-9;  
 2 Tm 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19 
Sunday: 1 Kgs 19:16b, 19-21; Ps 16:1-2, 5, 7-11;  
 Gal 5:1, 13-18; Lk 9:51-62 

Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,000.00.  

This week we received $ 8,418.45 
51 week goal as of  06/16/2019 is  

$ 459,000.00 
We have received $ 468,063.34 

Diference ( $ 9,063.34) 

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 
We owe today’s beautiful feast to a valiant woman who 
suffered a great deal to establish a feast out of her love 
for the Eucharist. Juliana was a nun in Belgium in the 
thirteenth century. She served in a hospital for lepers. 
She became convinced through her prayer that the litur-
gical year was incomplete because it had no feast for the 
Eucharist. Her efforts were not welcome, and a supervis-
ing priest sought to punish her for promoting a feast that 
“nobody wanted.” He even had her accused of financial 
mismanagement and banished her from her convent. 
Shortly after she was exiled, the bishop approved the 
feast. It quickly spread through Europe. In those days, 
people very seldom received Holy Communion, and so 
the processions through the streets with the eucharistic 
bread not only led to an awareness of Christ’s hunger to 
be with us, but prepared the way for a deeper desire to 
receive Christ’s Body and Blood in more frequent Com-
munion. The feast grew rapidly, but Juliana disappeared 
into poverty and a hidden life. She ended her days as an 
“anchoress,” a woman living in seclusion in a room at-
tached to a parish church. Imagine her delight at seeing 
us gathered at the table of the Lord on this day, aware of 
Christ’s presence in our midst, sharing fully in Christ’s 
Body and Blood. Our celebration today invests her strug-
gle and sorrows with dignity and meaning. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

   SAINTS AND SPECIAL OBSVANCES 
Sunday: The Most Holy Body and Blood    
                        of Christ 
Monday: The Nativity of St. John the   
                        Baptist 
Tuesday: Twelfth Week in Ordinary Time 
Thursday: St. Cyril of Alexandria 
Friday: The Most Sacred Heart of Jesus 
Saturday: Ss. Peter and Paul, Apostles 



                El Cuerpo y la Sangre de Cristo 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
 Lunes: Vigilia: Jer 1:4-10; Sal 71 (70):1-6, 15,   
                   17; 1 Pe 1:8-12; Lc 1:5-17 
 Día: Is 49:1-6; Sal 139 (138):1-3, 13-15;  
 Hch 13:22-26; Lc 1:57-66, 80 
Martes: Gn 13:2, 5-18; Sal 15 (14):2-4ab, 5;  
 Mt 7:6, 12-14 
Miércoles: Gn 15:1-12, 17-18; Sal 105 (104):1-4, 6- 
                   9; Mt 7:15-20 
Jueves: Gn 16:1-12, 15-16 [6b-12, 15-16];  
 Sal 106 (105):1b-5; Mt 7:21-29 
Viernes: Ez 34:11-16; Sal 23 (22):1-6; Rom 5:5b- 
                  11; Lc 15:3-7 
Sábado: Vigilia: Hch 3:1-10; Sal 19 (18):2-5;  
 Gal 1:11-20; Jn 21:15-19 
 Día: Hch 12:1-11; Sal 34 (33):2-9;  
 2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19 
Domingo: 1 Re 19:16b, 19-21; Sal 16 (15):1-2, 5, 7- 
                    11; Gal 5:1, 13-18; Lc 9:51-62 
 
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. 51 Nuestra meta semanal es de $9,000.00  
recibimos $ 8,418.45 Nuestra meta al  

06-16-19 es $ 459,000.00 hemos recibido  
$ 468,063.34 

diferencia ($ 9,063.34) 

                            Adoración del Santísimo  
                                    Sacramento 
                          Todos los viernes tenemos la  

              Exposición del Santísimo  
               Sacramento después de la  

      misa de las  9:00 am 

      TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 
Perú tiene más de 3000 fiestas cada año, normalmen-
te en torno al santo patrón de algún pueblo. La cele-
bración de Corpus Christi es celebrada en todo el 
país. Pero es más llamativa en Cusco. Durante el día 
se escucha el repique de María Angola, la campana 
más grande de todo Perú, que existe desde el siglo 
XVI.  
La celebración incluye una procesión con quince 
santos y vírgenes del siglo XVII, que vienen desde 
sus santuarios hasta la barroca Catedral de Cusco 
para honrar el Cuerpo de Jesús. Estas imágenes son 
cargadas por la plaza de armas antes de llegar a la 
catedral donde se quedarán hasta el octavo día. Se-
gún los peruanos los santos y vírgenes pasan las siete 
noches platicando con el Señor de los temblores, 
bromeando y planificando el año que viene para sus 
parroquias. El último día los santos y vírgenes regre-
san a sus santuarios con otra procesión. 
Estas dos procesiones nos recuerdan que por mucho 
que los latinoamericanos amemos y veneremos a los 
santos y vírgenes reconocemos que tanto ellos como 
nosotros están al servicio de Cristo Jesús. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co 

   

                     LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Melquisedec sacó pan y vino y 
bendijo a Abram (Génesis 14:18-20). 
Salmo — Tú eres sacerdote para siempre  
(Salmo 110 [109]). 
Segunda lectura — Pablo da su descripción de la 
institución de la Eucaristía (1 Corintios 11:23-26). 
Evangelio — Jesús alimenta a la multitud con cinco 
panes y dos pescados (Lucas 9:11b-17). 
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, Sundays/Domingos at 11:15 am 
Spanish/Español, Saturdays/Sábado at 9:00 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 

 THÁNH LỄ TRONG NHÀ THỜ VÀ THÁNH LỄ 
NGOÀI CUỘC ĐỜI 

Đọc bài Tin Mừng hôm nay, ta hãy lưu ý hai điểm: 
 

1- Diễn tiến phép lạ hoá bánh ra nhiều giống hệt như diễn biến 
một Thánh Lễ. Nếu Thánh Lễ gồm hai phần Phụng vụ Lời 
Chúa và Phục vụ Thánh Thể thì trong bài tường thuật hôm nay, 
Chúa Giêsu cũng đã giảng dạy dân chúng trước rồi mới ban 
bánh sau. Dân chúng được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa trước khi 
được nuôi dưỡng bằng bánh đã được chúc phúc. Đây quả là 
một Thánh Lễ cử hành giữa đời thường. Một Thánh Lễ không 
có nhà thờ, chẳng có bàn thờ. 
2- Cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu khi hoá bánh ra nhiều, khi 
lập phép Mình Thánh Chúa và khi dùng bữa với các môn đệ 
làng Emmau giống y như nhau. Cả 3 đoạn văn trên đều tả Chúa 
Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ. 
Tại sao có sự trùng hợp thế? Thưa vì Chúa Giêsu muốn cho ta 
hiểu rằng: Bí tích không chỉ là một nghi lễ, nhưng là một sự 
thực. Sự thực ấy phải đâm rễ sâu nơi cuộc đời, phản chiếu đời 
sống và đem lại lợi ích cho đời sống. 
Nếu trong Thánh Lễ Chúa Giêsu ban phát lương thực nuôi linh 
hồn, thì ngoài cuộc đời, Người đã ban lương thực nuôi thân 
xác. 
Nếu Thánh Lễ là một bữa tiệc huynh đệ, thì trong sa mạc hôm 
nay, Chúa Giêsu cũng đã tổ chức một bữa tiệc long trọng, mỗi 
bàn ăn gồm 50 người để họ chia sẻ với nhau không chỉ cơm 
bánh mà còn tâm tư tình cảm nữa. 
Nếu trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu dâng mình cho Đức Chúa 
Cha dưới hình bánh rượu, thì ngoài cuộc đời, Chúa Giêsu đã tự 
hiến mình trên thánh giá. 
Nếu trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu dưới hình bánh bị bẻ ra để 
phân phát, thì ngoài cuộc đời, thân xác Người cũng đã bị bẻ ra 
trong những sỉ nhúc, đòn vọt, đóng đinh. 
Quả thật Chúa Giêsu đã dâng Thánh Lễ không chỉ trong nhà 
thờ, mà Người còn dâng Thánh Lễ ngoài cuộc đời. Người 
không chỉ dâng một lễ vật nào đó, nhưng đã dâng chính bản 
thân mình. Người chỉ cử hành một bí tích, nhưng chính bản 
thân Người đã trở thành bí tích. Người không chỉ bẻ ra một tấm 
bánh mà còn bẻ chính thân mình ra để ban phát cho mọi người. 
Chính vì thế mà lễ dâng của Người có giá trị. Thái độ của Chúa 
Giêsu khiến ta phải suy nghĩ. 
Làm sao ta có thể gọi Thánh Lễ là một bữa tiệc huynh đệ nếu ta 
vẫn còn giữ trong lòng những thù hận ghen ghét? Làm sao ta có 
thể đi dự tiệc Thánh Lễ nếu chung quanh ta còn biết bao anh 
em đói khổ, thiếu thốn? Làm sao ta có thể dâng Thánh Lễ nếu 
trong cuộc đời ta không hiến mình cho anh em? 
Khi truyền lệnh: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". 
Chúa Giêsu không chỉ truyền cho ta cử hành Thánh Lễ trong 
nhà thờ. Người còn muốn cho ta dâng Thánh Lễ cả ngoài cuộc 
đời. Nghĩa là phải chia sẻ, chịu mọi đau khổ, biết khiêm 
nhường nhịn nhục, biết sống đoàn kết yêu thương, biết hiến 
mình vì anh em. 
Việc cử hành Thánh Lễ ngoài cuộc đời cũng quan trọng như 
việc cử hành Thánh Lễ trong nhà thờ. Hơn nữa, nếu thiếu việc 
cử hành ngoài cuộc đời, những nghi lễ trong nhà thờ sẽ trở 
thành bùa chú, giả dối và phản chứng. 
Xin cho bí tích Thánh Thể trở thành một sự thực trong đời 
sống. Xin cho chúng ta biết thờ lạy Chúa Giêsu không phải chỉ 
trong hình bánh mà còn nơi những anh em bé mọn trong cuộc 
đời. Xin cho chính đời sống ta trở thành một bí tích, chịu bẻ ra 
để đem lại lợi ích cho anh em. Amen. ĐTGM. Ngô Quang 
Kiệt 
 

 

 
   

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 23 tháng 6 năm 2019 

 "Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống 
Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết".— 
1Corintô 11:26 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
23  CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ 
     St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17. 
24  Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA 
     Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80. 
25     Thứ Ba Tuần XII Thường Niên. 
     St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14. 
26  Thứ Tư Thánh Đa-minh Minh Henarés, Giám mục 
     St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20. 
27  Thứ Năm Thánh Xi-ri-lô, Gm. Th.  A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tsht 
     St 16,1-12.15-16 (hoặc St 16,6b-12.15-16); Mt 7,21-29. 
28  Thứ Sáu. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU  
     Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7. 
29  Thứ Bẩy. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ 
     Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.  
30  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 
     1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62. 

  

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 $ 8,418.45 
Dự trù tuần thứ 51 tính đến 16/6/2019 là   

$ 459,000.00 
Thu được $ 468,063.34 
Khác biệt ($ 9,063.34) 
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