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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 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catholic Church 

                                         Nineteenth Sunday in Ordinary Time  
                                           August 11, 2019 / 11 De Agosto 2019 
                                        Our soul waits for the Lord,  
      who is our help and our shield.  
       — Psalm 33:20 

Christ the King  
 25th Annual  Kermes 

September 1st  2019 

Save The Date:  
  

Our annual Kermes is quickly approaching. 
The Entertainment Committee is requesting donations for 
the Spanish bingo game. They are looking for NEW toys, 
games, and small decorative items which will be given as 

prizes.  
 Raffle Tickets 

The raffle tickets are on sale now 
1st Prize:  $15,000.00 
2nd Prize:  $3,000.00 
3rd Prize:  $2,000.00 

All prizes are subject to sales tax 
 Need not be present to win 

 
All proceeds will benefit Christ The King’s Ministries 



Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,700.00.  

This week we received $ 8,657.65 
5 week goal as of  8/4/2019 is $48,500.00 

We have received $41,916.14 
Under Goal ( $6,583.86) 

Blessed the servant whom his master on arrival finds doing 
so    

St. Luke presents the resurrected Jesus as the master that will 
come again at the end of times covered in His glory. And we, 
as Christ followers, will be the servants awaiting His arrival. 
Christ’s second coming will probably be something that we, 
almost certainly, will not experience. The idea of being pre-
pared is therefore, as the readings explain it, our desire to be 
vigilant, and to maintain our candles lighted with Christ’s 
love, and His divine justice. 
This is an invitation to be constantly awaiting our master’s 
return, because, what is 100% true is the fact that anyone of 
us will experience our own personal encounter with the Lord 
at the moment of our death. it is for this moment that we all 
need to be prepared for. The question is shifted now to: how 
could we be prepared for a personal encounter with the Lord 
at the end of our own times? Today’s gospel contains some 
suggestions. First of all, it contains an invitation to be gener-
ous, an invitation to store in heaven a treasure that lasts for-
ever. This will be a treasure well beyond the thief’s reaching, 
a treasure that cannot be devoured by the mot. 
On a Church level, to be prepared means to continually fulfill 
what Jesus has entrusted to us. It means to preach and to 
teach the gospel’s message, in time and out of time. It also 
means not to surrender the moral principles that we have re-
ceived through Jesus word and ministry, even when those 
principles are being strongly questioned by this our modern 
society. It also means to work unceasingly for justice and 
peace, without quitting our commitment to work for the king-
dom of God. 
On a personal level, to be a Christian demand working for the 
establishment of God’s kingdom here on earth. To be pre-
pared means to work against poverty and oppression. To be 
prepared demands an extra effort to fight against hatred and 
all the barriers that could divide us. To be prepared means to 
work for everlasting peace, among our families, in society, 
and among all nations. To be prepared demands abandoning 
our selfishness, and respecting human dignity in all its faces. 
To be prepared means to work tirelessly against injustice, 
even when all our efforts seem to be lost in the deepness of 
suffering, indifference, or human cynicism. 

Blessings  
Fr Hector 

    News from the Office of Catechesis  
English and Spanish Class 

First Communion, Confirmation and RCIA 
Wednesday August 21, 2019.  

6:00 P.M - 7:30 P.M  
All Parents who have their children in Wednesday 
classes must attend Parent Classes every Wednes-

day during catechetical classes 
 

Hall Rental 
The Parish Hall is available for rent for events 

such as quinceañeras, anniversaries, wedding 

receptions, family gatherings, etc.  You may 

call the office for information during the office 

hours from 10:00 a.m to 6:00 p.m. 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Nineteenth Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Jane Frances de Chantal 
Tuesday: Ss. Pontian and Hippolytus 
Wednesday: St. Maximilian Kolbe 
Thursday: The Assumption of the Blessed         
                         Virgin Mary 
Friday: St. Stephen of Hungary 
Saturday: Blessed Virgin Mary 

THE ASSUMPTION OF THE BLESS VIRGIN 
MARY 

Vigil Mass- Wednesday August 14, 2019 
6:00 pm – English 

7:30 pm – Vietnamese 
Mass During the Day – Thursday  

August 15, 2019 
9:00 am – English and Vietnamese 

7:00 pm – Spanish 

CORONACIÓN DANCE 
Great Crowning Dance 2019 * Saturday August 
17, 2019 from 7:00 pm to 12:00 am Live music 
and Traditional Mexican Food. Cost $ 20.00 per 
person. With the purchase of a ticket, you par-
ticipate in the raffle of tv 54”. You do not need 
to be present to win. We will wait for you !!!!! 

                            READINGS FOR THE WEEK 
Monday:       Dt 10:12-22; Ps 147:12-15, 19-20; Mt 17:22-27 
Tuesday:       Dt 31:1-8; Dt 32:3-4ab, 7-9, 12; 
                      Mt 18:1-5, 10, 12-14 
Wednesday:   Dt 34:1-2; Ps 66:1-3a, 5, 8, 16-17; Mt 18:15-20 
Thursday:      Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2; Ps 132:6-7,  
        9-10, 13-14; 1 Cor 15:54b-57; Lk 11:27-28  
        Day: Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab;  
        Ps 45:10-12, 16; 1 Cor 15:20-27; Lk 1:39-56 
Friday:        Jos 24:1-13; Ps 136:1-3, 16-18, 21-22, 24; 
        Mt 19:3-12 
Saturday:  Jos 24:14-29; Ps 16:1-2a, 5, 7-8, 11; Mt 19:13-15 
Sunday: Jer 38:4-6, 8-10; Ps 40:2-4, 18; Heb 12:1-4;  
 Lk 12:49-53 
 

    



 LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Dt 10:12-22; Sal 147 (146):12-15, 19-20;  
        Mt 17:22-27 
Martes:        Dt 31:1-8; Dt 32:3-4ab, 7-9, 12;  
 Mt 18:1-5, 10, 12-14 
Miércoles: Dt 34:1-2; Sal 66 (65):1-3a, 5, 8, 16-17;  
 Mt 18:15-20 
Jueves: Vigilia: 1 Cr 15:3-4, 15-16; 16:1-2;  
 Sal 132 (131):6-7, 9-10, 13-14;  
 1 Cor 15:54b-57; Lc 11:27-28  
 Día: Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Sal 45 (44): 
 10-12, 16; 1 Cor 15:20-27; Lc 1:39-56 
Viernes: Jos 24:1-13; Sal 136 (135):1-3, 16-18,  
 21-22, 24; Mt 19:3-12 
Sábado: Jos 24:14-29; Sal 16 (15):1-2a, 5, 7-8,    
                    11;  Mt 19:13-15 
Domingo: Jer 38:4-6, 8-10; Sal 40 (39):2-4, 18;  
 Heb 12:1-4; Lc 12:49-53 

Reporte Semanal de Corresponsabilidad 

Semana No. 5 Nuestra meta semanal es de $9,700.00  
recibimos $ 8,657.65 Nuestra meta al  

08-4-19 es $ 48,500.00.00 hemos recibido  
$ 41,916.14 

Diferencia ($ 6,583.86) 

Dichoso el siervo a quien el amo encuentre cumpliendo 
su deber 

En el contexto del evangelio de San Lucas que hemos 
proclamado hoy, el maestro es Jesús resucitado, el cual 
vendrá otra vez al final de los tiempos, cubierto de gloria, 
y los sirvientes somos nosotros sus seguidores. La segun-
da venida de Cristo será un acontecimiento que muy posi-
blemente no nos tocará experimentar. La idea de estar 
preparados implica entonces, como las lecturas lo expli-
can, el deseo por estar vigilante y de mantener nuestras 
lámparas encendidas con la luz de Cristo y su justicia di-
vina. 
Esta es una invitación a estar esperando constantemente el 
regreso del maestro, porque, lo que sí es seguro que expe-
rimentaremos será nuestro encuentro individual con al 
Señor al momento de nuestra muerte; es para este aconte-
cimiento para el que tenemos que estar preparados. La 
pregunta ahora seria: ¿cómo podremos estar preparados 
para nuestro encuentro con el Señor al final de nuestros 
tiempos? El evangelio de hoy contiene algunas sugeren-
cias para nosotros. Primero que nada, una invitación a la 
generosidad, una invitación a acumular en el cielo tesoros 
que no se acaben; tesoros que estén más allá del alcance 
del ladrón, tesoros que no se carcoman con la polilla. 
A nivel iglesia, estar preparados significa cumplir conti-
nuamente con la tarea que Cristo le ha encomendado. Sig-
nifica predicar y ensenar el evangelio a tiempo y a des-
tiempo; significa no renunciar a los principios morales 
recibidos a través de la palabra y el ministerio terrenal de 
Jesucristo, aun cuando las presiones de esta nuestra socie-
dad vayan en sentido contrario; significa trabajar siempre 
por la justicia, sin descuidar jamás su lucha por instaurar 
el Reino de Dios en este mundo. A nivel personal, ser 
discípulo de Jesucristo demanda un compromiso por tra-
bajar para su reino. Estar preparado implica luchar cons-
tantemente contra la opresión y la pobreza; estar prepara-
do demanda un esfuerzo constante en la lucha contra el 
odio y las barreras que nos dividen; estar preparado signi-
fica luchar por la paz entre los hombres, en nuestras fami-
lias, en la sociedad, y entre las naciones. Estar preparado 
demanda vencer el orgullo, demanda también respetar la 
dignidad de todo ser humano. Estar preparado significa no 
dejarse vencer por la injusticia, aun cuando todos nuestros 
esfuerzos parezcan caer en el barril sin fondo del sufri-
miento, la indiferencia, y el cinismo humano.  

Bendiciones  
Fr Hector 

Noticias de la Oficina  de Catequesis 
Clases de Inglés y Español  para 

Primera Comunión, Confirmación y RCIA 

 Empezaran en Agosto 21, 2019  

6:00 P.M  a  7:30 P.M 

Los Padres de Familia deben asistir a la  

Platica para Padres todos los Miercoles  

en horario de las clases de Catequesis 

CORONACIÓN DANZE 
Gran Baile de Coronación 2019 *Sábado 17 de Agosto, 

2019 de 7:00pm a 12:00am Música en vivo y la Tradi-

cional Comida Mexicana. Costo $ 20.00 por persona. 

Con la compra de un boleto, usted participa en la rifa de  
tv 54”. No necesitas estar presente para ganar.  

T e E s p e r a m o s !!!!! 

Alquiler de Salas 

Estamos disponibles a alquilar el hall para la cele-

bración de eventos como quinceaneras, recepción 

matrimonial, aniversarios, u otros eventos de famil-

ia, etc. Llame durante las horas de la oficina: de 10 

am á 6pm para más información. 

 

LA ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA 
Vigilia– Miercoles Agosto 14, 2019 

6:00 pm – Ingles 
7:30 pm – Vietnamese 

Agosto 15, 2019 
Misa en horario regular el dia Jueves  

9:00 am – Ingles & Vietnamese 
7:00 pm – Español 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Decimonoveno Domingo  
 del Tiempo Ordinario 
Lunes: Santa Juana Francisca de Chantal 
Martes: Santos Ponciano e Hipólito 
Miércoles: San Maximiliano Kolbe 
Jueves: La Asunción de la Santísima  
                  Virgen María 
Viernes: San Esteban de Hungría 
Sábado: Santa María Virgen 



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 
En español haga una 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. Hector Basanez, Pastor ............................................. 104 
Rev. Fr. Vincent  Nguyễn Đình Truyền, Parochial V icar ...... 105 
Sr. Mary Anh “Annie” Cong,  ................................................ 
Vietnamese Catechetical Coordinator 
Sandra Maldonado Parish Administrator &  
Cathequetical Director…………………………………   102 
Paola Iquinas, Administrative Assistant ……………….102 
Nguyễn Hồng-Hoa, Administrative Assistant  ………. 102 
Alfonso Plancarte, Custodian   
 
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 

SACRAMENT OF BAPTISM/SACRAMENTO DE BAUTIZMO:  

English/Ingles, Sundays/Domingos at 11:30 am 
Spanish/Español, Saturdays/Sábado at 9:00 am 
Vietnamese/Vietnamita, Sundays/Domingos 
Call parish office for registration information  



  
 
 

Chầu Thánh Thể                                       
Vào các ngày Thứ Sáu hàng tuần                                                     

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

Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì 
thật là phúc cho anh ta 

Thánh Luca kể về Chúa Giêsu Phục Sinh như là một 
ông chủ sẽ trở lại trong vinh quang trong ngày tận thế. 
Và chúng ta, những người theo Ngài, sẽ là những đầy 
tớ sẵn sàng chờ Ngài trở lại. Chúa Kitô đến lần thứ hai 
có lẽ sẽ là điều mà chúng ta hầu như chắc chắn không 
thể cảm nghiệm được. Sự chuẩn bị theo các bài đọc 
hôm nay là chúng ta phải luôn thắp sáng những ngọn 
nến với tình yêu của Chúa Kitô và sự công chính 
thiêng liêng của Ngài. 
Đây là lời mời gọi chúng ta phải luôn chờ đợi ngày 
Chúa lại đến, bởi vì, sự thật 100% tất cả mỗi người 
chúng ta điều sẽ gặp đuợc Ngài trong giờ lâm chung. 
Đó là lúc chúng ta phải sẵn sàng. Câu hỏi đặt ra là 
chúng ta phải chuẩn bị như thế nào cho cuộc gặp gỡ cá 
nhân chúng ta với Chúa trong giờ phút cuối đời của 
chúng ta? Bài trích Phúc Âm hôm nay chứa đựng một 
số gợi ý, Trước hết, nó chứa đựng sự mời gọi chúng ta 
phải quảng đại, lời mời gọi chúng ta tích lũy một kho 
tàng vĩnh cựu trên nuớc thiên đàng.  Đây là kho báu 
không thể bị trộm cướp đào bới được, kho báu không 
thể bị mối mọt đục phá. 
Trong Giáo Hội, chuẩn bị có nghĩa là tiếp tục thực thi 
sứ vụ Chúa Giêsu giao phó.  Có nghĩa là rao giảng sứ 
điệp Phúc Âm, dù có hợp thời hay không hợp thời. 
Điều đó còn có nghĩa là không nên từ bỏ những 
nguyên tắc đạo đức mà chúng ta nhận được qua lời dạy 
và sứ vụ của Chúa Giêsu, cho dù khi những điều đó bị 
xã hội hiện đại của chúng ta đặt nghi vấn. Điều đó 
cũng còn có nghĩa là làm việc không ngừng cho công 
lý và hoà bình,  
Đối với bản thân chúng ta, là người Kitô hữu, chúng ta 
phải cố gắng làm cho Nước của Thiên Chúa được thiết 
lập trên thế giới này. Chúng ta chuẩn bị bằng cách 
chống lại nghèo đói và áp bức, chuẩn bị đòi hỏi thêm 
nổ lực để chống lại sự thù hận và tất cả mọi cản trở có 
thể chia rẽ chúng ta.  Chuẩn bị có nghĩa là mang lại 
hoà bình vĩnh cửu đến cho mỗi gia đình, cho xã hội và 
cho các quốc gia trên thế giới. Chuẩn bị đòi hỏi phải 
bỏ tính ích kỷ của chúng ta và tôn trọng phẩm giá của 
mọi người.  Chuẩn bị có nghĩa là làm việc không mệt 
mỏi để chống lại sự bất công, dù cho sự cố gắng của 
chúng ta có khi bị đau khổ, bị thờ ơ, hoặc bị sự hoài 
nghi của con người.  
Xin Chúa chúc lành cho quý vị. 
Cha Hector 

 
Dâng Cúng Hằng Tuần 

  

Dự trù $9,700.00. Thu tuần nầy $ 8,657.65 
Dự trù tuần thứ 5 tính đến 4/8/2019 là   

$48,500 
Thu được $ 41,916.14 

Dưới Mức Dự Trù ($ 6,583.86) 
   

Ý Cầu nguyện tháng 8: Cầu cho các gia đình là nơi vun 
trồng đời sống nhân bản của con người. 
Xin cho các gia đình, nhờ cầu nguyện và sống đức ái, trở nên nơi 
vun trồng đời sống nhân bản của con người. 
 

CHÚA NHẬT THỨ XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN 

Ngày 11 tháng 8 năm 2019 
 "Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù 

trì!".— Tv 33:20 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
11 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. 
12  Thứ Hai Thánh Gio-an Phan-xi-cô Chantô  
       (Frances de Chantal), Nữ tu. 
13  Thứ Ba Thánh Pông-xi-a-nô, Gh,  
      và thánh Hi-pô-li-tô. Lmtđ. 
14  Thứ Tư Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kô-bê, Lmtđ 
15  Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời,  
       lễ trọng và buộc. 
16  Thứ Sáu Thánh Stê-pha-nô Hungary.      
17  Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.    
18  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. 
 

 

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
Lễ Vọng:  Thứ Tư – 14 tháng 8 năm 2019 

6:00 chiều- Tiếng Anh 
7:30 tối - Tiếng Việt 

Lễ Chính Ngày: Thứ Năm – 15 tháng 8 năm 2019 
9:00 sáng - Tiếng Anh và tiếng Việt 

7:00 tối - Tiếng Tây Ban Nha 
 

MƯỚN HỘI TRƯỜNG 
Qúy vị cần mướn hội trường của Giáo Xứ để tổ chức các 

buổi tiệc kỷ niệm, tiệc hội ngộ v.v.. xin liên lạc với văn 

phòng giáo xứ trong giờ làm việc để biết thêm chi tiết.  

 
TIÊC VUI CỘNG ĐOÀN 

Xin mời Cộng Đoàn tham dự tiệc vui Ngày Hội Hằng Năm 
của Giáo Xứ ngày Thứ Bảy ngày 24 tháng 8 năm 2019 sau 
thánh lễ 4 giờ chiều.   
Hằng năm các cộng đoàn thuộc Giáo Xứ tổ chức các buổi 
tiệc gây qũy để giúp Giáo Xứ có thêm lợi tức để trang trải 
cho các chương trình mục vụ của Giáo Xứ.  Vì số tiền quyên 
góp hằng tuần trong thánh lễ chỉ khoảng 60% lợi tức của 
giáo xứ.  40% lợi tức còn lại là từ các buổi gây qũy và từ  lợi 
tức docác Cha cử hành các thánh lễ đám cưới, Quincenera, 
Rữa tội, các lễ kỷ niệm và đám tang v.v.. 
 
Vì Vậy việc góp một bàn tay của cộng đoàn rất cần thiết.  
Kính xin qúy vị ủng hộ bằng cách tham dự buổi TIỆC VUI 
CỦA CỘNG ĐOÀN NGÀY 24 THÁNG 8. 
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