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3.

According to the Santa Clara County guidelines. 
Effecive Tuesday, November 17th, all indoor 
Masses and worship services will be moved 
outdoor. We will also continue to livestream 
Masses for those who prefer to stay at home.

Please help us to keep the safety and health of 
all who attend Mass by observing the established 

safety protocols:
•  Bring your mask, wash your hands – No mask, no

mass.
• Come at least 15 minutes early.

•  Ushers will direct you to your seat.
•  Please observe 6 feet social distancing 

at all times. 
•  Use your mask at all times throughout the 

duration of Mass.
•  Stay at your designated space throughout

 the duration of Mass.
•  Receive Communion in your hand, with mask on,

then step aside remove your mask and use your 
free hand to place the Host in your mouth and put 

your mask back on.
•  Collection baskets will not be passed but placed 

at entrance and exit for your offertory.
•  Please do not stay after mass to allow us to 

disinfect all chairs, and other contact points before 
the next mass.

•  Seniors citizens, all persons 65 years and older, 
are asked to stay at home.

•  Parishioners who have high-risk chronic diseases 
are asked to stay at home.

•  If you have a 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 cooperation and 
understanding. Christ the King

De acuerdo con las pautas del condado de Santa 
Clara.

A partir del martes 17 de noviembre, todas las 
misas interiores y los servicios de adoración se 
trasladarán al exterior. También continuaremos 
transmitiendo misas en vivo para aquellos que 

prefieren quedarse en casa.
Ayúdenos a mantener la seguridad y la salud 

de todos los que asisten a misa observando los 
protocolos de seguridad establecidos:

• Traiga su mascarilla, lávese las manos - No 
mascarilla, no misa.

• Llegue al menos 15 minutos antes.
• Los acomodadores lo dirigirán a su asiento.
• Por favor observe el distanciamiento social 

de 6 pies en todo momento.
• Use su máscara en todo momento durante la 

duración de la misa.
• Quédese en su espacio designado 

durante la duración de la misa.
• Reciba la Comunión en su mano, con la máscara 

puesta, luego dé un paso a un lado, quítese la 
máscara y use su mano libre para colocar la Hostia 

en su boca y volver a ponerse la máscara.
• No se pasarán canastas para la colecta, sino que 
se colocarán a la entrada y salida para que usted 

pueda hacer su ofrenda.
• Por favor, No se quede después de la misa para 

permitirnos desinfectar todas las sillas y otros 
puntos de contacto antes de la próxima misa.

• Se solicita a las personas de la tercera edad, 
todas las personas de 65 años o más, que se 

queden en casa.
• Se pide a los feligreses que tienen enfermedades 

crónicas de alto riesgo que se queden en casa.
• Si tiene tos persistente o fiebre alta, 

quédese en casa.
• A las familias con niños pequeños (bebés, 

niños pequeños y niños con afecciones médicas 
comprometidas) se les pide que se

 queden en casa.

Gracias por su cooperación y 
comprensión. Cristo el rey

IMPORTANT GUIDELINES AND 
PROTOCOLS TO ATTEND MASS:

DIRECTRICES Y PROTOCOLOS 
IMPORTANTES PARA ASISTIR A MISA



4. Masses Schedule | Contact

PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez ................................................ 7183 
Rev. Joseph Phúc Trần, Parochial V icar ..................... 7185 
Sandra Maldonado, Catechetical Coordinator/Business Manager .... 7180 

Martha Lario, EN/SP Administrative Assistant ........................ 7181
Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ......................... 7186 
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New Mass Schedules 
Inside the Church
Beginning October 24 & 25, 2020

Saturday  
4:00 PM   Vietnamese with live stream
6:00 PM   English with live stream
7:30 PM   Spanish with live stream

Sunday     
8:00 AM   Spanish 
9:30 AM   English
11:00 AM Vietnamese 
1:00PM    Spanish
3:00PM    Vietnamese
7:00PM    Spanish
OR you are welcome to participate our 
live streamed masses at our Website: 
www.ctksj.org

Tiếng Việt: 4:00 PM 
English: 5:30 PM 
Spanish: 7:00 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

Parish office is open Monday - Friday from 12pm to 6pm.

Nguyễn Hồng-Hoa, EN/VN Administrative Assistant ............ 7182 
Vincent de Paul ................................................................ 7187 
Alfonso Plancarte, Custodian



6. Sacraments
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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.
Comuníquese con un sacerdote u oficina 
parroquial al menos seis meses antes de la 
fecha propuesta para la boda.

Xin liên lạc với linh mục hoặc với văn 
phòng Giáo Xứ ít nhất 6 tháng trước 
ngày cưới.

SACRAMENTS

Ministry to the Sick and Homebound
If in the hospital, please call the 
Diocesan Hotline service 408-345-2445.

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

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

Reconciliation/Confesión/ Bí tích Hòa giải

Monday - Friday/Lunes - Viernes
9:30 AM - 10:30 AM
Thứ hai - Thứ Sáu

Saturday:
English: By appointment.
En español haga una cita.
Vietnamese: Giải tội 30 phút sau mỗi 
thánh lễ Việt Nam

Or by appointment/o con cita previa/ 
hoặc theo hẹn

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.

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 parroquia al final del refugio en el lugar 
para asistencia. Preséntese a nuestros sacerdotes y a 

los miembros de nuestro personal parroquial para que 
podamos darle la bienvenida a nuestra parroquia.
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The Pope’s March Intentions
Intention for evangelization
The world of finance.
Let us pray that those in charge of finance will work 
with governments to regulate the financial sphere and 
protect citizens from its dangers.

Through the whole OT, love manifestations 
coming from God are abundant. Even when the 
trust deposited in Adam and Eve was destroyed 
by disobedience, God’s mercy found a new way 
to offer us His salvific action. The history of the 
Garden represents, from the very beginning, 
a clear example on how we human beings 
constantly refuse God’s presence in our daily 
lives; and He, out of pure love, eternally offers a 
source of reconciliation for all of us.

And the method goes on and on. God offered 
Abram, our father in faith, to rescue him from 
a pagan world and out of pure love offered to 
make him the father of numerous descendants. 
It was also God the one who offered Moses 
His unconditional love and made him a friend. 
Because of God’s love, all the prophets were 
able to minister between an unconditional 
love coming from God, and the constant 
disobedience arising from the chosen people.

But God’s infinite love reaches its perfection in 
the miracle of the incarnation that brought Jesus 
among us. By undeservedly going into Calvary, 
Jesus witnessed His unconditional love for us 
sinners. In St. John’s gospel passage today, with 
authority Jesus affirmed to His disciples: “As 
the Father loves me, so I also love you.” What 
is more, Jesus Himself gives us the condition in 
order to stay in His unconditional love: namely, 
to keep His commandments is the way to stay in 
His love. To know Christ is not a guarantee that 
we are going to imitate Him in our daily lives. To 
make His love a reality in our daily routines is a 
daily commitment and effort.

Once we have made the decision to love, 
because we have discovered how loved we are, 
we would be following His commandments, and 
resigning to this world that invites us to obey 
everything but God. It is now that we can make 
a decision, the decision to give back all the gifts 
that we have received, by helping the poor and 
the oppressed, consoling the one who suffers, 
feeding the one who hungers, or clothing the 
ones that are naked.

Love one another as I love you

Sixth Easter Sunday

Blessings,
Fr. Hector

Holy Gospel
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Estas son las intenciones de 
oración del Papa Francisco

Intención universal- El mundo de las finanzas
Recemos para que los responsables del mundo 
financiero colaboren con los gobiernos, a fin de 
regular el campo de las finanzas para proteger a los 
ciudadanos de su peligro.

A través del AT son múltiples las 
manifestaciones de amor que provienen de 
Dios. Aun cuando la confianza depositada en 
Adán y Eva fue traicionada a través del pecado, 
la misericordia de Dios encontró un camino para 
ofrecernos nuevamente salvación. La historia 
de paraíso representa, desde el principio, un 
claro ejemplo de cómo nosotros renunciamos 
constantemente a la presencia de Dios en 
nuestras vidas, y El, por puro amor nos ofrece 
invariablemente una fuente de reconciliación.

El método continúa. Dios ofrece rescatar 
a Abraham, nuestro padre en la fe, de en 
medio de un pueblo pagano, y por amor le 
ofrece hacerlo el padre de una descendencia 
numerosa. Es Dios también quien brinda su 
amor incondicional a Moisés y lo hace su 
amigo. Por el amor de Dios, los profetas se 
desenvuelven

en medio de un drama de amor que proviene 
de Dios, y la constante desobediencia de parte 
del pueblo escogido.

Pero el amor de Dios alcanza su plenitud en el 
milagro de la encarnación de Jesucristo entre 
nosotros. Yendo inmerecidamente al calvario, 
Jesús nos da testimonio de su absoluto amor 
por nosotros. En el evangelio de San Juan que 
hoy proclamamos, Jesús afirma con autoridad 
a sus discípulos: “Como el Padre me ha amado, 
así los he amado yo.” Lo que, es más, el mismo 
nos da la condición para permanecer en este 
amor inagotable; guardar sus mandamientos 
es el camino para permanecer en su amor. 
Conocer a Cristo no garantiza que lo voy a 
imitar en mi vida. Hacer real este amor en 
nuestra vida diaria es una tarea de todos los 
días.

Cuando yo decido amar porque me he dado 
cuenta de que soy amado, estoy siguiendo sus 
mandamientos y renunciando a este mundo 
que me invita a complacer a todos menos a Dios. 
Es ahora donde puedo tomar la determinación 
de devolver todos los dones que yo he recibido, 
ayudando al pobre y al oprimido, consolando 
al que sufre, alimentando al que tiene hambre, 
o vistiendo al que está desnudo.

Ámense los unos a los otros 
como yo los he amado

Bendiciones,
Fr. Hector

Sexto Domingo de Pascua

Santo Evangelio
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Kinh Hiền Mẫu
Lạy Chúa Giêsu,
ở Nazareth, Chúa đã gọi Mẹ Chúa nhiều lần 
trong ngày:
xin cho các bà mẹ công giáo chúng con,
hằng ngày biết nghe tiếng Chúa gọi
để luôn sống đẹp lòng Chúa hơn.
Lạy Chúa, xin nhận lời cầu của Ðức Mẹ ở Cana,
Chúa đã làm cho một gia đình được hạnh phúc,
khiến cho nhiều người được hân hoan,
xin Chúa ban cho gia đình chúng con,
luôn nhận được nhiều niềm vui,
để làm cho quê hương này thêm thái bình và 
thịnh vượng.
Lạy Chúa, Chúa đã âu yếm các em nhỏ,
chữa lành bao thanh niên,
và kêu gọi nhiều người trẻ đi theo Chúa,
xin ban tràn ơn lành,
cho hết mọi người con trong gia đình chúng 
con,
để chúng sống theo thánh ý Chúa.
Lạy Chúa, từ trên Thánh Giá,
Chúa đã nhìn đến những đau thương của Ðức 
Mẹ,
mà trao cho Người nhiệm vụ làm Mẹ Hội Thánh,
xin cho cuộc đời lam lũ của chúng con,
được góp phần vào công cuộc cứu thế.
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con,
và chúc lành cho hết các bà mẹ trong giáo xứ 
chúng con. 
Amen

TRANG TIẾNG VIỆT 
CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH

Ngày 9 Tháng 5 Năm 2021

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý chung: Lãnh vực tài chính.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người hữu 
trách về lãnh vực tài chính, để họ cộng tác với 
các chính phủ điều khiển lãnh vực tài chính 
và bảo vệ mọi người khỏi những nguy hiểm 
trong lãnh vực này.   

Đóng Góp và hỗ trợ Giáo xứ

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 hoặc đến văn phòng Giáo 
Xứ .

• Qúy ông bà và anh chị em 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)

Vietnamese
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Hãy yêu nhau như Thầy yêu các con                          

Qua toàn bộ Cựu Ước, rất nhiều những biểu lộ tình yêu đến từ Thiên Chúa. Ngay cả 
khi lòng tin cậy nơi A-đam và Ê-va bị phá hủy bởi bất tuân, thì lòng thương xót của Thiên 
Chúa đã tìm ra một cách mới để ban cho chúng ta ơn cứu rỗi của Ngài. Ngay từ ban đầu, 
lịch sử của Vườn Địa Đàng đã thể hiện một ví dụ rõ ràng về việc con người chúng ta liên 
tục từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình thế nào; 
và Ngài, từ tình yêu tinh tuyền, vĩnh viễn ban nguồn giải hòa tới cho tất cả chúng ta. Và 
phương thế cứ tiếp tục. Thiên Chúa đã ban cho Áp-ram, cha của những kẻ tin, để giải 
cứu ông khỏi một thế giới ngoại giáo và vì tình yêu thương tinh tuyền, làm cho ông trở 
thành cha của vô số dòng dõi. Chính Thiên Chúa cũng là Đấng đã ban cho Môi-sen tình 
yêu thương vô điều kiện của Ngài và khiến ông trở thành một người bạn. Nhờ tình yêu 
thương của Thiên Chúa, tất cả các ngôn sứ có thể minh chứng giữa tình yêu thương vô 
điều kiện đến từ Thiên Chúa và sự bất tuân thường xuyên phát sinh từ những người được 
tuyển chọn. Nhưng tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa đạt đến sự hoàn hảo trong 
phép lạ nhập thể đã mang Chúa Giê-su đến giữa chúng ta. Một cách bất công phải tới 
đồi Canvê, Chúa Giê-su đã làm chứng tình yêu thương vô điều kiện của Ngài dành cho 
chúng ta, những người tội lỗi. Trong đoạn phúc âm của Thánh Gioan hôm nay, với uy 
quyền, Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ của Ngài: “Như Cha yêu Thầy, thì Thầy 
cũng yêu thương các con.” Hơn nữa, chính Chúa Giê-su ban cho chúng ta điều kiện để 
ở trong tình yêu thương vô điều kiện của Ngài: cụ thể là tuân giữ các giới răn của Ngài 
là cách để ở trong tình yêu thương của Ngài. Nhận biết Chúa Kitô không phải là một sự 
bảo đảm rằng chúng ta sẽ bắt chước Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để 
biến tình yêu thương của Ngài thành hiện thực trong thói quen hàng ngày của chúng ta 
là một cam kết và nỗ lực mỗi ngày. Một khi chúng ta đã quyết định yêu thương, bởi vì 
chúng ta đã khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương như thế nào, chúng ta sẽ tuân 
giữ các giới răn của Ngài, và từ bỏ thế giới này mà nó quyến rũ chúng ta tuân theo mọi 
thứ trừ Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta có thể đưa ra một quyết định, quyết định trả lại 
tất cả những thứ mà chúng ta đã nhận được, bằng cách giúp đỡ người nghèo và những 
người bị áp bức, an ủi người đau khổ, cho người đói ăn hoặc cho người trần truồng ăn 
mặc.

Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
Cha Hector

Vietnamese
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CALENDARIO LITÚRGICO

9 0VI Domingo de Pascua 
Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48.  Sal 97.  Jn 15, 9-17. 
10 Lunes. San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la 
Iglesia, 
Hch 16, 11-15. Sal 149. Jn 15, 26 — 16, 4a
11 Martes de la VI semana de Pascua. 
Hch 16, 22-34. 137. Jn 16, 5-11. 
12 Miércoles Santos Nereo y Auiles, mártires, memoria 
libre o San Pancracio, mártir.
Hch 17, 15. 22 — 18, 1. Sal 148. Jn 16, 12-15. 
13 Jueves Bienaventurada Virgen María de Fátima. 
Hch 18, 1-8. Sal 97. Jn 16, 16-20. 
14 Viernes, San Matías, apóstol, fiesta
Hch 1, 15-17. 20-26. Sal 112. Jn 15, 9-17. 
15 Sábado, San Isidro
Hch 18, 23-28. - Sal 46.  Jn 16, 23b-28. 
16 Domingo Ascensión del Señor, Solemnidad. 
Hch 1, 1-11. Sal 46.  Ef 1, 17-23.  o bien: Ef 4, 1-13. Mc 
16, 15-20. 

READINGS FOR THE WEEK
9 Sixth Sunday of Easter   
Acts 10:25-26, 34-35, 44-48/1 Jn 4:7-10/Jn 15:9-17  
10 Mon Saint Damien de Veuster, Priest
Acts 16:11-15/Jn 15:26—16:4a 
11 Tue Easter Weekday 
Acts 16:22-34/Jn 16:5-11 
12 Wed Saints Nereus and Achilleus, Martyrs; Saint Pancras, 
Martyr
Acts 17:15, 22—18:1/Jn 16:12-15 
13 Thu Easter Weekday - Our Lady of Fatima
Acts 18:1-8/Jn 16:16-20 
14 Fri Saint Matthias, Apostle 
Acts 1:15-17, 20-26/Jn 15:9-17 
15 Sat Saint Isidore
Acts 18:23-28/Jn 16:23b-28 
16 SUN The Ascension of the Lord.   
Acts 1:1-11/Eph 1:17-23 or Eph 4:1-13 or 4:1-7, 11-13/Mk 
16:15-20 
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Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00 
May 2 Offertory ...........................$7,915.00 
Thank you for your generosity!

Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00 
2 de Mayo Ofertorio .................... $7,915.00

¡Gracias por tu generosidad!

Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 05-02-2021 ........... $7,915.00
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

LỊCH PHỤNG VỤ
Tháng 5 năm 2021

09  Chúa nhật VI Phục Sinh  
Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10;               Ga 
15,9-17.
10  Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh. 
Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
11  Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh.
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
12  Thứ Tư Thánh Nê-rê-ô, Thánh A-ki-lê-ô và Thánh 
Păng-ra-xi-ô, Tử đạo.
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
13  Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh  
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Ep 4,1-13; hoặc Ep 4,1-
7.11-13); Mc 16,15-20. 
14 Thứ Sáu Thánh Mathia Tông đồ, lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
15  Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh. 
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
16  Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Ep 4,1-13; hoặc Ep 4,1-
7.11-13); Mc 16,15-20. 
 

CẦU CHO NGƯỜI MỚI QUA ĐỜI

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn 
Têrêsa Lê Thị Xuyến mới qua đời trong Giáo Xứ 
chúng ta.  Trong niềm tin yêu vào Thiên Chúa.  Giáo 
Xứ xin thành kính phân ưu cùng tang gia.
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Happy Mother’s Day 
from Christ the King

 
Cristo Rey les desea un Feliz 

día de las Madres
 

Giáo Xứ Chúa Kitô Vua 
Chúc Mừng Ngày Hiền Mẫu
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The Diocese of San Jose offers English and Spanish Virtual Marriage Preparation retreats 
throughout the year. The retreats are one day. Visit the Marriage Prep webpage: dsj.org. 

English Dates:

• June 26, 2021
• September 18, 2021
• November 20, 2021 

La Diócesis de San José ofrece Retiros de Preparación Matrimonial en Ingles y Español 
durante el año. Los retiros duran una día. Los próximos retiros de este año se llevarán a 

cabo en las siguientes fechas actualizadas. Visite la página web: dsj.org. 

Retiros en Español:

• 19 de junio 2021

Comunidad

Marriage Preparation Retreats

Retiro de Preparación Matrimonial
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DONATE
CLICK HERE
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In response to God’s generosity

Generous Lord, we know everything good comes from you, remind us to always be grateful for 
everything you have given us, help us use our talents to build your kingdom, so that we can share 
generously, all of our blessings, according to your will, so you can call us into your home as faithful 

and good stewards. Amen

En respuesta a la generosidad de Dios

Dios Generoso, sabemos que todo lo bueno proviene de Ti, estamos agradecidos por todo lo que 
Tú nos has

dado, ayúdanos a utilizar nuestros talentos y nuestro tiempo para construir Tu Reino, ayúdanos para 
que po- damos compartir generosamente, de acuerdo con tu voluntad, todas nuestras bendiciones, 
para que cuando Tú nos llames a Tú casa respondamos como buenos y fieles custodios de Tus 

dones, Amen.

Đáp lại sự quảng Đại của Thiên Chúa

Lạy Thiên Chúa Khoan dung, chúng con biết tất cả mọi sự tốt đẹp đều đến từ Ngài, xin nhắc nhở 
chúng con luôn biết tri ân những gì Ngài đã ban cho chúng con, xin giúp chúng con dùng tài năng 
của mình để xây dựng vương quốc của Chúa, để chúng con có thể quảng đại chia sẻ tất cả mọi đặc 
ân Chúa ban cho chúng con theo ý muốn của Chúa, để chúng con có thể được Chúa mời gọi vào 

nhà của Chúa như những người quản lý tốt và trung thành.Amen.

“...but each with his own gift, in proportion to the blessing which the LORD, your God, has given 
you... the measure of your own voluntary offering which you will give shall be in proportion to the 

blessing the LORD, your God, has given you...”
Deuteronomy 16:17, 16-10

“...sino que cada uno ofrecerá en proporción a lo que tenga, según la bendición que Yahvé le haya 
otorgado. . . y no se presentarán a Yahvé con las manos vacías, sino que cada uno de lo que más 

pueda dar ...” Deuterono- mio 16:17, 16-10

“... Nhưng mỗi người sẽ đem lễ vật theo khả năng, tuỳ theo phúc lành Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh 
em, ban cho anh em.......dâng lễ vật tự nguyện, tuỳ theo phúc lành Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh 

em, ban cho anh em.....”
Đệ Nhị Luật 16:17, 16:10

SUPPORT OUR PARISH
ỦNG HỘ GIÁO XỨ CHÚNG TA

APOYE A NUESTRA PARROQUIA
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Xin qúy cô, dì, chú, bác và anh chị em cùng giúp Giáo Xứ chúng ta một bàn tay.  Xin mua và giới thiệu 
cho gia đình và bạn bè.

Mua ủng hộ xin gọi trước ngày Thứ Sáu 14/5/2021:

Bún Tôm Thịt Nướng Bún Chả Hà Nội
Ngày 15 tháng 5 năm 2021

Chị Diệu: (408) 805 6862                Chị Phương Lan: (408) 314 3247                     
Mai Thảo (408) 625 0598                      Bích Thuận (408) 886 4676

Hoặc các trưởng hội đoàn.
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Hello friends, BBQ Pork and Shrimp Noodle for fundraising this month on Saturday May 15, 2021. 
Please support us. To order, please call before Friday, May 14, 2021

Hola amigos, este Sábado 15 de Mayo tendremos venta de fideos, camarones,  barbacoa de 
cerdo, brochetas de pollo, eggrolls, pastel, y deliciosas bebidas para recaudar fondos para nuestra 

parroquia.  Por favor, apóyenos, esperamos su participación. Por favor llamar antes del 
Viernes 14 de  Mayo, 2021

Comunidad

BBQ Pork and Shrimp Noodle Ha Noi BBQ Pork Noodle
Saturday May 15, 2021

Meryn: (408) 489 4118
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