Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
Twenty-Third Sunday of Ordinary Time
SUNDAY MASSES OUTSIDE THE CHURCH
Saturday
Sunday

6:00 PM Vietnamese
8:00 AM Spanish
9:00 AM English
10:00 AM Vietnamese
7:00 PM Spanish
OR you are welcome to participate our live streamed masses
at our Website: www.ctksj.org

Tiếng Việt: 4 PM
English: 6 PM
Spanish: 7 PM

Daily Mass: 9 am (Monday - Friday)
Misa Diaria
9 am (Lunes - Viernes)
Lễ ngày thường 9 giờ sáng
Monday
English
Tuesday & Wednesday Spanish & English
Thursday & Friday Vietnamese & English
Office hours / Horas de oficina / Giờ làm việc
New office hours

September 6, 2020

Sacrament of Baptism / Sacramento de Bautizmo /
Bí Tích Rữa Tội.
Please allow one month
Un mes de anticipación por favor.
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ trước một tháng.
Marriage/Matrimonio/ Bí Tích Hôn Phối
Please contact a priest or parish office at least six months
prior to the proposed date of wedding.
Xin liên lạc với linh mục hoặc với văn phòng Giáo Xứ ít
nhất 6 tháng trước ngày cưới.
Comuníquese con un sacerdote u oficina parroquial al
menos seis meses antes de la fecha propuesta para la
boda.
Ministry to the Sick and Homebound
If in the hospital, please call the Diocesan Hotline service
408-345-2445.

Mon / Lunes / Thứ Hai: 12pm—6pm
Tues - Fri / Martes - Viernes / Thứ Ba-Thứ Sáu: 12pm—6pm
Sat / Sábado / Thứ Bảy: closed
Sunday/Domingo/ Chúa Nhật: closed
Holiday/Vacaciones: Closed (Cerrado)
Đóng cửa các ngày lễ

Si está en el hospital, llame al servicio de línea directa
diocesana 408-345-2445.

PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez …………………………………. 7183
Deacon Joseph Phúc Trần, Parochial V icar
7185
Sandra Maldonado , Pastoral A ssociate ………………… 7180
Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ………………………. 7186
Nguyễn Hồng-Hoa, A dministrative A ssistant ……………… 7182
Martha Lario, A dministrative A ssistant ………………… 7181
Vincent de Paul …………………………………………. 7187
Alfonso Plancarte, Custodian

Reconciliation/Confesión/ Bí tích Hòa giải
Saturday
En español haga una cita.
Tiếng Việt: Sẽ thông báo sau
Chúa Nhật Sẽ thông báo sau.

Nếu ở bệnh viện, xin vui lòng gọi số điện thoại khẩn của
Giáo phận 408-345-2445.

“If two or three are gathered in my
name, I am in their midst”
During our Gospel reading, we heard how Jesus
extended to His disciples the power to bind and to
loosen previously conferred on Peter. In an action
closely linked to that power, Jesus calls us today to
offer forgiveness for all those who have sinned, and
are now repentant. With His command, Jesus is
inaugurating one of Christianity strengths; it is not
enough to take care of ourselves, it is also our duty to
take care of our brothers and sisters.
Fraternal correction must be kind, private, and
discrete. Punishment or revenge must not be ourgoals, but our desire to reincorporate our falling
brothers and sisters into our faith community. It took
a long time for humanity to discover that the Lord is
not our enemies’ enemy, neither He is enemy of His
own enemies. Today we are invited to remember that
forgiveness has two faces, and that both are equally
complicated. On the one hand, we are called to ask
forgiveness for our trespasses; on the other hand, in
imitation of Christ, we need to unconditionally
forgive all those who had offended us. But a spirit
prone to forgive does not mean indifference before
sin. When the one offended address the offender, the
seed of forgiveness is already being nurtured. Today
we are all invited to participate in our neighbors’
salvation, not by accusing or reprimanding them, but
by offering them counseling, and inviting them to
recognize their faults.
In imitation of Christ, the disciple is always concerned about his brother and sister’s salvation. The
Fathers of the Church considered this action a big
Christian virtue. Even when sometimes we need to
condemn an action, we can never judge the person
who committed it. Today, let us take the challenge to
spend our lives offering our pardon to all those who
have offended us, and never forget to ask forgiveness
on the occasions when we have been the offenders.
Let us make it a purpose to never limit the pardon
and forgiveness offered by divine grace. Do not
forget: “Where two or three are gathered together in
my name, there I am in the midst of them.”

Welcome
We welcome you to our faith community and invite
you to become a registered, and active member of
our parish. You can stop by the parish office at the
end of the shelter in place time for assistance. Please
introduce yourself to our priests and the members of
our parish staff so we can have a chance to welcome
you.
READINGS FOR THE WEEK

6 Twenty-Third Sunday in Ordinary Time
Ez 33:7-9/Rom 13:8-10/Mt 18:15-20
7 Mon Weekday
1 Cor 5:1-8/Lk 6:6-11
8 Tue The Nativity of the Blessed Virgin Mary
Mi 5:1-4a or Rom 8:28-30/Mt 1:1-16,
18-23 or 1:18-23
9 Wed Saint Peter Claver,
1 Cor 7:25-31/Lk 6:20-26
10 Thu Weekday
1 Cor 8:1b-7, 11-13/Lk 6:27-38
11 Fri Weekday
1 Cor 9:16-19, 22b-27/Lk 6:39-42
12 Sat The Most Holy Name of Mary
1 Cor 10:14-22/Lk 6:43-49
13 Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time.
Sir 27:30—28:7/Rom 14:7-9/Mt 18:21-35
Weekly Collections
Weekly Goal …………………………...$9,700.00
August 2 Offertory ………….................... $3,645.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de……………………. $9,700.00
2 de agosto ofertorio ………………….. $3,645.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ………………………………..
Thu tuần nầy 2-8-2020 …………….

$9,700.00.
$3,645.00.

Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

Blessings ,
Fr. Hector

Again, amen, I say to you,
if two of you agree on earth
about anything for which they are to
pray,
it shall be granted to them by my
heavenly Father.
For where two or three are gathered
together in my name, there am I in the midst of
them.” (Matt 18:19-20)."

Please buy mask from us.

Vigésimo Tercero
Domingo Del Tiempo
Ordinario
6 de Septiembre de 2020
Parish Giving and Support
NOW, MORE THAN EVER, WE
NEED YOUR SUPPORT!
Thank you for your continued contribution to Christ the King Parish during this
difficult time.

As we prepare to resume public
Masses, we have to purchase many items
that help protect the health and safety of all
who come to celebrate Eucharist with us
are required by health department and
Diocesan guidelines.
You can Give online at: www.ctksj.org.


Give by mail to Christ the King Parish: 5284 Monterey Hwy, San Jose,
CA 95111.
 Give by dropping off
envelopes to the parish secure mail slot or
bring it to the office.

Donación y apoyo parroquial
Durante estos tiempos difíciles.
¡AHORA, MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS SU APOYO!
Gracias por su continua contribución a la
parroquia de Cristo Rey durante este momento difícil.

A medida que nos preparamos para
reanudar a celebrar la Misa regularmente,
tenemos que comprar muchas cosas necesarias que ayudan a proteger la salud y el
bienestar de todos los que vienen a celebrar la Liturgia Eucharistica con nosotros.
Puede dar en línea en: www.ctksj.org.


Entregue por correo a la parroquia de
Cristo Rey: 5284 Monterey Hwy, San
Jose, CA 95111.
 Entregue los sobres en la ranura de
correo seguro de la parroquia.

Bienvenido
Le damos la bienvenida a nuestra comunidad de fe y lo invitamos a
convertirse en un miembro activo y registrado de nuestra parroquia.
Puede pasar a la oficina de la parroquiaal final del refugio en el lugar
para asistenciaa. Preséntese a nuestros sacerdotes y a los miembros
de nuestro personal parroquial para que podamos darle la bienvenida
a nuestra parroquia.
LIVE STREAM MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS EN VIVO

Live-stream of the English Mass Saturday at 6:00 PM
Thánh lễ trực tuyến Tiếng Việt 4:00 PM Thứ Bảy
Transmisión en vivo de la misa en español Sábado a las 7:00PM
Website and Facebook page: WWW.ctksj.org
and on You Tube: Christ the King Parish Channel.
Recording available after the live stream
Sau trực tuyến trên trang mạng của Giáo Xứ
Grabación disponible después de la transmission en vivo
Please don’t miss our Parish Live-stream video
No Se pierda nuestros Videos Parroquiales en vivo
Xin tham dự thánh lễ trực tuyến của Giáo Xứ chúng ta
6 Vigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario
7 Lunes Día del Tr abajo.
8 Martes La Natividad de la Santísima Vir gen Mar ía.
9 Miércoles San Pedro Claver
10 Jueves
11 Viernes
12 Sabato San jenar o
13 Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

ORDINATION TO PRIESTHOOD
th

Monday, September 7

Deacons Angelbert Chikere, Joseph Tran and Robain Lamba will be ordained to the Priesthood at the Cathedral at 9am. Because of COVID limits, this will not be open to the public but
will be livestreamed on the Diocesan Facebook page:
https://www.facebook.com/DioceseSanJose/
The same day at 5:30pm, newly ordained Fr. Joseph Phuc Tran will have a Thanksgiving
Mass at Holy Family. Because of COVID limits please join livestreamed on Holy Family Parish Facebook page: https://www.facebook.com/HolyFamilySanJose/.
Following the Mass, at about 6:45pm, you can come to Holy Family parking lot to receive a
drive-by blessing from Fr. Joseph. Please follow Holy Family Parish organizers instructions.

La oficina
parroquial
estará
cerrada
La oficina
estará
cerrada del
lunes 7 de
septiembre
por el día del
trabajo.
Apreciamos
su

Ordenacion Sacerdotal
Lunes, 7 de Septiembre de 2020

coprensión.

Los deaconos Angelbert Chikere, Joshep Tran, y Robain Lamba seran ordenados como sacerdotes en la Catedral de San Jose a las 9 de la manana. Debido a las restriciones impuestas por
la pandemia de COVID19, esta ceremonia no estara abierta al public en general, pero sera
transmitida en vivo via internet en la pagina de Facebook de la Diocesis de San Jose:
https://www.facebook.com/DioceseSanJose/
El mismo dia, Lunes 7 de Septiembre, a las 5:30pm el recien ordenado sacerdote Fr. Joseph
Phuc Tran ofrecera una misa de agradecimiento en la Parroquia de la Sagrada Familia. Debido
a las restriciones impuestas por la pandemia de COVID19 la misa sera transmitida en vivo via
internet en la pagina de Facebook de la Parroquia de la Sagrada Familia:
https://www.facebook.com/HolyFamilySanJose/.
Despues de la celebracion de la misa, a las 6:45pm aproximadamente, ustedes pueden acudir
en su carro al estacionamiento de la Parroquia de la Sagrada Familia para recibir una bendicion de Fr. Joseph Tran. Para recibir la bendicion por favor sigan las instrucciones de los organizadores.

PARISH
OFFICE
WILL
CLOSED

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
Thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2022
Các thầy Phó tế Angelbert Chikere, Joseph Tran và Robain Lamba sẽ được truyên chức linh
mục tại nhà thờ Chánh Tòa lúc 9 giờ sáng. Vì đại dịch Covid nên xin tham dự thánh lễ trực
tuyến qua Facebook của Địa Phận.
https://www.facebook.com/DioceseSanJose/
Cùng ngày vào lúc 5 giờ 30 chiều, tân linh mục, Cha Giuse Phúc Trần sẽ có thánh lễ Tạ Ơn
(Thánh Lễ Mở Tay). Cũng vì đại dịch và hoàn cảnh cho phép, Thánh lễ mở tay tạ ơn của Tân
Linh Mục Joseph Phúc Trần cũng giới hạn số người tham dự. Do vậy, khi đi tham dự xin các
thân nhân, ân nhân và bạn hữu của Tân Linh mục mang theo giấy mời (Các trưởng và phó hội
đoàn, hoặc bạn bè thân thiết nhận thiệp mời trực tiếp từ linh mục) để được vào ghế ngồi; còn
lại xin quý ông bà và anh chị em vì lòng bác ái có thể tham dự thánh lễ trong xe hơi ngoài
parking lot, hoặc tham dự thánh lễ online Holy Family Parish
Facebook page:
https://www.facebook.com/HolyFamilySanJose/ sau đó tới r ước lễ, nhận phép lành, và
nhận quà và chụp hình chung vui với tân linh mục tại giáo xứ Holy Family lúc 6:45pm ngày 7
tháng 9 năm 2020 (Xin làm theo chỉ dẫn của ban tổ chức và ban trật tự của Holy Family).

¡ Felices
Fiestas!

The office will
be closed
Monday
September 7
for Labor Day.
We appreciate
Your
understanding.
Happy
Holidays!

VĂN
PHÒNG
GIÁO XỨ
ĐÓNG
CỬA
Văn phòng
sẽ đóng cửa,
Thứ Hai
ngày 7 tháng
9 ngày lễ
Lao Động.
Cám ơn sự
thông cảm
của qúy vị.
Chúc qúy vị
một ngày lễ
an lành.

Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen
de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre
celestial se lo concederá; pues donde dos o tres se reúnen
en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos’’. (Matt

18:19-20)."

“Si dos o tres están reunidos en mi
nombre, yo estoy en medio”
En el evangelio, Jesús extiende a sus discípulos el
poder para atar y desatar que ya había conferido a
Pedro. Y en una acción íntimamente ligada a este
poder, Jesús nos llama hoy a perdonar al que ha pecado, y que se ha arrepentido. Jesús inaugura con
este mandato una de las fortalezas del cristianismo;
no es suficiente con preocuparnos por nosotros mismos, también debemos de cuidar de nuestros hermanos.
La corrección fraterna debe de ser fraterna; privada y
discreta. La meta no es el castigo o la venganza, sino
el deseo de reintegrar a la persona a la comunidad.
Tomó mucho tiempo para que la humanidad descubriera que el Señor no es enemigo de nuestros enemigos, y que ni siquiera es enemigo ni de sus propios
enemigos. Hoy somos invitados a recordar que el
perdón tiene dos caras, y ambas, igual de complicadas. Por un lado, somos llamados a pedir perdón por
nuestras culpas; por otro lado, a imitación de Cristo,
debemos perdonar incondicionalmente a quien nos
ha ofendido. Pero el espíritu de perdón no significa
indiferencia ante el pecado. Cuando el ofendido se
dirige al que lo ha ofendido, la semilla del perdón
está ya germinando. Hoy somos invitados a hacernos
responsables de la salvación de nuestros hermanos,
no solo acusándolos o reganándolos, sino también
aconsejándolos e invitándolos a reconocer sus faltas.
Todo aquel que al menos intenta ayudar en la
salvación de sus hermanos está imitando a Cristo.
Los Padres de la Iglesia califican esta acción como la
mayor de las virtudes cristianas. Aunque debamos
condenar una acción, jamás juzguemos a quien la
comete, por absurda que esta sea. Aceptemos hoy el
reto de caminar nuestra vida ofreciendo siempre
nuestro perdón a aquellos que nos ofenden, y jamás
olvidemos pedir perdón por las veces cuando hemos
sido los ofensores. Jamás intentemos limitar el
perdón que la misericordia y la gracia divina ofrecen.
Jamás olvidemos que “donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos.”
Bendiciones
Fr Hector
Alquiler de Salón
Estamos disponibles a alquilar el hall para la celebración de eventos como quinceaneras, recepción
matrimonial, aniversarios, y otros eventos de
familia, etc. Llame durante las horas de la ayuda.

IMPORTANT GUIDELINES AND PROTOCOLS TO ATTEND
MASS:

On July 13, Governor Newsom prohibited all indoor
Masses and other gatherings, except for the livestreaming Mass. Because of this, we are not able to open the
door for anyone to the livestream Mass, except those
few who are designated roles, such as cantor and lector.
Sunday Masses and daily Masses (Monday through Friday) are celebrated outside the church and continue to
be open to groups of 60 persons.
• Please observe 6 feet social distancing at all times.
• Use face coverings at all times throughout the duration
of Mass.
• Please bring hand sanitizer and other disinfectants.
• Stay at your designated space throughout the duration
of Mass.
• Seniors citizens, all persons 65 years and older, are
asked to stay at home.
• Parishioners who have any high-risk chronic diseases
are asked to stay at home.
• If you have persistent cough or have a high temperature, please stay at home.
• Families with little children (infants, toddlers, and
children with compromised medical conditions) are
asked to stay at home.

Thank you for your understanding and support.
Christ the King
Anuncio importante puesto al día

El 13 de julio, el Gobernador Newson prohibió todas las
reuniones y Misas dentro del templo excepto las Misas
transmitidas en vivo, Debido a esto, sólo
podemos abrirle las puerta a las pocas personas que
ya están designadas para el papel de lector y de c
antor en la misa en vivo. Las misas dominicales y las
misas diarias (de lunes a viernes) se celebran fuera de la
iglesia y continúan abiertas a grupos de 60
personas.









Por favor manténgase 6 pies de distancia de las personas en su alrededor todo el tiempo.
Mantenga su cara cubierta durante todo el tiempo de
la celebración.
Por favor traiga loción desinfectante para limpiar
sus manos.
Permanezca en el lugar que se le ha asignado durante todo el tiempo durante la celebración.
Todos aquellos de la tercera edad de edad de 65
años ó mayor, por favor quédense en casa.
Por favor, todos aquellos feligreses con enfermedad
crónico de alto riesgo, quédese en casa.
Si usted tiene una tos persistente y, o, tiene alta temperatura, por favor debe quedarse en casa.
Familias con niños pequeños, bebés. y niños con
condiciones médicos comprometidos, por favor
quédese en casa.

TRANG TIẾNG VIỆT

CHÚA NHẬT THỨ XXII MÙA THƯỜNG NIÊN

6-9-2020
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn tr ọng tài
nguyên của địa cầu.
Xin cho tài nguyên của địa cầu không bị chiếm đoạt
một cách bất chính, nhưng được khai thác một cách
hợp lý và được chia sẻ một cách công bằng.
HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG CHO VIỆC THAM DỰ THÁNH
LỄ:
Vào ngày 13 tháng 7, Thống đốc Newsom đã cấm tất cả các
Thánh lễ trong nhà và các cuộc tụ họp khác, ngoại trừ Thánh lễ
trực tuyến chỉ có 6 người (Cha Chủ Tế, người đọc sách thánh,
một người đánh đàn, một ca viên). Thánh lễ Chúa nhật và
Thánh lễ ngày thường (Thứ Hai đến Thứ Sáu) được cử hành
bên ngoài nhà thờ với số người tham dự là 60 người.
• Phải luôn giữ khoảng cách 6 feet.
• Phải đeo khăn che mặt trong suốt thời gian tham dự Thánh lễ.
• Vui lòng đem theo thuốc khử trùng hand sanitizer và các chất
khử trùng khác.
• Không rời chổ ngồi đã được sắp xếp trong suốt thời gian tham
dự Thánh lễ.
• Giáo dân cao niên, tất cả những người từ 65 tuổi trở lên, được
yêu cầu ở nhà.
• Giáo dân có bất kỳ bệnh mãn tính có nguy cơ lây nhiễm cao
xin yêu cầu ở nhà.
• Nếu bạn bị ho dai dẳng hoặc có nhiệt độ cao, vui lòng ở nhà.
• Các gia đình có con nhỏ (trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ có
nguy cơ dễ bị tổn thương) yêu cầu ở nhà.
Đóng Góp và hỗ trợ Giáo xứ
Trong thời điểm khó khăn nầy.
HƠN BAO GIỜ HẾT
Giáo Xứ cần sự hổ trợ của qúy ông bà và anh chị em.
Xin cám ơn qúy ông bà và anh chị em vẫn tiếp tục đóng góp
ủng hộ Giáo Xứ trong thời điểm khó khăn nầy.
Theo yêu cầu của bộ y tế và Giáo Phận, chúng ta phải mua
rất nhiều vật phẩm giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất
cả những người đến để tham dự thánh lễ.


Qúy ông bà và anh chị em chưa đóng góp và muốn muốn
đóng góp để giúp đỡ giáo xứ, có thể đóng góp qua online
trang nhà của Giáo Xứ: www.ctksj.org.



Gởi qua bưu điện về địa chỉ: Christ the King Parish 5284
Monterey Hwy, San Jose CA 95111.
(Ngân phiếu xin trả cho: Christ the King Parish)



Đem tới văn phòng và bỏ vào hộp thư an toàn của GX .

Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

"Nếu hai hoặc ba người họp lại nhân danh
Thầy, Thầy sẽ ở giữa họ"
Trong khi đọc bài Phúc Âm, chúng ta nghe cách
Chúa Giê-su đã mở rộng tới các môn đệ Ngài
về quyền năng để cầm buộc và tháo gỡ trước đây
đã ban cho Phê-rô. Trong một hành động nối kết
chặt chẽ với sức mạnh đó, Chúa Giê-su kêu gọi
chúng ta hôm nay để tha thứ cho tất cả những ai
đã phạm tội và bây giờ ăn năn. Với mệnh lệnh của
Ngài, Chúa Giê-su đang mở ra một trong những
điểm mạnh của Ki-tô Giáo; để lo cho bản thân
thôi chưa đủ, nó cũng là bổn phận của chúng ta
phải lo cho anh chị em của mình nữa.
Sự sửa chữa huynh đệ phải tử tế, riêng tư, và
thận trọng. Sửa phạt và báo thù không phải là mục
đích của chúng ta, nhưng mong muốn của chúng
ta là kết hợp lại những anh chị em đang sa ngã của
chúng ta vào cộng đồng đức tin của mình. Phải
mất một thời gian dài để nhân loại khám phá ra
rằng Chúa không phải là kẻ thù của chúng ta, cũng
không phải là kẻ thù của chính kẻ thù của Ngài.
Hôm nay chúng ta được mời gọi để nhớ rằng
sự tha thứ có hai mặt, và cả hai đều phức tạp
như nhau. Một mặt, chúng ta được kêu gọi để cầu
xin sự tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta;
mặt khác, trong việc noi gương Chúa Ki-tô, chúng
ta cần phải tha thứ vô điều kiện cho tất cả những
ai đã xúc phạm chúng ta. Nhưng một tinh thần
dễ tha thứ không có nghĩa là thờ ơ trước tội lỗi.
Khi người bị xúc phạm nói với người phạm tội,
hạt giống của sự tha thứ đã sẵn sàng được nuôi
dưỡng. Hôm nay tất cả chúng ta được mời gọi
để tham gia vào sự cứu độ của tha nhân mình,
không phải bằng cách buộc tội hoặc khiển trách
họ, mà bằng cách gửi gấm cho họ lời khuyên, và
mời gọi họ nhận ra lỗi của mình.
Bắt chước Chúa Ki-tô, người môn đệ luôn luôn
quan tâm tới sự cứu độ của anh chị em mình. Các
Tổ Phụ của Giáo Hội coi hành động này là một
nhân đức lớn của Ki-tô Hữu. Ngay cả đôi khi
chúng ta cần lên án một hành động, chúng ta
không bao giờ có thể phán xét người đã thực hiện
nó. Hôm nay, chúng ta hãy thử thách dành cả cuộc
đời mình để thứ lỗi cho tất cả những người đã xúc
phạm đến chúng ta, và đừng bao giờ quên cầu xin
sự tha thứ vào những dịp chúng ta là người phạm
tội. Chúng ta hãy biến nó thành mục đích
để không bao giờ giới hạn sự thứ lỗi và sự tha
thứ do ân sủng Thiên Chúa ban tặng. Đừng quên:
"Nơi nào có hai hoặc ba
người họp lại cùng nhau
nhân danh Thầy, thì nơi đó
Thầy ở giữa họ.”
Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector

