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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: 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
Universal intention - Social friendship 
We pray that, in social, economic and political situations 
of conflict, we may be courageous and passionate 
architects of dialogue and friendship.

In today’s gospel passage, God’s Word taught 
us how people from Jesus’ town had God’s 
grace within them. They were the ones who 
vividly asked: where did this man get all this? 
What kind of wisdom was given to him?  What 
mighty deeds are wrought by his hands! But 
they were also obstinate, the same as us. They 
were led to doubt and to put their ego and their 
pride before divine evidence.

This is the same mistake that we also make 
so often: How many times have we allowed 
our reason and our intellect to overcome our 
heart and our faith? How many times have we 
disdained the grace that we have received? 
Through our daily actions, how many times have 
we asked: is He not the carpenter? The son of 
Mary? 

Cardinal Karl Rahner, one of the most 
esteemed theologians of the XX Century, used 
to describe how we human beings are able to 
discover our close dependence upon a superior 
being, only after we have recognized our 
imperfect nature, and the limited capacity we 
possess to understand the world around us. But 
at the same time, this fact sparks our faith, a faith 
that will lead us along paths way different from 
the ones proposed by our modern world. This 
new faith is a move that arises from our intellect, 
and is able to lead us to a new set of realities 
that cannot be proved through our sensorial 
perception.

The Gospel asks us today for a faith that trusts, 
a faith that gives us security, a faith that provides 
support and determination for our convictions. 
It is not the kind of faith that will believe we have 
done enough with our prayers and devotions 
without translating them into our daily life. Today, 
let us ask the Lord all the faith that we need in 
order to sacrifice ourselves for the benefit of 
others. Let us ask the Lord for the strength we 
need to show our faith through the good deeds 
performed for the wellbeing of our brothers and 
sisters. 

Is He not the son
of the carpenter?

Fourteenth Sunday in Ordinary Time

Blessings,
Fr. Hector

Holy Gospel



9.

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, la palabra de Dios nos 
enseña como algunos de los que escuchaban 
a Jesús en su pueblo tenían la gracia de Dios 
en ellos, comprendían la profundidad de su 
mensaje. Hoy preguntan con asombro: ¿Donde 
aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo es 
que tiene sabiduría y poder para hacer milagros? 
Pero su obstinación los llevo a dudar y a poner su 
ego y su orgullo delante de la evidencia divina. 

Es el mismo error que nosotros hemos cometido 
tantas veces: el poner incondicionalmente 
nuestra razón sobre nuestro corazón, sobre 
nuestra fe, sobre la gracia de Dios que hemos 
recibido. ¿Que no es este el carpintero? ¿Acaso 
no es el hijo de María? 

Karl Ranher, uno de los grandes teólogos del 
siglo XX, afirma que el ser humano, al descubrir 
su imperfección y su limitada capacidad para 
entender la totalidad de los acontecimientos 
que lo rodean, descubre automáticamente su 
dependencia de un ser superior e infinito. Este 
hecho despierta por si mismo la fe, una fe que 
propone un camino muy diferente y lejano de 
todo cuanto el mundo moderno propone y 
enseña. Una fe que, siendo provocada por un 
movimiento en nuestra inteligencia, conduce a 
realidades que no pueden ser comprobadas a 
través de nuestros sentidos.

El evangelio de hoy propone una fe que 
confía y que da seguridad, la fe que da solidez 
a nuestras convicciones. Pero jamás la fe que 
se queda en creer que con solo nuestros rezos 
hemos cumplido la parte que nos corresponde 
en esta nueva alianza llevada a la perfección 
mediante el sacrificio de Jesucristo. Pidamos 
hoy al señor la capacidad para convertir nuestra 
fe en una fe viva que nos lleve siempre a servir 
a nuestros semejantes. Pidámosle al Señor la 
capacidad para verlo a El presente en todas 
las personas a nuestro alrededor, y en toda 
la creación que nos grita su misericordia y su 
poder.

¿No es este el hijo
      del carpintero?

Bendiciones,
Fr. Hector

Décimo cuarto 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 XIV Thường Niên 
Ngày 4 Tháng 7 Năm 2021

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý chung: Tình huynh đệ trong xã hội.
Chúng ta hãy cầu nguyện, để trong mọi hoàn 
cảnh xã hội, kinh tế và chính trị mâu thuẫn, 
chúng ta trở thành các kiến trúc sư can đảm, say 
mê đối thoại và xây dựng tình huynh đệ.

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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Ông ta chẳng phải là con bác thợ mộc sao? 
Trong đoạn phúc âm hôm nay, Lời Chúa đã dạy chúng ta cách những người nơi quê quán Chúa 

Giê-su có ân sủng của Chúa trong họ. Họ là những người đã hỏi một cách linh động: “Bởi đâu 
ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những 
sự lạ thể ấy? Nhưng họ cũng cố chấp, giống như chúng ta. Họ bị dẫn đến nghi ngờ và đặt cái tôi 
và niềm kiêu hãnh của họ trước những bằng chứng thánh thiêng.  

Đây cũng chính là sai lầm mà chúng ta cũng thường mắc phải: Đã bao nhiêu lần chúng ta để 
lý luận và lý trí của chúng ta vượt thắng trái tim và đức tin của mình? Đã bao nhiêu lần chúng ta 
khinh thường ân sủng mà chúng ta đã nhận lãnh được? Qua những hành động hàng ngày, đã bao 
nhiêu lần chúng ta đã hỏi: Ngài không phải là người thợ mộc sao? là Con của bà Maria sao?

Đức Hồng Y Karl Rahner, một trong những nhà thần học được kính trọng nhất của Thế kỷ XX, 
đã từng mô tả con người chúng ta có thể khám phá ra sự phụ thuộc mật thiết của mình vào một 
đấng cao cả, chỉ sau khi chúng ta nhận ra bản chất bất toàn của mình và khả năng giới hạn mà 
chúng ta có thể hiểu được thế giới xung quanh chúng ta. Nhưng cùng lúc, sự thật này khơi dậy 
niềm tin của chúng ta, một niềm tin sẽ dẫn chúng ta đi theo những con đường khác với những 
con đường đã được đặt ra bởi thế giới hiện đại của chúng ta. Niềm tin mới này là một động thái 
nảy sinh từ sự thông minh của chúng ta, và có thể dẫn chúng ta đến một tập hợp thực tế mới mà 
chúng ta không thể chứng minh được qua nhận thức cảm tính của mình. 

Tin Mừng hôm nay đòi hỏi chúng ta một đức tin tín thác, một đức tin mang lại cho chúng ta sự 
an toàn, một đức tin cung cấp sự hỗ trợ và quyết tâm cho những xác tín của chúng ta. Đó không 
phải là loại đức tin sẽ tin tưởng rằng chúng ta đã làm đủ với những lời cầu nguyện và lòng sốt 
mến của mình mà không cần chuyển tải chúng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hôm nay, 
chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả niềm tin mà chúng ta cần để hy sinh bản thân vì lợi ích của 
người khác. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho sức mạnh mà chúng ta cần để thể hiện đức tin 
của mình qua những cử chỉ tốt được thực hiện vì phúc lợi của anh chị em mình.

Nguyện Chúa chúc lành. 
Cha Hector

Vietnamese
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CALENDARIO LITÚRGICO
04 Domingo XIV del Tiempo Ordinario.
Ez 2,2-5, Sal 122,1-4, 2Co 12,7b-10, Mc 6,1-6: 
05 Lunes - San Antonio María Zaccaría, presbítero. 
Gn 28,10-22; Sal 90; Mt 9,18-26.
2,1-3; Sal 1; Mc 10,13-16.
06 Martes Santa María Goretti, mártir
Gn 32,22-32; Sal 16; Mt 9,32-38.
07 Miércoles
Gn 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7.
08 Jueves
Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5; Sal 104; Mt 10,7-15.
09 Viernes: San Agutin Zhao Rong y companeros, 
mártires
Gn 46,1-7.28-30; Sal 36:3-4, 18-19, 27-28, 39-40; 
Mt 10,16-23 
10 Sábado
Gn 49,29-33; 50,15-24; Sal 104; Mt 10,24-33 (o 
Mem.: 2Co
4,6-11.16-17; Sal 58; Mt 16,24-27).
11 Domingo XV del Tiempo Ordinario.
Am 7,12-15. Sal 84,9ab.10-14. Ef 1,3-14 (o Ef 1,3-
10). Mc 6,7-13

READINGS FOR THE WEEK
4 SUN FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Ez 2:2-5/2 Cor 12:7-10/Mk 6:1-6a 
5 Mon Saint Anthony Zaccaria, Priest; Saint Elizabeth of 
Portugal
Gn 28:10-22a/Mt 9:18-26)
6 Tue Saint Maria Goretti, Virgin and Martyr
Gn 32:23-33/Mt 9:32-38 
7 Wed Weekday 
Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a/Mt 10:1-7 
8 Thu Weekday 
Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5/Mt 10:7-15 
9 Fri Saint Augustine Zhao Rong, Priest, and Companions, 
Martyrs
Gn 46:1-7, 28-30/Mt 10:16-23 
10 Sat Weekday 
Gn 49:29-32; 50:15-26a/Mt 10:24-33 (388)
11 SUN FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Am 7:12-15/Eph 1:3-14 or 1:3-10/Mk 6:7-13 
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Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00 
June 27 Offertory ...........................$6,920.00
Thank you for your generosity!

Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00 
27 de Junio Ofertorio ................... $6,920.00
¡Gracias por tu generosidad!

Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 06-27-2021 ........... $6,920.00
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

LỊCH PHỤNG VỤ
Tháng 7 năm 2021

04  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
05  Thứ Hai Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. 
St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
06  Thứ Ba Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo.
St 32,22-32 (hoặc Hr 32,23-33); Mt 9,32-38.
07  Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.
St 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.
08  2Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.
St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.
09  Thứ Sáu Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục 
và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.
St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
10  Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.
St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.
11 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13

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.

THÔNG BÁO TỪ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ 
Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ nhận đơn ghi danh 
bắt đầu từ 11 tháng 7 đến 15 tháng 8 sau thánh lễ 
Chúa Nhật 11 giờ sáng và 3 giờ chiều ho ặc ghi danh 
tại văn phòng giáo x ứ, Thứ ba, Thứ năm và Thứ sáu từ 
12 giờ trưa đến 5:30 chiều.
Ngày cuối cùng nhận đơn ghi danh là 15 tháng 8.  
Không nhận đơn ngày khai giảng.
Lệ phí ghi danh là $200.00 cho mỗi em, Trong gia 
đình có hai con em trở lên. Mỗi em $150.00. 
Ngân Phiếu xin ghi trả cho:  Christ The King Parish.

Ghi danh cho các em lớp Rước Lễ Lần Đầu xin đem 
theo giấy khai sinh, giấy Rữa Tôi.
Ghi danh các em lớp Thêm Sức xin đem theo giấy 
khai sinh, giấy Rữa Tội và chứng chỉ Rước Lễ Lần Đầu.

Năm nay sẽ có các lớp:  
• Chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu.
• Rước Lễ Lần Đầu.
• Sau Rước Lễ Lần Đầu.
• Chuẩn bị Thêm Sức A
• Chuẩn bị Thêm Sức B.
• Lớp Thêm Sức.
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Parish’s Facility Request Form
All the groups using facility must submit the reservation request form to the office, a responsible 

person must have a fingerprint, a safe environment certificate and a waiver.
Please note: no cooking, no burners and no stoves allowed to use in the class room.

Formulario de Solicitud de Instalación Parroquial
Todo el grupo que utiliza las instalaciones debe enviar el formulario de solicitud de reserva a la 

oficina. La persona responsable debe tener una huella digital, un certificado de ambiente seguro 
y una exención. Tenga en cuenta: no se permite cocinar, ni quemadores ni estufas en el aula.

Đơn Xin Sử Dụng Cơ Sở Của Giáo Xứ
Tất cả các hội đoàn sử dụng các phòng ốc của giáo xứ phải nộp đơn xin sử dụng cho văn phòng, 

người chịu trách nhiệm phải lăn tay, phải có chứng chỉ an toà môi sinh và giấy cam kết.
Xin lưu ý:  không được dùng các loại bếp ga, các loại hơi nóng để nấu hoặc hâm nóng thức ăn 

trong phòng học.

Hall Rental
The Parish Hall is available for rent for events such as quinceañeras, anniversaries, wedding 

receptions, family gatherings, etc.  You may call the office for information 
during the office hours from.

Alquiler de Salón
Estamos disponibles a alquilar el hall para la celebración de eventos como quinceaneras, 

recepción matrimonial, aniversarios, u otros eventos de familia, etc. Llame durante las horas de la 
oficina para más información.

MƯỚN HỘI TRƯỜNG
Qúy vị cần mướn hội trường của Giáo Xứ để tổ chức các buổi tiệc kỷ niệm, tiệc hội ngộ v.v. xin liên 

lạc với văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc để biết thêm chi tiết.
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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:

• September 18, 2021
• November 20, 2021 

Comunidad

Marriage Preparation Retreats
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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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Parish Office will be closed
The office will be closed Monday July 5 for Independence Day. We appreciate Your 

understanding. 

Happy Holidays!

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ ĐÓNG CỬA
Văn phòng sẽ đóng cửa, Thứ Hai ngày 5 tháng 7 ngày lễ Độc Lập. Cám ơn sự thông cảm của qúy 

vị.  Chúc qúy vị một ngày lễ an lành

La oficina parroquial estará cerrada
La oficina estará cerrada el lunes 5 de julio por el Día de la Independencia. Apreciamos su 

comprensión. 

¡Felices Fiestas!
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