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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 

                                        SHEPHERDS LIKE JESUS 
 
Each year this Fourth Sunday of Easter celebrates Jesus the Good Shepherd. To-
day’s Gospel seems especially timely, for as Christians worldwide suffer persecu-
tion like Paul and Barnabas, Jesus promises his sheep enduring, invincible safety: 
“They shall never perish. No one can take them out of my hand.” But we who are 
free to live our faith peacefully sometimes take our membership in Jesus’ flock 
for granted, wandering astray to seek our own pleasure and prosperity. The simple 
cross that Pope Francis always wears seems to show us how Jesus responds to 
that. Francis’s cross features an image of Jesus, who has sought and found a lost 
sheep, then joyfully set it on his shoulders to carry it gently home. May Good 
Shepherd Sunday inspire us, so often lost and found ourselves, to assist Jesus in 
seeking, finding, and gently carrying home our fellow precious lambs. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

Catholic Church 

                                              Fourth Sunday of Easter  
                                           May 12, 2019 / 12 de Mayo 2019 
                             “I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation  
                                                                                      to the ends of the earth.” 
                                                                                                                — Acts 13:47b 



                         TODAY’S READINGS 
 
First Reading — The word of the Lord continued to 
spread through the whole region (Acts 13:14, 43-52). 
Psalm — We are his people, the sheep of his flock (Psalm 
100). 
Second Reading — I had a vision of a great multitude  
(Revelation 7:9, 14b-17). 
Gospel — My sheep hear my voice; I know them and give 
them eternal life (John 10:27-30). 
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: Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; 43:3, 4; Jn 10:1-10 
Tuesday: Acts 1:15-17, 20-26; Ps 113:1-8; Jn 15:9-17 
Wednesday: Acts 12:24 — 13:5a; Ps 67:2-3, 5, 6, 8; 
 Jn 12:44-50 
Thursday: Acts 13:13-25: Ps 89:2-3, 21-22, 25, 27;  
 Jn 13:16-20 
Friday: Acts 13:26-33; Ps 2:6-11ab; Jn 14:1-6 
Saturday: Acts 13:44-52; Ps 98:1-4; Jn 14:7-14 
Sunday: Acts 14:21-27; Ps 145:8-13; Rv 21:1-5a; 
 Jn 13:31-33a, 34-35 

Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,000.00.  

This week we received $ 9,687.07 
45 week goal as of  05/05/2019 is  

$ 405,000.00 
We have received $ 416,005.05 

Diference ( $11,005.05) 

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 

The reception of Holy Communion at Sunday Mass is 
such an expected feature of the Mass these days that it is 
surprising to realize that for many centuries, receiving 
Communion was a relatively rare event in the life of a 
faithful Christian. “Easter duty” means that Catholics 
must celebrate reconciliation if aware of serious sin, and 
receive Holy Communion during the Easter season. For a 
while, this was a requirement of Easter week, and later 
extended to the whole season of fifty days, and even be-
yond that by a few weeks. For the majority of people 
long ago, this meant Communion was a once-a-year mo-
ment. A rather complex bureaucracy grew up around this 
rule in the Middle Ages. Amazingly, people received a 
kind of token at confession admitting them to Commun-
ion in their home parish, which then kept careful records 
and reported them to the bishop. 
Surviving records can tell us a great deal about our an-
cestors. In fact, people were encouraged to journey to the 
church of their baptism in order to fulfill their duty, and 
therefore the Easter duty includes in its origins a grateful 
pilgrimage to the font in which you were first embraced 
by Christ. If your “Holy Mother Church” is within a 
drive, why not make a pilgrimage to that font a feature of 
your Easter celebration of these fifty days? 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

   SAINTS AND SPECIAL OBSVANCES 
 
Sunday: Fourth Sunday of Easter;  
                        Mother’s Day; World Day of               
                        Prayer for Vocations 
Monday: Our Lady of Fatima 
Tuesday: St. Matthias 
Wednesday: St. Isidore the Farmer 
Saturday: St. John I; Armed Forces Day 

MOTHER BLEST 
Though she was the Mother of the Lord, yet she desired 
to learn the precepts of the Lord, and she who brought 

forth God, yet desired to know God. 
—St. Ambrose  



      
   CUARTO DOMINGO DE PASCUA  

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Hch 11:1-18; Sal 42 (41):2-3; 43:3, 4;  
 Jn 10:1-10 
Martes: Hch 1:15-17, 20-26; Sal 113 (112):1-8;  
 Jn 15:9-17 
Miércoles: Hch 12:24 — 13:5a; Sal 67 (66):2-3, 5, 6, 8; 
 Jn 12:44-50 
Jueves: Hch 13:13-25: Sal 89 (88):2-3, 21-22, 25, 27;  
 Jn 13:16-20 
Viernes: Hch 13:26-33; Sal 2:6-11ab; Jn 14:1-6 
Sábado: Hch 13:44-52; Sal 98 (97):1-4; Jn 14:7-14 
Domingo: Hch 14:21-27; Sal 145 (144):8-13;  
 Apo 21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35 
 
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Cuarto Domingo de Pascua;  
 Jornada Mundial de Oración por  
 las Vocaciones; Día de las Madres  
Lunes: Nuestra Señora de Fátima 
Martes: San Matías 
Miércoles: San Isidro 
Sábado: San Juan I; Día de las Fuerzas Armadas 

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. 45 Nuestra meta semanal es de $9,000.00  
recibimos $ 9,687.07 Nuestra meta al  

05-05-19 es $ 405,000.00,hemos recibido $ 416,005.05 
diferencia ($ 11,005.05) 

                            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 
Hoy celebramos a una mujer potente e importante en 
nuestras vidas; la madre. La historia del día de la ma-
dre se originó en las fiestas griegas en honor de Rhea, 
la madre de los dioses. A lo largo de la historia los 
cristianos también hemos recordado a la Madre de 
Dios, María, en varias solemnidades, pero hace sólo 
100 años, el 10 de mayo de 1907 en los Estados Uni-
dos se empezó a promover la idea de un día de reco-
nocimiento del amor que tenemos como humanos por 
nuestras propias madres. Eventualmente se paso a 
muchas naciones latinoamericanas. 
Muchas culturas latinoamericanas son matriarcales, 
es decir, el papel de la madre en la familia es algo 
esencial. Para los latinos, no hay amor más grande 
que el de una madre. Sin olvidar la función del padre, 
ella es la que nos da la vida, nos enseña como vivirla 
y nos da alimento. Su amor nos recuerda al de Cristo, 
quien con sacrificio y amor da vida a la Iglesia. Su 
amor sostiene y cuando las cosas se ponen difíciles 
emocionalmente, nuestro deseo secreto es de estar en 
los brazos de mamá. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

                    LECTURAS DE HOY 
 
Primera lectura — La palabra de Dios se iba propa-
gando por toda la región (Hechos 13:14, 43-52). 
Salmo — El Señor es nuestro Dios y nosotros su 
pueblo, confío. Aleluya (Salmo 100 [99]). 
Segunda lectura — Juan tiene la visión de una mul-
titud en vestiduras blancas (Apocalipsis 7:9, 14b-17). 
Evangelio — Mis ovejas conocen mi voz; ellas me 
siguen. Yo les doy vida eterna (Juan 10:27-30). 
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. 

                      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. 

MADRE BENDITA 
 

Aunque era la Madre del Señor, deseaba conocer los 
preceptos del Señor, y ella que nos trajo a Dios, 

deseaba conocer a Dios. 
—San Ambrosio 



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 

 CHẦU THÁNH THỂ VÀ VIỆC ĐỌC KINH ĐỨC MẸ 
VÀ CÁC THÁNH 

Trong giờ chầu Thánh Thể các tín hữu nên đọc Kinh thánh, 
vốn là một cuốn sách cầu nguyện khôn sánh, dùng những 
bài ca và lời nguyện thích hợp làm quen với những yếu tố 
đơn giản trong các Giờ kinh Phụng vụ, theo nhịp năm phụng 
vụ, và cầu nguyện trong thinh lặng. Không nên đưa những 
việc đạo đức tôn kính Đức Mẹ và các thánh vào trong giờ 
chầu Thánh Thể. (Xem Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí 
tích, Hướng Dẫn về Lòng Đạo Đức Bình Dân và Phụng 
Vụ, ngày 17/12/2001, số 165). Vì vậy, không được đọc 
kinh về Đức Mẹ hay các thánh trong khi chầu Thánh 
Thể. Tuy nhiên, do mối liên hệ khăng khít hằng kết hợp Mẹ 
Ma-ri-a với Đức Ki-tô, việc suy niệm các mầu nhiệm Nhập 
thể và Cứu chuộc trong Kinh Mân Côi cũng có thể góp phần 
đem lại cho việc cầu nguyện một định hướng Ki-tô-học sâu 
xa. Vì thế, “trong những kinh được dùng để chầu Mình 
Thánh, có thể bao gồm việc đọc kinh Mân Côi, khi việc đọc 
kinh này nhấn mạnh đến khía cạnh Ki-tô học với những bài 
Sách Thánh liên quan đến các mầu nhiệm và có những thời 
gian thinh lặng để thờ lạy và suy niệm những mầu nhiệm 
đó.” Nhưng không được đặt Mình Thánh Chúa để mà 
đọc kinh Mân côi. (x. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, 
Hướng dẫn về đọc kinh Mân côi trong lúc chầu Thánh Thể, 
Prot no. 2287/96/L năm 1998).TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI  

Kinh Hiền Mẫu 
Lạy Chúa Giêsu, 
ở Nazareth, Chúa đã gọi Mẹ Chúa nhiều lần trong 
ngày : 
xin cho các bà mẹ công giáo chúng con, 
hằng ngày biết nghe tiếng Chúa gọi 
để luôn sống đẹp lòng Chúa hơn. 
Lạy Chúa, xin nhận lời cầu của Ðức Mẹ ở Cana, 
Chúa đã làm cho một gia đình được hạnh phúc, 
khiến cho nhiều người được hân hoan, 
xin Chúa ban cho gia đình chúng con, 
luôn nhận được nhiều niềm vui, 
để làm cho quê hương này thêm thái bình và thịnh 
vượng. 
Lạy Chúa, Chúa đã âu yếm các em nhỏ, 
chữa lành bao thanh niên, 
và kêu gọi nhiều người trẻ đi theo Chúa, 
xin ban tràn ơn lành, 
cho hết mọi người con trong gia đình chúng con, 
để chúng sống theo thánh ý Chúa. 
Lạy Chúa, từ trên Thánh Giá, 
Chúa đã nhìn đến những đau thương của Ðức Mẹ, 
mà trao cho Người nhiệm vụ làm Mẹ Hội Thánh, 
xin cho cuộc đời lam lũ của chúng con, 
được góp phần vào công cuộc cứu thế. 
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con, 
và chúc lành cho hết các bà mẹ trong giáo xứ chúng 
con. Amen. 

Dâng Cúng Hằng Tuần   

Dự trù $ 9,000.00. Thu tuần nầy $ 9,687.07 
Dự trù tuần thứ 45 tính đến 5/5/2019 là   

$ 405,000.00 
Thu được $ 416,005.05 
Khác biệt ($ 11,005.05) 

 
   

Ý Cầu nguyện tháng 5: Cầu cho Giáo hội tại Phi Châu 
trở nên men của sự hiệp nhất. Nhờ nỗ lực của mỗi tín 
hữu, xin cho Giáo hội tại Phi Châu trở nên men và dấu chỉ 
hy vọng giữa các dân tộc tại lục địa này. 
 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH 
Ngày 12 tháng 5 năm 2019 

 "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ 
cho đến tận cùng trái đất".— Cv 13:47b 
 

CHÚA CHIÊN LÀNH 
 

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu 
sỹ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến cánh đồng của Chúa, cho nhiều 
bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa để dấn thân phục vụ mở mang 
Nước Chúa.  
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
12  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. 
     Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30. 
13  Thứ Hai Phục Sinh,  lễ Đức Mẹ Fa-ti-ma. 
     Cv 11,1-18; Ga 10,1-10. hoặc: Is 61,9-11; Lc 11,27-28. 
14  Thứ Ba. THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ. 
     Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17. 
15  Thứ Tư Mùa Phục Sinh. 
     Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.  
16  Thứ Năm Mùa Phục Sinh. 
     Cv 13,13-25; Ga 13,16-20. 
17  Thứ Sáu Mùa  Phục Sinh. 
     Cv 13,26-33; Ga 14,1-6. 
18 Thứ Bảy Thánh Gioan I, Ghtđ. 
     Cv 13,44-52; Ga 14,7-14. 
19  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. 
     Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35. 

 
VỊ CHỦ CHĂN NHƯ CHÚA GIÊSU 

Hằng  năm, Chúa nhật thứ tư Phục Sinh được cử hành lễ Chúa 
Giêsu là Mục Tử Nhân Lành.  Tin Mừng hôm nay dường như đặc 
biệt hợp thời, vì các Kitô hữu trên toàn thế giới phải chịu sự bắt bớ 
như Phao-lô và Ba-na-ba, Chúa Giê-su hứa với con chiên của Ngài 
về sự an toàn bất khả: “Chúng sẽ không bao giờ hư mất và không 
ai có thể cướp  chúng ra khỏi tay ta”.  Nhưng chúng ta, những 
người được Chúa ban cho quyền tự do sống đức tin của chúng ta,  
đôi khi chúng ta lợi dụng điều đó để lang thang lạc lối để tìm kiếm 
niềm vui và sự hưởng thụ của chính mình 
Thánh giá đơn giản mà Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn đeo dường 
như cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phản ảnh gì về đìêu đó. Thánh 
giá Phanxicô có hình ảnh Chúa Giêsu, người đã tìm kiếm và tìm 
thấy một con chiên bị lạc, vui mừng đặt nó trên vai để mang nó về 
nhà một cách êm ái.    
Ước gì Chúa nhật Chúa Chiên Lành cảm hóa chúng ta thường lạc 
lối và tìm thấy chính mình, để chúng ta giúp Chúa Giêsu tìm kiếm 
và êm ái mang về nhà những con chiên quý giá của chúng ta. 
 Copyright © J. S. Paluch Co. 
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