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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: 6:00 PM 
Spanish: 7:30 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 beauty of marriage.
Let us pray for young people who are preparing for 
marriage with the support of a Christian community: 
may they grow in love, with generosity, faithfulness and 
patience.

In Today’s Gospel passage, Jesus and His disciples 
are sailing to the other shore of the Galilean Sea. 
While they were sailing, a powerful storm caught 
them in the middle of the lake, they were fearful, but 
nothing compared to the terror that came to them 
once they discovered that Jesus was peacefully 
sleeping. “Teacher, do You not care that we are 
perishing? But the real tragedy for them, who did 
not understand, was not to be in the middle of the 
storm and not knowing what to do. The true tragedy 
was not to discover that all that they needed was to 
humbly supplicate and ask from the one they must 
trust, and to subject themselves to His guidance.

As followers of Christ, have we invited Him to be 
part of our own existence? Have we asked Him for 
help to overcome all our anguishes and struggles? 
Have we recognized that our merciful Father is the 
only one able to provide us with the peace needed 
for our daily lives, even when we are at the middle 
of a powerful storm? Parents can you remember, 
at least on time, when you were humble enough to 
place before God your weaknesses and failures by 
simply saying to God: “Lord do something because 
I am sinking?” Why during the weekly Mass count, 
there are a lot more women than men? Are we 
perceiving ourselves as self-sufficient, and able to 
resolve by ourselves all of our anguishes?

Today, we are invited to discover how once God 
is living in the midst our families, He will provide all 
the peace and the hope that we need, even if we 
are sailing through the wildest of the storms! Once 
the disciples discovered that Jesus was by their side, 
the storm was immediately calmed. Once they saw 
that Jesus was awake, fear and anguish disappeared 
from their hearts, and God’s peace came to make 
them able to be calm, and trustful in the Lord. 
Today, let us discover how Jesus has the power to 
change the darkness of death into the sunshine of 
life. It will be Him the one who will always provide 
us with His peace when the troubles and anguishes 
of life involve us in storms of doubt, tensions, and 
uncertainty.

Teacher, do you not care that
we are pereshing?

Twelfth Sunday in Ordinary Time

Blessings,
Fr. Hector

Holy Gospel
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Estas son las intenciones de 
oración del Papa Francisco

La belleza del matrimonio
Recemos por los jóvenes que se preparan para el 
matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana: 
para que crezcan en el amor, con generosidad, 
fidelidad y paciencia.

En el evangelio de hoy Jesús se dirige, junto con sus 
discípulos, a la otra orilla del mar de Galilea. Mientras 
están de travesía se desata una gran tormenta. Cuando 
ellos sienten el gran peligro les da miedo, y al descubrir 
que Jesús duerme ¡están aterrados! ¡Ayúdanos! ¡Has 
algo! ¿No ves que nos hundimos?

Pero para aquellos discípulos que no entendían, la 
tragedia real no era el no saber qué hacer y estar en el 
medio de la tormenta. La verdadera tragedia consistía 
en no darse cuenta que debían de pedir y suplicar, 
humildemente, la ayuda de aquel en quien deberían 
confiar, y sujetarse a su protección y guía. La verdadera 
tragedia para los discípulos era no darse cuenta que 
dormir durante el peligro era signo de una gran fe, y de 
creer que era Dios mismo el único capaz de controlar 
la tormenta y el mar.

Como personas creyentes, ¿hemos invitado al 
Señor a formar parte de nuestra existencia? ¿Le 
habremos pedido ya su ayuda para sobreponernos 
a las angustias de nuestras propias vidas? ¿Hemos 
acaso aceptado que el Señor es el único capaz de 
ayudarnos a vivir nuestra vida en paz, aun en medio 
de las más poderosas tormentas? Papas, cuantas veces 
han sido ustedes lo suficientemente humildes como 
para aceptar delante de Dios nuestras limitaciones y 
decirle simplemente: ¡Señor haz algo porque yo no 
puedo! ¿Porque Domingo tras Domingo en el conteo 
de las personas que vienen a misa hay siempre muchas 
más mujeres que hombres? ¿Porque nos sentimos 
muy autosuficientes y capaces de resolver solos todas 
nuestras angustias?

Aceptemos hoy que el vivir con Dios en medio de 
nuestras familias produce paz ¡sin importar que estemos 
en medio de la más salvaje de las tormentas! Cuando 
los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba junto a 
ellos, la tempestad se calmó inmediatamente. En cuanto 
se dieron cuenta, miedo y angustia desaparecieron de 
sus corazones dando paso a una paz que confía y da 
alivio al alma. Aceptemos hoy que Jesús tiene el poder 
de cambiar las sombras de muerte, y transformarlas en 
luz de vida que resplandecerá para toda la eternidad. 
Será El quien siempre nos proveerá de paz cuando 
las incertidumbres de la vida nos envuelvan en una 
tempestad de dudas, tensión, e incertidumbre.

Maestro, ¿No te importa
que nos hundamos?

Bendiciones,
Fr. Hector

Décimo segundo domingo del tiempo ordinario

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 XII Thường Niên 
Ngày 20 Tháng 6 Năm 2021

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý truyền giáo: Vẻ đẹp của hôn nhân.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang 
chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, để với sự 
nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, tình yêu, lòng 
quảng đại và sự trung tín của họ ngày càng triển 
nở.

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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“Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan
 tâm đến sao?”           

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài đang chèo 
thuyền đến bờ bên kia của Biển Ga-li-lê. Trong khi họ đang chèo thuyền, một cơn bão 
mạnh ập đến với họ giữa hồ, họ sợ hãi, nhưng không là gì so với nỗi kinh hoàng ập đến 
khi họ phát hiện ra Chúa Giê-su vẫn đang ngủ yên giấc. “Thầy ơi, chúng con chết mất mà 
thầy không quan tâm ư?”  Nhưng thảm kịch thực sự đối với họ, những người không hiểu, 
không phải là ở giữa cơn bão và không biết phải làm gì. Thảm kịch thực sự là không phát 
hiện ra rằng tất cả những gì họ cần là khiêm tốn cầu xin và nài van từ người mà họ phải 
tin cậy, và tự mình tuân theo sự hướng dẫn của Ngài.

Là những người theo Chúa Kitô, chúng ta đã mời Ngài tham gia vào sự hiện hữu của 
chính mình chưa? Chúng ta đã cầu xin Ngài giúp đỡ để vượt qua mọi đau khổ và khó 
khăn của chúng ta chưa? Chúng ta đã nhận ra rằng Chúa Cha nhân từ của chúng ta là 
Đấng duy nhất có thể ban phát cho chúng ta sự bình an cần thiết cho cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta, ngay cả khi chúng ta đang ở giữa một cơn sóng gió? Bậc cha mẹ 
quý vị có thể nhớ, ít nhất kịp thời, khi mình đủ khiêm tốn để bày tỏ trước mặt Chúa 
những điểm yếu và thất bại của mình bằng cách đơn giản nói với Chúa: “Lạy Chúa, xin 
Chúa làm điều gì đó vì con đang chìm đắm?” Tại sao trong thánh lễ hàng tuần đếm ra, 
có nhiều phụ nữ hơn nam giới? Chúng ta có tự nhận mình là đủ tự chủ và có thể tự giải 
quyết tất cả những nỗi thống khổ của mình không?

Hôm nay, chúng ta được mời khám phá một lần xem khi Thiên Chúa đang sống giữa 
gia đình chúng ta, Ngài sẽ cung cấp tất cả sự bình an và niềm hy vọng mà chúng ta cần, 
ngay cả khi chúng ta đang chèo thuyền vượt qua cơn bão dữ dội nhất! Một khi các môn 
đồ phát hiện ra rằng Chúa Giê-su đang ở bên cạnh họ, cơn bão ngay lập tức lặng đi. Khi 
họ thấy Chúa Giê-su tỉnh thức, nỗi sợ hãi và đau khổ biến mất khỏi lòng họ, và sự bình 
an của Thiên Chúa đến để làm cho họ có thể bình tĩnh và tin cậy nơi Chúa. Hôm nay, 
chúng ta hãy khám phá xem Chúa Giê-su có quyền năng thay đổi bóng tối sự chết thành 
ánh nắng sự sống như thế nào. Chính Ngài sẽ là người luôn mang đến cho chúng ta sự 
bình an của Ngài khi những rắc rối và đau khổ của cuộc sống cuốn chúng ta vào những 
cơn bão của sự nghi ngờ, căng thẳng và không chắc chắn.

Nguyện Chúa chúc lành. 
Cha Hector

Vietnamese
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CALENDARIO LITÚRGICO
20 XII Domingo Del Tiempo Ordinario. 
Job 38, 1. 8-11. Sal 106. 2 Cor 5, 14-17. Mc 4, 35-41. 
21 Lunes, San Luis Gonzaga, religioso, 
Gén 12, 1-9. Sal 32. Mt 7, 1-5. 
22 Martes, San Paulino de Nola, Santos Juan Fisher, 
obispo, y Tomás Moro. 
Gén 13, 2. 5-18. Sal 14. Mt 7, 6. 12-14. 
23 Miércoles de la XII Samana del Tiempo Ordinario. 
Gén 15, 1-12. 17-18. Sal 104. Mt 7, 15-20. 
24 Jueves, NativiUEVES. NATIVIDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA, solemnidad
Misa de la vigilia de la solemnidad de la Natividad de 
san Juan Bautista (blanco).
Jer 1, 4-10. Sal 70. 1 Pe 1, 8-12. Lc 1, 5-17. 
Is 49, 1-6. Sal 138. Hch 13, 22-26. Lc 1, 57-66. 80. 
25 VIERNES DE LA XII SEMANA DEL T. ORDINARIO, feria
Gén 17, 1. 9-10. 15-22. Sal 127. Mt 8, 1-4. 
26 SÁBADO. SANTA MARÍA EN SÁBADO, SAN PELAYO, 
mártir, 
Gén 18, 1-15. Salmo: Lc 1, 46-50. 53-55. Mt 8, 5-17. 
27 XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Sab 1, 13-15; 2, 23-24. Sal 29. 2 Cor 8, 7. 9. 13-15. Mc 5, 
21-43. 

READINGS FOR THE WEEK
20 SUN TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Jb 38:1, 8-11/2 Cor 5:14-17/Mk 4:35-41 
21 Mon Saint Aloysius Gonzaga
Gn 12:1-9/Mt 7:1-5 
22 Tue Saint Paulinus of Nola, Bishop; Saints John Fisher, 
Bishop
and Thomas More, Martyrs
Gn 13:2, 5-18/Mt 7:6, 12-14 
23 Wed Weekday 
Gn 15:1-12, 17-18/Mt 7:15-20 
24 Thu THE NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST 
Vigil: Jer 1:4-10/1 Pt 1:8-12/Lk 1:5-17 
Day: Is 49:1-6/Acts 13:22-26/Lk 1:57-66, 80 
25 Fri Weekday Gn 17:1, 9-10, 15-22/Mt 8:1-4 
26 Sat Weekday 
Gn 18:1-15/Mt 8:5-17 
27 SUN THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Wis 1:13-15; 2:23-24/2 Cor 8:7, 9, 13-15/Mk 5:21-43 or 5:21-
24, 35b-43
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Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00 
June 13 Offertory ...........................$7,461.00
Thank you for your generosity!

Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00 
13 de Junio Ofertorio ................... $7,461.00
¡Gracias por tu generosidad!

Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 06-13-2021 ........... $7,461.00
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

LỊCH PHỤNG VỤ
Tháng 6 năm 2021

20  Chúa Nhật XII Thường Niên 
G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.
21 Thứ Hai Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ.
St 12,1-9; Mt 7,1-5.
22  Thứ Ba Th. Pau-li-nô, Giám mục Nô-la, Th. Gioan 
Fisher, Giám mục và Th. Thomas More, tử đạo. 
St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
23  Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.
St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.
Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, 
lễ trọng.
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24 Thứ Năm Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita, lễ 
trọng. 
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.
St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.
26 Thứ Bảy Thánh Dominicus Henarés, Giám mục; 
St 18,1-15; Mt 8,5-17.
27 Chúa Nhật XIII Thường Niên 
Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 
(hoặc Mc 5,21-24.35b-43). 

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.



14.Comunidad

Thanks for your support and loving care.

Wishing you a wonderful 
Father’s Day!



15.

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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