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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 

                                        Fifteenth Sunday in Ordinary Time  
                                           July 14, 2019 / 14 De Julio 2019 
                                                             Christ Jesus . . . is the head of the body, the church.  
                                                                                                        — Colossians 1:15, 18 
 

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 



                            TODAY’S READINGS 
First Reading — The word of the L  is very near to you, 
already in your mouths and in your hearts (Deuteronomy 30:10-
14). 
Psalm — Turn to the Lord in your need, and you will live 
(Psalm 69) or Psalm 19. 
Second Reading — Christ Jesus is the image of the invisible 
God (Colossians 1:15-20). 
Gospel — The Samaritan traveler was moved with compassion 
at the sight of the man stripped and beaten by robbers (Luke 
10:25-37). 
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: Ex 1:8-14, 22; Ps 124:1b-8;  
 Mt 10:34 — 11:1 
Tuesday: Ex 2:1-15a; Ps 69:3, 14, 30-31, 33-34;  
 Mt 11:20-24 
Wednesday: Ex 3:1-6, 9-12; Ps 103:1b-4, 6-7; Mt 11:25-27 
Thursday: Ex 3:13-20; Ps 105:1, 5, 8-9; 24-27;  
 Mt 11:28-30 
Friday: Ex 11:10 — 12:14; Ps 116:12-13, 15,  
 16bc, 17-18; Mt 12:1-8 
Saturday: Ex 12:37-42; Ps 136:1, 23-24, 10-15;  
 Mt 12:14-21 
Sunday: Gn 18:1-10a; Ps 15:2-5; Col 1:24-28;  
 Lk 10:38-42 

Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,000.00.  

This week we received $9,704.30 
1 week goal as of  7/7/2019 is 9,000.00 

We have received $9,704.30 
Diference ( $704.30) 

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  

   SAINTS AND SPECIAL OBSVANCES 
 
Sunday: Fifteenth Sunday in Ordinary   
                      Time 
Monday: St. Bonaventure 
Tuesday: Our Lady of Mount Carmel 
Thursday: St. Camillus de Lellis 
Saturday: St. Apollinaris; Blessed Virgin   
                      Mary 

 Teacher, what must I do to inherit eternal life? 
In the today’s Gospel’s passage, the Scholar of the Law asks 
Jesus: “Teacher, what must I do to inherit eternal life? When 
Jesus questioned him what the Mosaic law prescribed, he 
properly answered. He already knew that all the Judaic law 
could be summoned in the idea of loving God, and loving our 
neighbor. 
Even when the biggest obstacle for this purpose is to unveil who 
is my neighbor, the book of Deuteronomy, from where today’s 
first reading is taken, has an answer for this question: “The com-
mand that I enjoin on you today is not too mysterious and re-
mote. It is not up in the sky; nor is it across the sea. It is some-
thing very near to you, already in your mouths and in your 
hearts; you have only to carry it out.” The problem with us is the 
fact that we easily identify ourselves with the one left half-dead. 
We do not usually think of ourselves as the one called to help all 
those in need. 
The biggest problem is that we are used to see other people as 
objects, as things that we can use for our own benefit, without 
ever thinking of them as human beings, as equals to us. Today, 
at the Altar of the sacrifice where the Good Samaritan offers 
Himself for us, let us ask the Lord to become humble enough to 
recognize our neighbor around us. Let us ask for His grace to 
leave behind our indifference before our neighbor’s suffering. 
Let us pray to get the strength needed in order to not quit from 
any occasion where somebody needs us. Let us pray to become 
compassionate and merciful enough to answer today’s Jesus’ 
call, namely, to “Go and do likewise!” 
 
Blessings  
Padre Hector 

News from the 
Catechetical 

Office 
 
The Registration for 
the Catechetical 
Program will be 
open from July 14, 
after each Mass, and 

in the parish office from Tuesday to Friday in 
their respective hours.  
Please bring the Baptism Certificate if you are 
registering for First Communion. For Confir-
mation you need the Certificate of Baptism 
and First Communion, and the birth certifi-
cate for those over 7 years old who are not 
baptized.  
The cost of registration is $ 200.00  



   Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario  
              LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Ex 1:8-14, 22; Sal 124 (123):1b-8;  
 Mt 10:34 — 11:1 
Martes: Ex 2:1-15a; Sal 69 (68):3, 14, 30-31,  
                   33- 34; Mt 11:20-24 
Miércoles: Ex 3:1-6, 9-12; Sal 103 (102):1b-4, 6-7;  
 Mt 11:25-27 
Jueves: Ex 3:13-20; Sal 105 (104):1, 5, 8-9;  
                  24-27; Mt 11:28-30 
Viernes: Ex 11:10 — 12:14; Sal 116 (115):12-13,   
                  15, 16bc, 17-18; Mt 12:1-8 
Sábado: Ex 12:37-42; Sal 136 (135):1, 23-24,  
                  10-15; Mt 12:14-21 
Domingo: Gn 18:1-10a; Sal 15 (14):2-5; Col  
                   1:24-28; Lc 10:38-42 

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. 1 Nuestra meta semanal es de $9,000.00  
recibimos $ 9,704.30 Nuestra meta al  
07-7-19 es $ 9,000.00 hemos recibido  

$ 9,704.30 
Diferencia ($ 704.30) 

                     LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Escuchen la voz del Señor. Es 
algo muy cerca de ti, y está en tu corazón; sólo nece-
sitas observarla (Deuteronomio 30:10-14). 
Salmo — Escúchame, Señor, porque eres bueno  
(Salmo 69 [68]) o Salmo 19 (18). 
Segunda lectura — Todas las cosas fueron creadas 
mediante y para Cristo Jesús (Colosenses 1:15-20). 
Evangelio — Ser un vecino, mostrar amor tratando a 
otros con misericordia (Lucas 10:25-37). 
Salmo responsorial: Leccionario II © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 

 
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Decimoquinto Domingo del  
 Tiempo Ordinario 
Lunes: San Buenaventura 
Martes: Nuestra Señora del Carmen 
Jueves: San Camilo de Lelis 
Sábado: San Apolinario; Santa María Virgen 

   Maestro, ¿Que debo hacer para alcanzar  
                       La vida eterna?  
En el pasaje del evangelio, el Doctor de la ley 
pregunta hoy a Jesús: “Maestro, que debo hacer para 
conseguir la vida eterna?” Cuando Jesús lo cuestiona 
acerca de lo que la ley judía demanda, el Doctor con-
testa con toda propiedad; él sabe que la totalidad de 
la ley puede ser reducida a la sola idea de amar a 
Dios y amar al prójimo. 
Pero la dificultad radica en ser capaces de descubrir 
quién es mi prójimo. El libro del Deuteronomio, de 
donde procede nuestra primera lectura del día de 
hoy, nos da una respuesta a nuestra pregunta: 
“Aquello que Dios quiere no hay que ir a buscarlo 
más allá del cielo ni en las profundidades del mar;” 
lo bueno, lo hermoso, lo justo, es algo que debe estar 
siempre en nuestros corazones, algo que debe brotar 
de nuestro interior. El problema radica en que 
fácilmente nos identificarnos con el que está tirado 
en el camino; jamás pensamos que somos nosotros 
los llamados a ayudar al que lo necesita. 
El verdadero problema es nuestra costumbre de ver a 
las personas como objetos, como cosas que podemos 
usar, y desechar cuando ya no nos sirven; sin si-
quiera detenernos a pensar que ellos son también 
seres humanos iguales a nosotros. En el altar, el 
Buen Samaritano se ofrece por cada uno de nosotros, 
pidamos al Señor sabiduría y humildad para 
reconocer día a día a nuestro prójimo. Pidámosle su 
gracia para dejar a un lado nuestra indiferencia ante 
el sufrimiento. Pidamos fortaleza para jamás pasar 
de largo delante de alguien que nos necesita. Seamos 
compasivos y misericordiosos para responder al 
mandato que hoy Jesús nos entrega: “Anda y haz tu 
lo mismo!” 
 
Bendiciones.  
Padre Hector 

Noticias de la Oficina Cate-
quética 

La Registración para el Pro-
grama de Catequesis estará 
abierto desde el 14 de Julio, 

después de cada misa, y en la oficina de la Parro-
quia de Martes a Viernes en su respectivo hora-
rio. Por favor traiga el certificado de Bautismo si 
va a registrar para Primera Comunión. Para Con-
firmación necesita el certificado de Bautismo y 
Primera Comunión, y el Acta de Nacimiento para 
los mayores de 7 años que no están Bautizados.   
El costo de la registración es de $200.00 



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. Hector Basanez, Pastor ............................................. 104 
Rev. Fr. Vincent  Nguyễn Đình Truyền, Parochial V icar ...... 105 
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 11:30 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 

Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời 
đời? 
Bài Tin Mừng hôm nay, một người Luật sĩ hỏi Chúa 
Giê-su: “Thưa Thấy, tôi phải làm gì để được sự sống 
đời đời?  Chúa Giêsu hỏi vị Luật sĩ trong lề luật của 
Môisen đòi hỏi như thế nào, anh ta đã trả lời rất đúng. 
Anh ta đã biết rất rõ rằng tất cả luật Do Thái giáo quy 
tụ trong hai điều là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương 
mọi người.  
Trở ngại lớn nhất là khi chúng ta không  nhận ra ai là 
anh em của tôi, bài đọc một sách Đệ Nhị Luật hôm nay 
đã  trả lời cho chúng ta câu hỏi đó: Mệnh lệnh tôi 
truyền cho anh em hôm nay không vượt qúa sức lực 
hay ngoài tầm tay. Mệnh lệnh đó không ở trên trời; 
mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển. Nó rất gần 
anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, anh em 
chỉ đem ra thực hành.  
Cái khó mà chúng ta gặp phải là chúng ta tự nhận là 
nạn nhân chứ không phải là người phải giúp người 
khác.  Chúng ta thường không nghĩ chính mình là 
người được kêu gọi để giúp đỡ tất cả những người cần 
giúp đỡ. 
Trở ngại lớn nhất là chúng ta thường xem người khác 
là đối tượng, như những thứ mà chúng ta có thể sử 
dụng cho lợi ích của mình, mà không bao giờ nghĩ họ 
là con người ngang hang đáng được tôn trọng.  Hôm 
nay, trên  Bàn Tiệc hiến tế nơi mà Người Samaria  
nhân lành hiến dâng chính mình cho chúng ta, chúng ta 
hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết khiêm nhường để 
nhận ra những người chung quanh là an hem của 
chúng ta. Chúng ta hãy xin ân sủng của Ngài cho 
chúng ta biết để lại đằng sau sự thờ ơ của chúng ta 
trước khi người anh em của chúng ta phải chịu đau 
khổ. Chúng ta hãy cầu nguyện để có được sức mạnh 
cần thiết để không bỏ cuộc trong bất kỳ một dịp nào có 
người cần chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện để có 
được lòng từ bi và nhân hậu, đủ để đáp lại lời mời gọi 
hôm nay của Chúa Giêsu, “hãy đi và làm như vậy!” 
Xin Chúa chúc lành cho quý vị. 
Cha Hector 
 

 

THÔNG BÁO TỪ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT 
NGỮ 

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ tiếp tục  nhận đơn 
ghi danh từ ngày 14 và 15 tháng 7 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 xin ghi trả cho:  Christ The King 
Parish.  

 
   

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 XV MÙA THƯỜNG NIÊN 
Ngày 14 tháng 7 năm 2019 

 "Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,là trưởng tử sinh ra 
trước mọi loài thọ tạo, Người cũng là đầu của thân thể.  Hội 
Thánh!".— Côlôxê 1:15, 18 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
14  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. 
     Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37. 
15  Thứ Hai Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Gmtht 
     Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1 
16  Thứ Ba  Đức Mẹ núi Ca-mê-lô. 
     Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24. 
17  Thứ Tư Mùa Thường Niên. 
     Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27. 
18  Thứ Năm Mùa Thường Niên. 
     Xh 3,13-20; Mt 11,28-30. 
19  Thứ Sáu Mùa Thường Niên. 
     Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8. 
20  Thứ Bẩy Th.  A-pô-li-na-rê, Th. Giuse Maria Diaz Sanjurjo 
An, Gmtđ 
     Xh 12,37-42; Mt 12,14-21. 
21  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. 
     St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42. 
 

 NĂM ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH 
 Hỏi: Cho con hỏi về Sáu điều răn Hội Thánh. Có phải bây 
giờ đã đổi còn năm điều răn không?  
Đáp: Đúng như vậy. Theo GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG 
GIÁO 1992 dạy: Hội Thánh có Năm điều răn thay vì Sáu. 
Tuy nhiên, Hội Thánh không bỏ đi điều răn nào trong Sáu 
điều răn trước đây, nhưng tóm lại thành Bốn điều, đồng thời 
thêm một điều mới: đóng góp để xây dựng Hội Thánh, như 
nội dung tóm lược trong BẢN GIÁO LÝ HỎI THƯA, số 
466 dưới đây: 466. Hội Thánh có mấy điều răn? Hội Thánh 
có năm điều răn: -Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày 
Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc; -Thứ hai: xưng tội trong 
một năm ít là một lần; -Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa 
trong mùa Phục sinh; -Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt 
những ngày Hội Thánh buộc; - Thứ năm: góp công góp của 
xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình. [432] Lm 
Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Thư ký UBGLĐT 
 

Dâng Cúng Hằng Tuần   

Dự trù $9,000.00. Thu tuần nầy $ 9,704.30 
Dự trù tuần thứ 1 tính đến 7/7/2019 là   

$9,000.00 
Thu được $ 9,704.30 
Khác biệt ($ 704.30) 



CHURCH NAME AND NUMBER — 
Christ the King #954024 
   
PHONE — 
408-362-9958  
 
CONTACT PERSON — 
  
diyi.iquinas@dsj.org   
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