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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 

                                        Sixteenth Sunday in Ordinary Time  
                                           July 21, 2019 / 21 De Julio 2019 
                     It is Christ whom we proclaim, admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom,  
                                                                 that we may present everyone perfect in Christ. 
                                                                                        — Colossians 1:28b 

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 — Abraham shows hospitality to three visi-
tors (Genesis 18:1-10a). 
Psalm — He who does justice will live in the presence of 
the Lord (Psalm 15). 
Second Reading — The mystery hidden from generations 
past has been manifested; it is Christ in you, the hope for 
glory (Colossians 1:24-28). 
Gospel — Jesus converses with Martha and Mary about 
service and contemplation (Luke 10:38-42). 
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: Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17; Ps 63:2-6, 8-9;  
 Jn 20:1-2, 11-18 
Tuesday: Ex 14:21 — 15:1; Ex 15:8-10, 12, 17;  
 Mt 12:46-50 
Wednesday: Ex 16:1-5, 9-15; Ps 78:18-19, 23-28;  
 Mt 13:1-9 
Thursday: 2 Cor 4:7-15; Ps 126:1bc-6; Mt 20:20-28 
Friday: Ex 20:1-17; Ps 19:8-11; Mt 13:18-23 
Saturday: Ex 24:3-8; Ps 50:1b-2, 5-6, 14-15;  
 Mt 13:24-30 
Sunday: Gn 18:20-32; Ps 138:1-3, 6-8; Col 2:12-14;  
 Lk 11:1-13 

Weekly Collections 
Weekly Goal is $9,700.00.  

This week we received $8,086.24 
2 week goal as of  7/14/2019 is 19,400.00 

We have received $17,790.54 
Diference(Under) ( $1,609.46) 

   SAINTS AND SPECIAL OBSVANCES 
Sunday: Sixteenth Sunday in Ordinary Time 
Monday: St. Mary Magdalene 
Tuesday: St. Bridget 
Wednesday: St. Sharbel Makhlūf 
Thursday: St. James 
Friday: Ss. Joachim and Anne 
Saturday: Blessed Virgin Mary 
 

Martha, you are anxious and worried about  
many things.              
In today’s gospel, St. Luke tells us the story of Jesus’ friends, 
Martha and Mary, the two sisters of Lazarus with different focus 
for their own lives. As their names indicate, Martha was “the 
woman of the house,” the one worried with the daily routines of 
life. On the other side, Mary was the “wise woman,” the one 
who attended the spiritual side of her life without much concern 
for practical duties. 
Throughout Church history, the passage was understood as com-
paring the active and the contemplative ways of life, and Catho-
lic teachings used to affirm that people choosing the contempla-
tive life signified deciding for the better way. But modern tech-
niques of biblical interpretation have led us to the deeper mean-
ing of this story. The passage challenges us to balance practical 
action and contemplation; it is an invitation to uphold both as-
pects of our daily lives, because we need them both. There was 
probably a lot of Mary in Martha, and a lot of Martha in Mary, 
the secret is then letting them get along. 
On the one hand, if we spend most of our lives acting as Martha, 
so overwhelmed with practical duties, we will end up intellectu-
ally and spiritually empty. On the other hand, giving time to 
contemplation does not mean to neglect the practical dimensions 
of our daily lives. In the midst of our daily duties and responsi-
bilities, we need to make time and space to sit beside Mary, at 
the feet of Jesus.  
Jesus told us to seek first the kingdom of God, and His right-
eousness, and all these things shall be added unto you; this was 
Mary’s approach. The Lord is constantly present in our midst. 
Are we joining Him by sitting at the feet of our families? At the 
feet of my wife, my husband, my children? Are we joining Him 
by helping the poor, the sick, the marginalized, the hungry, or 
the imprisoned?  
Blessings  
Fr Hector 

News from the Cat-
echetical  

Office 
 
The Registration for the 
Catechetical Program will 
be open after each Sunday 
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 Confirma-
tion you need the Certificate of Baptism and First 
Communion, and the birth certificate for those 
over 7 years old who are not baptized.  
The cost of registration is $ 200.00  

Welcome dinner of the Vietnamese committee  
with our new Pastor Hector Basanez 



 Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
             LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Cant 3:1-4b o 2 Cor 5:14-17; Sal 63  
                   (62):2-6, 8-9; Jn 20:1-2, 11-18 
Martes: Ex 14:21 — 15:1; Ex 15:8-10, 12, 17;  
 Mt 12:46-50 
Miércoles: Ex 16:1-5, 9-15; Sal 78 (77):18-19,  
                  23-28; Mt 13:1-9 
Jueves: 2 Cor 4:7-15; Sal 126 (125):1bc-6;  
 Mt 20:20-28 
Viernes: Ex 20:1-17; Sal 19 (18):8-11; Mt 13:18-23 
Sábado: Ex 24:3-8; Sal 50 (49):1b-2, 5-6, 14-15;  
 Mt 13:24-30 
Domingo: Gn 18:20-32; Sal 138 (137):1-3, 6-8;  
 Col 2:12-14; Lk 11:1-13 

Reporte Semanal de Corresponsabilidad 

Semana No. 2 Nuestra meta semanal es de $9,700.00  
recibimos $ 8,086.24 Nuestra meta al  

07-14-19 es $ 19,400.00 hemos recibido  
$ 17,790.54 

Diferencia(Debajo) ($ 1,609.46) 

                            Adoración del Santísimo  
                                    Sacramento 
                          Todos los viernes tenemos la  

              Exposición del Santísimo  
               Sacramento después de la  

      misa de las  9:00 am 

                     LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Abraham muestra hospitalidad a 
los mensajeros del Señor (Génesis 18:1-10a). 
Salmo — ¿Quien será grato a tus ojos, Señor? 
(Salmo 15 [14]) 
Segunda lectura — Pablo habla de la responsabili-
dad que se le ha encomendado de completar la Pala-
bra de Dios (Colosenses 1:24-28). 
Evangelio — Marta, te preocupas de muchas cosas. 
María ha escogido la mejor parte (Lucas 10:38-42). 
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: Decimosexto Domingo del  
 Tiempo Ordinario 
Lunes: Santa María Magdalena 
Martes: Santa Brígida 
Miércoles: San Sharbel Makhlūf 
Jueves: Santiago 
Viernes: San Joaquín y Santa Ana 
Sábado: Santa María Virgen 

Martha, muchas cosas te preocupan y  

te inquietan.                  

San Lucas nos cuenta hoy acerca de los amigos de Je-
sús. Martha y María, hermanas de Lázaro, tienen dife-
rentes formas de ver la vida. Por un lado, y como su 
nombre lo indica, Martha es “la mujer de la casa,” vive 
agobiada con las penas de la rutina diaria. Por otro la-
do, María “la mujer sabia,” aquella que atiende la parte 
espiritual de su persona, sin preocuparse demasiado por 
sus obligaciones hogareñas. 
A través de la historia, el pasaje ha sido entendido co-
mo la comparación de los roles activo y contemplativo 
dentro de la Iglesia, y la enseñanza católica ha sido la 
de afirmar que la opción contemplativa es la mejor al-
ternativa. Pero técnicas modernas de interpretación 
bíblica han hecho posible el profundizar en la interpre-
tación del pasaje. A lo que verdaderamente nos reta el 
Evangelio de hoy es a tener un balance entre la acción 
practica y la contemplación; es esta una invitación a 
incorporar ambos aspectos en nuestra vida cristiana. 
Había quizás mucho de María en Martha, y también 
bastante de Martha en María; el secreto será siempre la 
mezcla de las dos. 
Por un lado, si la mayoría de las veces en nuestra vida 
actuamos como Martha, agobiados con la carga diaria, 
terminaremos agobiados intelectual y espiritualmente. 
Por otro lado, el dedicar tiempo a nuestra vida espiri-
tual jamás será razón para olvidarnos de la dimensión 
practica de nuestras vidas. En medio de nuestra rutina 
diaria deberemos de ser capaces de encontrar el tiempo 
y el espacio para que, junto con María, sentarnos a los 
pies de Jesús. 
Jesús nos mandó a primero buscar el Reino de Dios, y 
su justicia, y todo vendrá por añadidura; esta fue la 
decisión de María. El Señor está siempre presente entre 
nosotros. ¿Decidiremos unirnos a Él poniéndonos a los 
pies de nuestras familias? ¿A los pies de nuestra espo-
sa/so, de nuestros hijos, de aquel que nos necesita? 
¿Nos atreveremos a ponernos a los pies del pobre, del 
enfermo, del marginado, del hambriento, del prisione-
ro? 
Blessings  
Fr Hector 

Noticias de la Oficina  
Catequética 

La Registración para el Pro-
grama de Catequesis está 
abierto después de cada misa 

de Domingo y en la oficina de la Parroquia de 
Martes a Viernes en su respectivo horario. Por 
favor traiga el certificado de Bautismo si va a 
registrar para Primera Comunión. Para Confir-
mación necesita el certificado de Bautismo y Pri-
mera 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 
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 l ............................... 102 
Hong-Hoa Nguyen, Administrative Assistant l ...................... 102 
 
Deacon Joseph The Hoang, Permanent Deacon .... 408- 926-4940 
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 Mass 

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 

Mácta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 
Trong Phúc Âm hôm nay, thánh Luca thuật lại về những 
người bạn của Chúa Giêsu là Mácta và Maria, hai người chị 
của Lazaro với hai ý hướng khác nhau trong cuộc sống riêng 
của họ. Trong câu chuyện này, Mácta là người lo lắng mọi 
thứ trong gia đình, còn Maria “người phụ nữ khôn ngoan”, 
chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần, không lo lắng gì đến 
những việc xung quanh. 
Trong lịch sử giáo hội Công giáo, câu chuyện này dùng để 
so sánh đời sống chiêm niệm và cuộc sống năng động. Giáo 
hội trước đây có hướng nâng cao đời sống chiêm niệm, 
nhưng theo lối giải thích mới, chúng ta được hiểu sâu xa hơn 
về câu chuyện này. Chúng ta được khuyến khích cân bằng 
giữa đời sống chiêm niệm và cuộc sống năng động, chúng ta 
không nên chọn một trong hai vì chúng ta cần cả hai. Chúng 
ta cần dung hoà giữa hai đời sống này. Có lẽ có rất nhiều 
Mary ở trong Macta và rất nhiều Macta ở trong Mary, đó là 
một bí quyết để dung hòa hai đời sống với nhau. 
Một mặt, nếu chúng ta dùng đời sống của mình để lo toan 
cho chuyện đời như Mácta thường sẽ dẫn chúng ta đến cuộc 
sống nội tâm nghèo nàn và trống vắng. Mặt khác, dành thời 
gian để suy niệm không có nghĩa là bỏ bê các việc thực tế 
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trách nhiệm hàng 
ngày của chúng ta là cần dành thời gian để lo cho cuộc sống 
tinh thần như Maria đã làm là ngồi bên chân Chúa Giêsu.  
Chúa  Giêsu bảo chúng ta phải tìm Nước Chúa và sự công 
chính của Ngài trước như Maria đã làm, còn mọi việc sẽ đến 
sau.  Ngài luôn ở giữa chúng ta. Có phải chúng ta kết hợp 
với Ngài bằng cách cùng ngồi với gia đình chúng ta như 
Maria đã ngồi dưới chân Chúa Giêsu? Ngồi dưới chân bạn 
đời và con cái chúng ta?  Chúng ta có tham gia với Ngài 
trong hoạt động giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, người 
bị bỏ rơi, kẻ đói, và những người tù tội không?  
 

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 mỗi Thứ Bảy trong tháng 7 và các ngày Thứ Bảy 
3 và 17 trong tháng 8 sau thánh lễ 4:00 chiều.  
Xin quý phụ huynh đem theo:   

 giấy Rữa Tội 
  một tấm hình 4x6 hoặc nhỏ hơn,  
 giấy chứng chỉ Rước Lễ Lần đầu(Nếu con em 

mình đã RLLĐ).  
Mỗi em điền một đơn ghi danh.  
Lệ phí ghi danh là ….. cho mỗi em, Trong gia đình 
có hai con em hoặc nhiều hơn, em thứ 2, thứ 3, thứ 
4… . cho mỗi em. Qúy phụ huynh có thể đóng một 
lần hoặc trả góp.   
Ngân Phiếu xin ghi trả cho:  Christ The King Parish.  

 

Dâng Cúng Hằng Tuần 
  

Dự trù $9,700.00. Thu tuần nầy $ 8,086.24 
Dự trù tuần thứ 2 tính đến 14/7/2019 là   

$19,400 
Thu được $ 1790.54 

Duoi Du Tru($1,609.46) 

 
   

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 XVI MÙA THƯỜNG NIÊN 
Ngày 21 tháng 7 năm 2019 

 "Chính Người là Ðấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo 
mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để 
giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Ðức Kitô !".— Côlôxê 
1:28 
 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
21  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. 
22  Thứ Hai. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA. 
23  Thứ BaThánh Bi-git-ta, Nữ tu. 
24  Thứ Tư TThánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf). 
      Thánh Joseph Fernandez, Linh mục, Tử đạo. 
25  Thứ Năm. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính. 
26   Thứ Sáu Thánh Gio-a-kim và thánh An-na,  
       song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a 
27  Thứ Bảy Mùa Thường Niên. 
28  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. 
 

Dự luật SB 360 không được Hạ viện cứu xét  
 Hội đồng Công giáo California hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 
7 cho Hạ Viện tiểu bang đã quyết định không cứu xét Dự 
luật SB 360.  Dự luật này đã được Thượng viện tiểu bang 
thông qua, bắt buộc các linh mục phải báo cáo cho chính 
quyền khi nghe biết trong toà giải tội các hối nhân có chuyện 
liên quan đến xâm phạm tình dục trẻ em. Tuy nhiên, để 
chính thức trở thành luật tiểu bang, dự luật phải được Hạ 
viện thông qua. Với quyết định này của Hạ viện, dự luật SB 
360 bị ngừng cứu xét, ít nhất là trong năm nay.  Thời gian 
vừa qua đã có hàng chục ngàn thư viết gởi, điện thư và điện 
thoại đến các nhà lập pháp bày tỏ quan tâm vì Dự luật 360 sẽ 
vi phạm Tu chính án về quyền tự do tín ngưỡng, vi phạm tín 
lý Công giáo, bắt buộc các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải 
tội.  Tin vui có được là kết qủa từ những nỗ lực của mọi 
thành phần trong Giáo hội của chúng ta đã tạo áp lực và giúp 
các nhà lập pháp hiểu rõ tầm quan trọng của Đức tin Công 
giáo về Ấn Tín Tòa Giải Tội. 
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