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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 

                                         Eighteenth Sunday in Ordinary Time  
                                           August 4, 2019 / 4 De Agosto 2019 
                                        Teach us to number our days aright,  
         that we may gain wisdom of heart. 
        — Psalm 90:12 

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 



                            READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Nm 11:4b-15; Ps 81:12-17; Mt 14:13-21 
Tuesday: Dn 7:9-10, 13-14; Ps 97:1-2, 5-6, 9;  
 2 Pt 1:16-19; Lk 9:28b-36 
Wednesday: Nm 13:1-2, 25 — 14:1, 26-29a, 34-35;  
 Ps 106:6-7ab, 13-14, 21-23; Mt 15:21-28 
Thursday: Nm 20:1-13; Ps 95:1-2, 6-9; Mt 16:13-23 
Friday: Dt 4:32-40; Ps 77:12-16, 21; Mt 16:24-28 
Saturday: 2 Cor 9:6-10; Ps 112:1-2, 5-9; Jn 12:24-26 
Sunday: Wis 18:6-9; Ps 33:1, 12, 18-22; Heb 11:1-2,  
 8-19 [1-2, 8-12]; Lk 12:32-48 [35-40] 
 

   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 

Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,700.00.  

This week we received $ 7,710.45 
4 week goal as of  7/28/2019 is 38,800.00 

We have received $33,258.49 
Diference ( $5,541.51) 

You fool! This same night your life  
shall be required of you.           

Today, in the book of Ecclesiastes, God’s wisdom delivers 
to us an ancient recommendation that seems to be written 
for this our modern world. “Vanity of vanities, all things 
are vanity” is this the astonishing affirmation that the 
“Qoheleth,” “the teacher,” or “the preacher,” delivered to 
Israel, an invitation to strive only for what is permanent 
and eternal, for what is in accordance with God’s Wisdom.  
In the gospel passage, St. Luke reaffirms these ideas for all 
of us this morning. The narrative contains a straight for-
ward message for those who are looking for material 
goods. In the gospel, the rich man that had had a good har-
vest, and is intensely planning how to treasure it, suddenly 
discovers that possessions do not guarantee life. “You 
fool! This same night your life shall be required of you.”  
This powerful affirmation equals his greediness and vani-
ty. Ultimately, we are called to avoid greed in all its forms. 
It is up to us to reflect through the works of our daily life 
our grasping of God’s wisdom. If we choose to listen and 
to accept divine wisdom, our hearts will be longing for 
what is authentic and true. But despite our good intentions, 
sometimes we could discard truth; because truth is incon-
venient, or because it makes us to feel uncomfortable. 
Today, let us take God’s challenge, namely to control our 
earthly ambitions, and to make the decisions to look for 
what is eternal, even if it is invisible. As we approach the 
Altar of the Sacrifice, let us ask for wisdom enough to 
avoid not only the passions of the flesh that the Apostle 
pointed today, but also the modern evils of personal suc-
cess, namely individualism, subjectivism, and consumer-
ism. In other words, a call to strive for what is sacred, for 
what is eternal, for what is permanent, for what is divine. 
Let us fulfill what the psalmist proclaims today, “if today 
you hear God’s voice, harden not your hearts.” 
 
Blessings  
Fr Hector 

                   ATTENTION! 
We want to inform you that unfortu-
nately, Monday July 21, 2019 we 
were robbed of the deposit of our 
weekly collection as we were about to 
enter the bank. It was done quickly 
and no one was injured except for the 
slight jolt of the experience.  Unscru-
pulous subjects robbed, no one was 
injured except for the slight jolt of 
the experience. The police are doing 
the respective investigation of the 
case. Our Parish sadly regrets this 
fact.  
“If you deposited a check in the col-
lection last weekend, please cancel it 

as soon as possible.” 

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 

ST VINCENT DE PAUL 
We particularly need cereal, pasta and pasta sauce, 
canned food and rice.  Please bring your donations to 
the office when it is open.  Please do not donate food 
that has almost or already reached its expiration date. 
Food Pantry Open:  Tuesday and Thursday  
second and fourth weeks of the month. From 2:30 
pm to 4:30 pm in Parish Hall. 

Our Parish Christ the King made 
 Posole, Menudo, 

Burritos and other delicacies and raise funds for 
our Kermes. We thank the entire Community 

for the great contribution! 



Decimo Séptimo Domingo del Tiempo  
Ordinario 

                LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes:     Nm 11:4b-15; Sal 81 (80):12-17; Mt 14:13-21 
Martes: Dn 7:9-10, 13-14; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9;  
 2 Pe 1:16-19; Lc 9:28b-36 
Miércoles: Nm 13:1-2, 25 — 14:1, 26-29a, 34-35;  
                Sal 106 (105):6-7ab, 13-14, 21-23; Mt 15:21-28 
Jueves:   Nm 20:1-13; Sal 95 (94):1-2, 6-9; Mt 16:13-23 
Viernes:  Dt 4:32-40; Sal 77 (76):12-16, 21; Mt 16:24-28 
Sábado: 2 Cor 9:6-10; Sal 112 (111):1-2, 5-9;  
 Jn 12:24-26 
Domingo:   Sab 18:6-9; Sal 33 (32):1, 12, 18-22; Heb   
                 11:1-2, 8-19 [1-2, 8-12]; Lc 12:32-48 [35-40] 
  

Reporte Semanal de Corresponsabilidad 

Semana No. 4 Nuestra meta semanal es de $9,700.00  
recibimos $ 7,710.45 Nuestra meta al  

07-28-19 es $ 38,800.00 hemos recibido  
$ 33,258.49 

Diferencia ($ 5,541.51) 

 Insensato, esta misma noche vas a morir                                       
 
El asombroso mensaje que el “predicador” dirige 
hoy al pueblo de Israel afirma: “¡Todas las cosas, 
absolutamente todas, son una vana ilusión!” La ex-
presión contiene una invitación bastante concreta 
para añorar solo lo que es permanente y eterno; es un 
exhorto a preocuparnos solo por lo que alcanzara 
para la eternidad. 
En el evangelio de hoy, San Lucas nos da una de las 
enseñanzas más prácticas de la escritura. En un men-
saje que es una fuerte llamada de atención para todos 
aquellos que buscan desmedidamente las posesiones 
materiales, el hombre rico ha tenido una cosecha 
sobreabundante, y planea arduamente como atesorar-
la. Pero de repente descubre que ni todas sus pose-
siones pueden asegurarle la vida. “¡Insensato, esta 
misma noche vas a morir!” le dice el Señor. 
Esta poderosa afirmación va más allá de su vanidad 
y su ambición; es también una llamada de atención 
para nosotros, personas de hoy día. En resumen, de-
pende de nosotros reflejar en nuestra vida diaria la 
sabiduría divina que seamos capaces de asimilar. 
Decidirnos a escuchar y a aceptar la sabiduría divina 
equivale a aceptar la verdad, aunque muchas veces 
esta verdad no nos guste, no nos convenga, o nos 
incomode. 
Aceptemos hoy la invitación del Señor a controlar 
nuestra ambición por los bienes materiales, decidá-
monos a luchar en nuestras vidas por lo que es 
eterno, aunque sea invisible. Pidamos al Señor que 
nos permita evitar, lo que San Pablo llama hoy las 
pasiones de la carne; no caigamos en la tentación 
que el mundo moderno nos ofrece en el consumismo 
y la “compritis” exagerada. Hagamos un esfuerzo 
que procure lo que es sagrado, eterno y permanente; 
esforcémonos por obtener todo lo que nos acerque a 
los que es divino. Atendamos al llamado del salmis-
ta: “¡Ojalá escuches hoy su voz, no endurezcas el 
corazón!” 
 
Bendiciones  
Fr Hector 

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

Primera Comunión, Confirmación y RICA 
 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 

                         ATENCION! 
Nuestra Parroquia Christo Rey quiere in-
formarles que, desafortunadamente el 
Lunes nos robaron el depósito de nuestra 
colecta semanal cuando se estába a punto 
de ingresar al banco. Sujetos inescrupu-
losos hicieron el robo, nadie resultó heri-
do excepto por la leve sacudida de la expe-
riencia. La policía está haciendo la respec-
tiva investigación del caso. Nuestra  
Parroquia tristemente lamenta este hecho.  
 

“Si usted hizo un deposito un cheque en la 
colecta el pasado fin de semana favor de 

cancelarlo a la brevedad possible” 
 

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 

Nuestra Parroquia Cristo Rey hizo  
Posole, Menudo, Burritos y otras delicias y así 

recaudar fondos para nuestra Kermes.  
Agradecemos a toda la Comunidad por el gran aporte! 



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 

Hỡi kẻ ngu dại! đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn 
ngươi. 
Hôm nay, trong sách Giảng Viên, sự khôn ngoan của 
Thiên Chúa mang đến cho chúng ta một khuyến nghị 
thời trung cổ mà dường như được viết cho thế giới tân 
tiến này của chúng ta. "Phù vân nối tiếp phù vân, mọi 
sự là phù vân" đây là một sự khẳng định kinh ngạc mà 
“Qoheleth,” "người thày" hay "người rao giảng" đã 
mang đến cho dân Is-ra-en, một lời mời để  phấn đấu  
chỉ để cho nhưng gì vĩnh viễn và vĩnh cửu, cho những 
gì theo sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Trong phần 
Phúc Âm, thánh Luca khẳng định lại những tư tưởng 
này cho tất cả chúng ta sáng nay. Lời tường thuật chứa 
đựng một thông điệp chân thật cho những ai đang tìm 
kiếm những thứ vật chất. Trong bài Tin Mừng, người 
giàu có đã có một mùa gặt tốt, và hoạch định một cách 
mạnh mẽ làm sao để tồn trữ nó, bỗng nhiên khám phá 
ra rằng tài sản không bảo đảm cuộc sống. "Đồ ngốc! 
Ngay đêm nay mạng sống ngươi sẽ bị lấy đi." Sự 
khẳng định mạnh mẽ này tương đương như sự tham 
lam và phù vân của anh ta. Cuối cùng, chúng ta được 
kêu gọi để tránh tham lam trong mọi khía cạnh. Nó tùy 
thuộc chúng ta để suy gẫm qua những công việc đời 
sống hàng ngày của chúng ta, sự thâu nhận khôn ngoan 
của Thiên Chúa nơi chúng ta. Nếu chúng ta chọn để 
lắng nghe và để lãnh nhận sự khôn ngoan Thiên Chúa, 
tấm lòng chúng ta sẽ khát khao những gì xác thực và 
chân thật. Nhưng mặc dù ý định tốt của chúng ta, đôi 
khi chúng ta có thể loại bỏ sự thật; bởi vì sự thật là bất 
tiện, hoặc vì nó khiến chúng ta cảm thấy khó chịu.  
Hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hiện những thử 
thách của Chúa, cụ thể là kiểm soát những tham vọng 
trần tục, và quyết định để tìm kiếm những gì là trường 
tồn, ngay cả nếu nó không thể thấy được. Khi chúng ta 
tiến lên Bàn Thờ Hiến Tế, chúng ta cầu xin đủ khôn 
ngoan để tránh không những các đam mê xác thịt mà 
vị Tông Đồ chỉ ra hôm nay, mà còn cả những tệ nạn 
hiện đại của thành công cá nhân, cụ thể là chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa chủ quan và chủ nghĩa tiêu dùng. Nói 
cách khác, một lời kêu gọi để phấn đấu cho những gì 
thiêng liêng, cho những gì là vĩnh cửu, cho những gì là 
vĩnh viễn, cho những gì thiêng liêng. Chúng ta hãy 
thực hiện những gì thánh vịnh tuyên bố hôm nay, "Nếu 
hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, thì đừng cứng lòng" 
 

Xin Chúa chúc lành cho quý vị. 
Cha Hector 

 
Dâng Cúng Hằng Tuần   

Dự trù $9,700.00. Thu tuần nầy $ 7,710.45 
Dự trù tuần thứ 2 tính đến 28/7/2019 là   

$38,800.00 
Thu được $ 33,258.49 
Khác biệt ($ 5,541.51)    

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 XVII MÙA THƯỜNG NIÊN 
Ngày 28 tháng 7 năm 2019 

 "Anh em đã cùng được mai táng với Ðức Kitô khi chịu phép 
rửa, lại cùng được chỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng 
của Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người chỗi dậy từ cõi 
chết.  !".— Côlôxê 2:12 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
28  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. 
29  Thứ Hai Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ. 
30  Thứ Ba Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tsht 
31  Thứ Tư Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Lm 
01/8  Thứ Năm Th. An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Gmtsht.  
02  Thứ Sáu Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục.  
        Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Lm 
03 Thứ Bảy đầu tháng, đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. 
04  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. 
 
 

THÔNG BÁO  
Chúng tôi rất buồn thông báo đến qúy ông bà và anh chị em, Thứ 
Hai 22 tháng 7 số tiền thu được trong các thánh lễ cuối tuần đã bị 
cướp khi người đưa tiền đến ký gởi vào ngân hàng đang bước vào 
cửa ngân hang thì bị bọn cướp dựt đi túi tiền.  Sự việc xảy ra qúa 
nhanh chóng nhưng không ai bị thương.  Cảnh sát đang điều tra vụ 
an.  Đây thật là một điều buồn hối tiếc cho Giáo Xứ của chúng ta. 
 
“Nếu cuối tuần vừa qua qúy vị đã ký ngân phiếu (check) đóng góp 
thì xin gọi ngân hàng để hủy đi càng sớm càng tốt.” 

 

KHÓA HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN 
2019-2020 

Thân mời các Giáo Lý Viên và các bạn tham 
dự khóa Huấn Luyện Giáo Lý Viên 2019 

Thứ Năm 8 tháng 8 năm 2019 (từ 7:00 pm – 9:00 pm) 
Thứ Sáu 9 tháng 8 năm 2019 (từ 7:00 pm – 9:00 pm) 

 

Giảng Thuyết 
Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy 

Điạ Điểm 
Giáo Xứ Đức Bà là Chốn Tựa Nương (Our Lady of Refuge) 

2165 Lucretia Ave. 
San Jose, CA 95122 

 xin liên lạc Sơ Ngọc Anh:  maryanh.conghuyen@dsj.org 

 
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 
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