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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 

                                            GOD’S PROVIDENCE 
        
Today’s readings celebrate God’s providence. No matter how wonderful (or heart-
breaking) our relationships are, God always provides for us. No one cares for us the 
way God does. 
Isaiah delights us with a deeply intimate image of God caring for us “as a mother 
comforts her child.” The prophet describes us not as the usual “children of God,” 
but as “babies.” We should not resist this image, but rejoice in it. Trusting in God’s 
care, we can all let down our guard and rest like infants in the lap of our mother. 
Saint Paul’s trust in God allows him to be at peace like this. He boldly declares that 
no one can “make troubles” for him, because he has given himself completely to 
Jesus. And when Jesus sends his disciples out to preach and heal, he challenges 
them not to provide for themselves, but to let faith be their guide. 
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Catholic Church 

                                        Fourteenth Sunday in Ordinary Time  
                                           July 7, 2019 / 7 De Julio 2019 
                                                      May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. 
                                                                                                    — Galatians 6:14 
 



                            TODAY’S READINGS 
First Reading —As a mother comforts her child, so will I 
comfort you (Isaiah 66:10-14c). 
Psalm — Let all the earth cry out to God with joy  
(Psalm 66). 
Second Reading — May I never boast except in the cross 
of our Lord Jesus Christ (Galatians 6:14-18). 
Gospel — Jesus sends out the seventy-two  
(Luke 10:1-12, 17-20 [1-9]). 
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: Gn 28:10-22a; Ps 91:1-4, 14-15ab;  
 Mt 9:18-26 
Tuesday: Gn 32:23-33; Ps 17:1b, 2-3, 6-7ab, 8b, 15;  
 Mt 9:32-38 
Wednesday: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a;  
 Ps 33:2-3, 10-11, 18-19; Mt 10:1-7 
Thursday: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5; Ps 105:16-21;  
 Mt 10:7-15 
Friday: Gn 46:1-7, 28-30; Ps 37:3-4, 18-19, 27-28,  
 39-40; Mt 10:16-23 
Saturday: Gn 49:29-32; 50:15-26a; Ps 105:1-4, 6-7;  
 Mt 10:24-33 
Sunday: Dt 30:10-14; Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34,  
 36, 37; or 19:8-11; Col 1:15-20; Lk 10:25-37 

Weekly Collections 
Due to early printing,  the stewardship 

 Report  is not available at the time 
of bulletin printing.  

Thank you for your generosity 

   SAINTS AND SPECIAL OBSVANCES 
 
Sunday: Fourteenth Sunday in Ordinary                  
                       Time 
Tuesday: St. Augustine Zhao Rong and    
                       Companions 
Thursday: St. Benedict 
Saturday: St. Henry; Blessed Virgin Mary 

                THE HARVEST IS ABUNDANT, BUT 
                          THE LABORER ARE FEW 
The harvest is abundant, but the laborers are few.  
Today’s gospel proclaims how Jesus sent out his disciples 
to preach the Good news, in a similar way to how Moses 
had chosen seventy men from among the elders of Israel to 
serve the Jewish people. In our modern church, we can 
distinguish two different groups of people who are sent. 
On the one hand we have the clerics, the ordained minis-
ters of the church who are called to serve their whole life 
in the building of God’s kingdom. Today I am becoming a 
witness to this fact. Today I arrive among you as the one 
sent to serve this our Christ the King parish community. 
On the other hand, we have the lay people, who by virtue 
of their own baptism are called to evangelize the world 
through the works of their daily life. 
All those who accept God’s call are invited to bring their 
weaknesses, along with a humble spirit, and to be always 
open to accept the challenges, and the changing situations 
that they will continually face. The recompense will surely 
arrive as soon as we discover how God’s power easily 
transforms situations where there is no hope, through His 
divine power, unchained by our very limited actions; once 
we decide to put our imperfect efforts in the hands of the 
One who has sent us as a helpful hand for all those in 
need. 
Today, I humbly ask the Lord of the harvest for His 
strength and His light in order to be able to work in His 
vineyard. That we never boast except in the Cross of Our 
Lord Jesus Christ. 
 
Blessings  
Rev. Hector Basanez 

Our Lady’s Way: The Story of Our  
Lady of Peace Church & Shrine 

                         July 12, 6 - 8pm 
Our Lady's Way is the remarkable story of the 

priests and people who turned a futureless 
church into a mecca of faith and conversion 

with a simple hope for the future, zeal for 
souls, and unwavering love for Christ and His 

Mother. It started with a prayer  
Our Lady of Peace Church 

& Shrine  

Msgr. John Sweeny Family 
Learning Center 2800  

Mission College Blvd. San-
ta Clara, CA 95054 

Our Lady’s Way is available in 
bookstores and online July 13. 

SVdP Food Pantry  
 

St. Vincent de Paul will be collecting non-
perishable food at mass.  It will be carried to the 
altar to be offered with our gifts, and then put 
away to be given to the needy. Things needed; are 
peanut butter, tuna fish, cereal, rice and beans, 
canned meat, pasta, spaghetti sauce, 
Thank you for being part of the church and caring 
for your neighbors.   



                     Decimocuarto Domingo  
                 del Tiempo Ordinario  
                 LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Gn 28:10-22a; Sal 91 (90):1-4, 14-15ab;  
 Mt 9:18-26 
Martes: Gn 32:23-33; Sal 17 (16):1b, 2-3, 6-7ab,  
 8b, 15; Mt 9:32-38 
Miércoles: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a;  
 Sal 33 (32):2-3, 10-11, 18-19; Mt 10:1-7 
Jueves: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5;  
 Sal 105 (104):16-21; Mt 10:7-15 
Viernes: Gn 46:1-7, 28-30; Sal 37 (36):3-4, 18-19,  
 27-28, 39-40; Mt 10:16-23 
Sábado: Gn 49:29-32; 50:15-26a;  
 Sal 105 (104):1-4, 6-7; Mt 10:24-33 
Domingo: Dt 30:10-14; Sal 69 (68):14, 17, 30-31,    
                  33-34, 36, 37 o 19 (18):8-11; Col 1:15-20;                        
                     Lc 10:25-37 

Reporte Semanal de Corresponsabilidad 

 
Debido a la imprenta temprana del boletin, Este 

reporte no está disponible en el momento  
Agradecemos su comprenciáón 

                            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 — Regocíjense y alégrense porque 
extenderé la prosperidad sobre Jerusalén como un río 
(Isaías 66:10-14c). 
Salmos — Las obras del Señor son admirables 
(Salmo 66 [65]). 
Segunda lectura — Que nunca me gloríe excepto en 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gálatas 6:14-18). 
Evangelio — Jesús envía sus discípulos en parejas a 
llevar su paz a la gente (Lucas 10:1-12, 17-20). 
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: Decimocuarto Domingo del  
 Tiempo Ordinario 
Martes: San Agustín Zhao Rong y sus  
                       compañeros; 
Jueves: San Benito 
Sábado: San Enrique; Santa María Virgen 

 
                LA COSECHA ES MUCHA Y LOS  
                 TRABAJADORES SON POCOS 
El Evangelio proclama el día de hoy como Jesús  
envía a sus discípulos, en una manera similar a como 
Moisés había escogido setenta ancianos de Israel 
para ayudarle a servir al pueblo Judío. En nuestra 
Iglesia moderna, distinguimos dos grupos de envia-
dos. Por un lado, los clérigos, los ministros or-
denados de la iglesia que son llamados a dedicar su 
vida completa a la construcción del reino de Dios. El 
día de hoy, Yo mismo soy un ejemplo de este hecho; 
llego aquí con ustedes como el enviado que viene a 
servir esta comunidad Parroquial de Cristo Rey. Por 
otro lado, los laicos, llamados por virtud de su bau-
tismo son enviados a evangelizar al mundo a través 
de sus acciones en su vida cotidiana. 
Aquellos que aceptan el llamado son invitados a 
traer consigo un espíritu de humildad, de vulnerabi-
lidad, un espíritu abierto capaz de adaptarse al reto, y 
a las situaciones cambiantes que continuamente se 
presentan. La recompensa a este duro trabajo viene 
cuando el evangelizador descubre como el poder de 
Dios es capaz de transformar situaciones sin es-
peranza; la recompensa viene cuando reconocemos 
la fuente del poder divino que se desencadena a 
través de nuestras limitadas acciones;  
cuando nos ponemos nosotros mismos en las manos 
de Aquel que nos ha enviado como ayuda para la 
más necesitada de sus criaturas. 
Humildemente pido hoy al Dueño de la mies su luz y 
fortaleza para responder positivamente a su invi-
tación de trabajar en esta su viña. Que no tengamos, 
como dice el Apostol en la segunda lectura, otra cosa 
de la cual gloriarnos que no sea la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
Bendiciones.  
Padre Hector Basanez 

                 GRUPO DE ORACION 
          Invita a la comunidad De Cristo Rey  
            todos los Viernes a las 7:30 pm   
           para unirse Oración Por sus peticiones. 

                         San Vicente de Paul  
Dispensa  

de Alimentos 
San Vincente de Paul recogerá ali-
mentos durante cada misa o podran 
llevarlos a la oficina de nuestra  
Parroquia. Serán llevados al altar 
para ser ofrecido con nuestros 
dones, y luego guardado para ser 
entregado al necesitado. todo es 
necesario en especial: mantequilla de 
cacajuate,  atún, los cereales, arroz, 

frijoles, comida enlatada. Agradecemos su Generosidad 



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, 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 

LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THIẾU THỢ GẶT 
Tin Mừng hôm nay công bố cách Chúa Giêsu đã phái 
các môn đệ đi rao giảng Tin mừng, tương tự như Môi-
sen đã chọn bảy mươi người trong số các trưởng lão 
của Israel để phục vụ dân Do Thái. Trong giáo hội hiện 
đại của chúng ta, chúng ta có thể nhận ra hai nhóm 
người khác nhau được sai đi.  Một mặt chúng ta có các 
giáo sĩ, những linh mục của giáo hội được kêu gọi 
dâng hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ trong việc 
xây dựng vương quốc của Thiên Chúa. Hôm nay tôi 
đang là một nhân chứng cho việc sai đi này. Hôm nay 
tôi là người được phái đến để phục vụ cộng đồng Giáo 
Xứ Chúa Kitô Vua này. Mặt khác, chúng ta có những 
thừa tác vụ giáo dân, nhờ vào Bí Tích Rữa Tội họ được 
kêu gọi để truyền giáo cho thế giới qua các công việc 
trong cuộc sống hàng ngày của họ. 
Tất cả những ai đáp lại lời kêu gọi của Chúa đều được 
mời để mang theo những sự yếu đuối của họ, cùng với 
tinh thần khiêm tốn và luôn cởi mở để chấp nhận 
những thử thách và những tình huống mà họ sẽ phải 
tiếp tục đối diện. Sự bù đắp chắc chắn sẽ đến ngay khi 
chúng ta nhận ra được quyền năng của Chúa dễ dàng 
biến đổi những tình huống không có hy vọng, thông 
qua quyền năng vô biên của Ngài, không bị ảnh hưởng 
bởi những khả năng rất hạn chế của chúng ta; một khi 
chúng ta quyết định đặt những nỗ lực không hoàn hảo 
của mình vào tay của Đấng đã sai phái chúng ta như 
một bàn tay hữu ích để giúp cho tất cả những người 
cần chúng ta. 
Hôm nay, tôi khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa của mùa 
gặt ban cho sức mạnh và ánh sáng của Ngài để có thể 
làm việc trong vườn nho của Ngài. Hôm nay, tôi 
khiêm tốn cầu xin Thiên Chúa của mùa gặt ban cho 
sức mạnh và ánh sáng của Ngài để có thể làm việc 
trong vườn nho của Ngài. Rằng chúng ta chẳng hãnh 
diện về điều gì, ngoài thập giá Ðức Giêsu Kitô. 
Chúc Bình An, 
Cha Hector Basanez 
 

THÔNG BÁO TỪ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT 
NGỮ 

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ bắt đầu nhận đơn ghi 
danh từ ngày 29 và 30 tháng 6 và ngày 6 và 7 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 là $150.00 cho mỗi em, Trong gia đình 
có hai con em hoặc nhiều hơn, em thứ 2, thứ 3, thứ 4… 
$120 cho mỗi em.  Ngân Phiếu ghi trả cho:  Christ The 
King Parish.  

 

Dâng Cúng Hằng Tuần   

Due to early printing,  the stewardship 
 Report  is not available at the time 

of bulletin printing.  
Thank you for your generosity 

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 XIV MÙA THƯỜNG NIÊN 
Ngày 7 tháng 7 năm 2019 

 "Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Ðức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta!".— Galat 6:14 

 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
07  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. 
08  Thứ Hai Mùa Thường Niên. 
     St 28,10-22a; Mt 9,18-26. 
09  Thứ Ba Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong,  
     Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa. 
     St 32,22-32; Mt 9,32-38. 
10  Thứ Tư Mùa Thường Niên. 
     St 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7. 
11  Thứ Năm Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ.  
     St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15. 
12  Thứ Sáu Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Gm 
     St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23. 
13  Thứ Bảy Thánh Hen-ri-cô. 
     St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33. 
14  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. 
     Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37. 

  
Toàn Giáo Hội được sai đến với toàn thế giới 

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy bảy mươi hai môn đệ 
được sai phái thêm sau chuyến sai phái Nhóm Mười Hai (Lc 
9,1-6) vì "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít" (Lc 
10,2).  Bài Tin Mừng cũng hàm ý cho thấy việc tông đồ 
không phải chỉ là việc giới hạn giữa mười hai môn đệ đầu 
tiên mà Ðức Giêsu sai phái đi.  Ðó là việc của toàn thể Giáo 
Hội như sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo dạy (số 
863).  Toàn Giáo Hội được sai đến với toàn thế giới.  Mọi 
thành viên của Giáo Hội đều được dự phần vào cuộc sai phái 
chung đó tuy mỗi người mỗi khác.  "Chính ơn gọi Kitô hữu 
tự bản chất đã là ơn gọi để làm tông đồ" theo lời Công Ðồng 
Vaticanô II (Hoạt Ðộng Tông Ðồ, số 2).  Thực ra mọi hoạt 
động của Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô nhằm trải 
rộng vương quyền của Chúa Kitô trên khắp mặt đất, đều 
được gọi là việc tông đồ. 

"Chính Ðức Kitô được Chúa Cha sai đi là nguồn suối 
cũng như nguồn gốc của toàn thể công cuộc tông đồ của 
Giáo Hội" (Hoạt Ðộng Tông Ðồ, số 4).  Việc tông đồ của 
các thừa tác viên có chức thánh cũng như của các Kitô hữu 
giáo dân, mang lại kết quả là do họ sống gắn bó với Ðức 
Kitô.  Việc tông đồ mang những hình thức rất khác nhau do 
những ơn gọi khác nhau và những hồng ân khác nhau từ 
Chúa Thánh Linh.  Nhưng đức ái luôn là linh hồn của mọi 
việc tông đồ, nhất là đức ái phát sinh do Thánh Thể. 
Trích Catholic.org.tw - Linh Mục Augustine, SJ 
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