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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 

                                                         
                                    RADICAL TRANSFORMATION 
On this Thirteenth Sunday in Ordinary Time, the readings describe any-
thing but an ordinary time. They are disturbing and they leave us disturbed. 
The Old Testament reading recounts a young man’s radical break with the 
past to follow a new path. The Gospel describes how life as we know it is 
abruptly changed if we follow the call of Christ. The psalm and Paul assure 
us that such life-altering change is possible only because of the power of 
God’s love. We are presented with a stark choice. To love as God loves, we 
must leave our old lives behind. We must leave behind not just the bad, the 
selfish, and the evil but the ordinary, our daily work, and the important, our 
families, our lives. Loving as God loves requires a radical transformation, 
not a smooth transition. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

Catholic Church 

                                        Thirteenth Sunday in Ordinary Time  
                                           June 30, 2019 / 30 de Junio 2019 
                                 “No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the  
                                                                                                   kingdom of God.” 
                                                                                                                      — Luke 9:62 



                         TODAY’S READINGS 
 
First Reading — Elisha left and followed Elijah as his 
attendant (1 Kings 19:16b, 19-21). 
Psalm — You are my inheritance, O Lord (Psalm 16). 
Second Reading — Beware that you are not consumed by 
one another (Galatians 5:1, 13-18). 
Gospel — Go and proclaim the kingdom of God  
(Luke 9:51-62). 
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: Gn 18:16-33; Ps 103:1b-4, 8-11; Mt 8:18-22 
Tuesday: Gn 19:15-29; Ps 26:2-3, 9-12; Mt 8:23-27 
Wednesday: Eph 2:19-22; Ps 117:1bc-2; Jn 20:24-29 
Thursday: Gn 22:1b-19; Ps 115:1-6, 8-9; Mt 9:1-8; or,  
 for Independence Day, any readings from  
 the Mass “For the Country or a City,”  
 nos. 882-886, or “For Peace and Justice,”  
 nos. 887-891 
Friday: Gn 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67; Ps 106:1b-5;  
 Mt 9:9-13 
Saturday: Gn 27:1-5, 15-29; Ps 135:1b-6; Mt 9:14-17 
Sunday: Is 66:10-14c; Ps 66:1-7, 16, 20;  
 Gal 6:14-18; Lk 10:1-12, 17-20 [10:1-9] 

Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,000.00.  

This week we received $ 8,470.31 
52 week goal as of  06/23/2019 is 

$468,000.00 
We have received $ 476,533.65 

Diference ( $ 8,533.65) 

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 
Processions are life’s journey distilled. We move with 
companions, aware that Christ accompanies us, as we 
move to the altar for Communion or to the font for bap-
tism, or carry a loved one to a place of rest. In Europe, 
the season of pilgrimage is beginning now, and tens of 
thousands of people are moving by foot on well-worn 
paths. Some take as long as six weeks to walk the last 
few hundred miles of the medieval pilgrimage route to 
the Shrine of St. James the Apostle in Compostella, in 
northern Spain. 
Those who make the journey by foot, hiking, or by bicy-
cle, have a kind of passport stamped at villages and mon-
asteries on the road. When they present this document at 
the cathedral, they are given the emblem of a pilgrim, the 
scallop shell of St. James. High over their heads at Mass, 
a huge botafumero twirls clouds of sweet incense 
through the cathedral. Cynics say it is to mask the odor 
of smelly feet. The pilgrims know better. Seeing through 
the clouds the happy faces of those they met along the 
road, they recognize a foretaste of the welcome into 
heaven, and the joy of meeting loved ones in the King-
dom of God. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

   SAINTS AND SPECIAL OBSVANCES 
Sunday: Thirteenth Sunday in Ordinary  
                        Time 
Monday: St. Junípero Serra; Canada Day 
Wednesday: St. Thomas 
Thursday: Independence Day 
Friday: St. Elizabeth of Portugal;  
 St. Anthony Zaccaria; First  
                        Friday 
Saturday: St. Maria Goretti; Blessed  
                       Virgin Mary;  
 First Saturday 

Do you want to deepen your understanding of 
the Catholic tradition? 
 
CERTIFICATE IN THEOLOGICAL STUDIES 
You don’t have to enroll in a master’s program to 
engage in systematic philosophical and theological 
study and relate it to the complexities and needs of 
the world today. Study with the Dominicans and 
learn how to apply your faith more confidently 
and effectively in your community, ministry, 
teaching or other work. 
dspt.edu/non-degree-options 



         Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario  
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
Lunes: Gen 18:16-33; Sal 103 (102):1b-4, 8-11;  
 Mt 8:18-22 
Martes: Gen 19:15-29; Sal 26 (25):2-3, 9-12; Mt              
                    8:23-27 
Miércoles: Ef 2:19-22; Sal 117 (116):1bc-2; Jn        
                  20:24-29 
Jueves: Gen 22:1b-19; Sal 115 (116):1-6, 8-9; Mt           
                    9:1-8; o para el Día de la Independencia  
                   se pueden tomar las lecturas de las Misas                
                   para varias necesidades y ocasiones:  
                  Por la nación o por la paz y justicia 
Viernes: Gen 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67;  
 Sal 106 (105):1b-5; Mt 9:9-13 
Sábado: Gen 27:1-5, 15-29; Sal 135 (134):1b-6;  
 Mt 9:14-17 
Domingo: Is 66:10-14c; Sal 66 (65):1-7, 16, 20;  
 Gal 6:14-18; LC 10:1-12, 17-20 [10:1-9] 
 
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 
Domingo: Decimotercer Domingo del Tiempo  
                  Ordinario 
Martes: San Junípero Serra; Día del Canadá 
Miércoles: Santo Tomás 
Jueves: Día de la Independencia 
Viernes: Santa Isabel de Portugal;  
 San Antonio María Zacaría; Primer  
                  viernes 
Sábado: Santa María Goretti; Santa María Virgen;  
 Primer sábado 

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. 52 Nuestra meta semanal es de $9,000.00  
recibimos $ 8,470.31Nuestra meta al  

06-23-19 es $ 468,000.00 hemos recibido  
$ 476,533.65 

diferencia ($ 8,533.65) 

                            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 
 
El último Sábado de Junio o el primero de Julio en 
un ayuntamiento de Valcidacos, España, se pone en 
escena el Miserere escrito por Gustavo Adolfo Béc-
quer (1836-1870). Esta obra relata como un músico 
llega de noche a la Abadía de Fetero pidiendo posa-
da. Los hermanos del monasterio lo invitaron a pasar 
la noche. Allí él les contó su vida pecaminosa y su 
deseo de encontrar un Miserere (Salmo 51) digno de 
expiar sus pecados ante Dios. Le contaron del Mise-
rere del Monte que cantaban durante la noche los 
monjes difuntos de un Monasterio que había sido 
destruido siglos atrás. El músico afanado por encon-
trar su Miserere, corrió a la montaña donde escuchó 
aquel lamentoso y bello canto. Al regresar a la Aba-
día intentó escribir la música de aquel Miserere, pero 
lo único que logro fue volverse loco. 
Aquel pobre hombre murió sin reconocer que cada 
quien debe entonar a su manera su propio y pobre 
Miserere mei (piedad de mi). Dios no nos perdona 
por la belleza o la fuerza de nuestra confesión, sino 
por su amor y su misericordia. 
 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co 

                     LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Eliseo se levantó y siguió a Elías  
(1 Reyes 19:16b, 19-21). 
Salmo — Tú eres, Señor, mi lote y mi heredad  
(Salmo16 [15]). 
Segunda lectura — Usa tu libertad en Cristo para 
servirse unos a otros (Gálatas 5:1, 13-18). 
Evangelio — Ve y anuncia el Reino de Dios  
(Lucas 9:51-62). 
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 

Nhìn lại phía sau, nhưng không luyến tiếc. 
(Trích dẫn từ 'Lương Thực Ngày Chúa Nhật' – Achille 
Degeest) 
Chúa Giêsu đi vào giai đoạn chót cuộc đời dưới thế của 
Người. Lần sau cùng Chúa lên Giêrusalem, nơi đây sẽ 
hoàn tất số mệnh Cứu Thế của Người. Chúa quở trách 
các môn đệ vì các ông muốn áp dụng luật 'ăn miếng trả 
miếng', mong ước lửa trời thiêu hủy ngôi làng từ chối tiếp 
đón Thầy trò. Một bản văn khác chép thêm một lời phán 
của Chúa Giêsu: "Các ngươi không biết các ngươi ứng 
theo thần khí nào? Vì Con Người đến không phải để hủy 
diệt mạng người ta mà để cứu chúng". Thần Khí Chúa 
không phải là tinh thần thù hận, dẫu cho bề ngoài đủ lý lẽ 
biện minh cho thù hận. Chúa không ép buộc phải đón 
tiếp, cũng không thù oán khi bị đuổi khéo. Làng Samaria 
nói ở đây theo chủ nghĩa địa phương cực đoan, có lẽ sau 
này cùng với một làng xóm khác đón nhận Tin Mừng 
Nước Trời. Đối với bất cứ xúc phạm nào, không bao giờ 
Chúa làm quá để không thể hàn gắn được, Chúa biết lòng 
người ta hay thay đổi, có thể một ngày nào tâm hồn sẽ 
mở ra đón nhận ân huệ Thiên Chúa. Sau khi thuật lại 
cảnh từ chối tiếp đãi, thánh Luca thuật tiếp ba cảnh khác, 
nêu lên những đòi hỏi của ơn gọi truyền giáo. 
1) Cảnh một cho ta thấy Chúa Giêsu tuyên bố minh bạch 
trước mặt kẻ muốn theo Chúa rằng cuộc sống kẻ ấy 
chẳng dễ dàng gì. Làm thế, Chúa cho thấy không được 
giảm giá trị Phúc Âm vì cớ muốn lôi kéo dễ dàng hơn 
những kẻ nào ngần ngại trước những yêu cầu của Phúc 
Âm. Không bao giờ Chúa có thái độ cứng cỏi có thể 
khiến người ta xa lánh, trái lại Chúa thu hút người ta bằng 
lòng nhân hậu. Tuy nhiên, không bao giờ Chúa giảm bớt 
tính chất gắt gao của những yêu cầu hàm chứa trong Phúc 
Âm, trái lại Chúa nhấn thêm bằng những hình ảnh so 
sánh mà có thể chúng ta cho là thái quá, như câu: "Con 
Người không có chỗ để gối đầu". Thái độ ấy tỏ ra Chúa 
trọng con người vì con người có quyền được biết sự thật 
và có khả năng đáp ứng yêu cầu. 
2) Trong cảnh hai, chúng ta thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh 
vào việc phải đáp ứng mau chóng khi Thiên Chúa kêu 
gọi. Thiên Chúa lên tiếng kêu gọi, chúng ta nghe rõ, 
nhưng đôi khi có thể chúng ta muốn có thời giờ thu xếp 
công việc làm ăn, lo tích trữ thứ này thứ nọ để 'phòng hờ', 
tóm lại, chúng ta không gấp. Trường hợp ơn gọi làm linh 
mục hay tu sĩ, còn gì chính đáng hơn là thu xếp công việc 
gia đình trước khi dấn thân theo Thầy? Đúng thế, nhưng 
với điều kiện là không được trì hoãn, tới lúc phải ra đi thì 
can đảm chia tay những kẻ vô cớ chèo kéo bịn rịn. 
3) Trong cảnh ba, Chúa Giêsu bảo kẻ nào muốn theo 
Chúa phải biết rõ mình muốn gì và chớ có nhìn lại đàng 
sau. Khi người ta lái xe, người ta cũng phải nhìn vào kính 
chiếu hậu nữa để tránh tai nạn, nhưng không được luyến 
tiếc quang cảnh bỏ lại phía sau. Chúa Kitô không muốn 
các môn đệ theo Chúa mà lòng vấn vương một quá khứ 
nào đó. Phải quyết tâm theo Chúa, con mắt hướng thẳng 
về tương lai. 

Dâng Cúng Hằng Tuần   

Dự trù $9,000.00. Thu tuần nầy $ 8,470.31 
Dự trù tuần thứ 52  tính đến 23/6/2019 là   

$ 468,000.00 
Thu được $ 476.533.65 
Khác biệt ($8,533.65) 

Ý Cầu nguyện tháng 7: Cầu cho nền công lý toàn vẹn. 
Xin cho các người hữu trách, xây dựng một nền công lý toàn vẹn, 
để bất công không còn chiếm ưu thế ở trên thế giới này. 
 

CHÚA NHẬT THỨ XIII MÙA THƯỜNG NIÊN 
Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

 "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích 
hợp với Nước Thiên Chúa ".— Luca 9:62 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
30  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 
     1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62. 

 01  Thứ Hai Mùa Thường Niên. 
     St 18,16-33; Mt 8,18-22. 
02  Thứ Ba Mùa Thường Niên. 
     St 19,15-29; Mt 8,23-27. 
03  Thứ Tư. THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính. 
     Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. 
04   Thứ Năm Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha. 
     St 22,1-19; Mt 9,1-8. 
05  Thứ Sáu Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.  
     St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13  . 
06  Thứ Bảy  Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ tử đạo. 
     St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17. 
07  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. 
 

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.  Ngân Phiếu ghi trả cho:  Christ The King Parish.  
 

SỰ BIÊN ĐỔI CĂN BẢN 
Những bài đọc trong ngày Chúa Nhật Thứ 13 Mùa Thương 
Niên nhưng diễn tả mọi sự kiện. Người nghe bị xáo trộn tâm 
lý. Bài đọc Cựu Ước nói về một thanh niên dứt bỏ quá khứ 
để theo đuổi tương lai mới. Bài Phúc Âm nhắc nhở chúng ta 
biến đổi đột ngột xảy ra như thế nào khi chúng ta theo tiếng 
gọi của Đức Kitô. Bài Thánh Vịnh và Thư Thánh Phaolô hứa 
rằng sự biến đổi lớn này chỉ có thể có được nhờ sức mạnh 
của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta phải đối đầu với hai chọn 
lựa, theo Chúa, chúng ta phải bỏ lại cuộc sống cũ. Chúng ta 
phải bỏ lại tất cả, không chỉ những cái xấu, thói ích kỷ, tính 
gian ác, mà cả những cái rất thường như cuộc sống bình 
thường, và những thứ quan trọng như gia đình. Tình yêu với 
Thiên Chúa đòi hỏi sự thay đổi toàn diện chứ không phải từ 
từ. Copyright © J. S. Paluch Co. 
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