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OUR MISSION: " Our Lady of Refuge Parish is a place of safety and a beacon light
for the local community. All people, young and old and of any culture, are welcome
to take refuge in our parish and rest in the Lord. We live our faith in service to the community."

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

November 17, 2019

“See that you not be deceived, for many will come in my name”
“Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre”

“Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy”

P
Rev. Hugo Rojas

Rev. Anthony Nguyen

408.715.2285

Vigil Saturday | Sábado Vigilia
Thứ Bảy-Lễ Vọng

anthonytanduy.nguyen@dsj.org

Deacon Joseph The Hoang 408.926.4940
Social Ministry

thekhoang@gmail.com

Sr. Catherine Phuong Dang, LHC
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Luis L. Miranda
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Manager
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Eduardo Mendoza
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Facility Coordinator
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Thuy Bui

WEEKLY MASS SCHEDULE
HORARIO SEMANAL DE MISAS
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

408.715.2275
hugo.rojas@dsj.org

Pastor

Parochial Vicar

Weekly Readings

S

Sunday 11/17—33rd Sunday in Ordinary Time
1st: Mal 3:19-20a
2nd: 2 Thes 3:7-12
Gospel: Lk 21:5-19

“The Lord comes to rule the earth
with justice”
Ps 98

Monday 11/18
1st: 1 Mc 1:10-15, 41-57

Gospel: Lk 18:35-43

Tuesday 11/19
1st: 2 Mc 6:18-31

Gospel: Lk 19:1-10

Wednesday 11/20
1st: 2 Mc 7:1, 20-31

Gospel: Lk 19:11-28

Thursday 11/21
1st: 1 Mc 2:15-29

Gospel: Lk 19:41-44

Friday 11/22
1st: 1 Mc 4:36-37, 52-59

Gospel: Lk 19:45-48

Viet Religious Education
408.715.2277 Saturday 11/23
Gospel: Lk 20:27-40
Admin. Assistant
thuy.bui@dsj.org 1st: 1 Mc 6:1-13
Sunday 11/24—Our Lord Jesus Christ
Phil Le
1st: 2 Sm 5:1-3
2nd: Col 1:12-20
Director
408.799.6032
Gospel: Lk 23:35-43
of Music Ministry
lephuc00@yahoo.com

5:00 PM……………………...……. Tiếng Việt
SUNDAY | DOMINGO | CHÚA NHẬT
8:00 AM…………………. Thánh lễ tiếng Việt
10:00 AM……………...…….. Misa en Español
12:00 PM……………….….… Mass in English
4:00 PM…………………….. Mass in English
6:00 PM..………………….. Misa en Español
Mon - Wed 8:30AM Eng/Viet
Wed. 6:45 PM English Novena Mass
Thu. 8:30AM Eng/Spa
Fri. 8:30AM Spanish
Fri. 6:00 PM Thánh Lễ tiếng Việt
Thứ Bảy đầu tháng: 8:30AM TL tiếng Việt
Confession | Confesión | Hòa Giải
Wednesday | Miércoles………….…..... 6:00 PM
Thứ Bảy…..……………………….……... 4:30 PM
Or by appointment

Eucharistic Silent Adoration
Adoración al Santísimo en silencio
Chầu Thánh Thể Chúa trong thinh lặng
9:00 AM—12 Noon
Every First Friday of the month
Cada primer Viernes del mes

OFFICE HOURS
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NOTE FROM
A Message
OUR PASTOR:
from Fr.
REV.
Hugo
TRUYEN
Rojas NGUYEN
Dear Brothers and sisters,
Today’s second reading stress the importance of work in our life and its dignity, and I want to pray today with all of you for workers
in our society and those who are struggle on finding a job.
Prayer for the Dignity of Work and the Rights of Workers
Lord God, Master of the Vineyard,
How wonderful that you have invited us who labor by the sweat of our brow to be workers in the vineyard and assist your work
to shape the world around us.
As we seek to respond to this call, make us attentive to those who seek work but cannot find it.
Help us listen to the struggles of those who work hard to provide for their families but still have trouble making ends meet.
Open our eyes to the struggles of those exploited and help us speak for just wages and safe conditions, the freedom to organize, and
time for renewal. For work was made for humankind and not humankind for work. Let it not be a vehicle for exploitation but a
radiant expression of our human dignity.
Give all who labor listening hearts that we may pause from our work to receive your gift of rest.
Fill us with your Holy Spirit that you might work through us to let your justice reign.
Amen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Queridos hermanos y hermanas,

La segunda lectura de hoy enfatiza la importancia del trabajo y su dignidad, hoy quiero rezar con todos ustedes por los trabajadores
en nuestra sociedad y todos aquellos que tienen dificultades para encontrar trabajo.
La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores oración
Señor Dios, amo de la viña,
Qué maravilloso es que nos hayas invitado a quienes trabajamos con el sudor de nuestra frente a ser trabajadores de la viña y yudarte
en tu trabajo de dar forma al mundo que nos rodea.
Al buscar responder a este llamado, haznos atentos hacia quienes buscan trabajo pero no pueden encontrarlo.
Ayúdanos a escuchar las dificultades de aquellos que trabajan duro para sostener a sus familias pero aun así pasan problemas para
llegar a fin de mes.
Abre nuestros ojos a las luchas de los explotados y ayúdanos a hablar por salarios justos y condiciones seguras, la libertad de
organización y tiempo para la renovación.
Porque el trabajo fue hecho para la humanidad y no la humanidad para el trabajo.
Que no sea un medio para la explotación sino una expresión radiante de nuestra dignidad humana.
Da a todos los que trabajan corazones que escuchen para que hagamos una pausa en nuestro trabajo y recibir tu don del descanso.
Llénanos con tu Espíritu Santo para que obres a través de nosotros para que tu justicia reine.
Amén.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Quý ông bà anh chị em thân mến,

Phúc âm hôm nay nhấn mạnh về tầm quan trọng của công ăn việc làm trong đời sống và nhân phẩm của mỗi người chúng ta, và hôm
nay, tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho những công nhân trong xã hội chúng ta, và những người đang gặp khó
khăn trong việc tìm kiếm việc làm.
Lời cầu cho Phẩm giá của Công ăn việc làm và Quyền lợi của Công nhân
Lạy Thiên Chúa, Chủ của Vườn nho,
Thật tuyệt diệu biết bao việc Chúa mời gọi chúng con, những người đổ mồ hôi vất vả lao công, vào làm trong vườn nho, và cộng tác
với Thiên Chúa trong công cuộc xây dựng thế giới quanh chúng con.
Trong khi chúng con đang nỗ lực đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, xin giúp chúng con biết quan tâm đến những người anh em đang
tìm kiếm việc làm nhưng chưa kiếm được việc.
Xin giúp chúng con lắng nghe đến những người anh em đang lao động chăm chỉ để lo cho gia đình họ, nhưng vẫn gặp khó khăn
không đủ sống.
Xin mở mắt chúng con nhìn đến những người anh em đang bị lợi dụng, và giúp chúng con dám lên tiếng đòi sự
công bằng lương bổng, môi trường làm việc an toàn, tự do thành lập công đoàn, và thời gian nghỉ dưỡng; để
công việc vì con người, chứ không phải con người vì công việc; để công ăn việc làm không còn là phương tiện
để bóc lột con người, nhưng để toả sáng nhân phẩm con người.
Xin Chúa ban cho những ai đang lao nhọc con tim biết lắng nghe, để biết rằng chúng ta có lúc cần ngưng công
việc, để tận hưởng sự nghỉ ngơi bổi dưỡng.
Xin Chúa đổ tràn đầy Thần Khí Chúa trong chúng con, để Chúa hành động qua chúng con, cho công lý của Chúa
được hiển trị.
Amen.
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$14,000

The collections during the weekend of 11/9 & 11/10, 2019

Sunday Collection...………………... $ 10,031
Mass Intentions…………………....... $ 1,860
2nd Collection (Military Service)….… $ 3,190

MASS INTENTIONS
INTENCIONES
Ý LỄ TRONG TUẦN

Gracias, Cám ơn, Thank you to all
for your generous support.
If you are a registered parishioner receiving envelopes, please use them. It benefits you.
Si usted es parroquiano registrado y recibe sobres, por favor úsenlos. Le benefician.
Nếu quý ông bà và anh chị em đã gia nhập giáo xứ và nhận phong bì hằng tháng, xin
hãy xử dụng Phong bì Chúa nhật để hưởng quyền lợi của quý vị.

There is More Happiness in Giving than in
Receiving
“Serve-A-Hot-Meal”

Planning a holiday party for residents who live at one of eight affordable housing sites
where Catholic Charities offers supportive services is a great way to involve children in
the spirit of giving. This is a good activity for 2-3 families to do together. Volunteers
provide a home cooked or purchased meal for 50-100 residents and bring food to the
affordable housing site ready to serve. For many residents, this dinner may be the only
holiday meal and party they receive.
This kind of event has become a family tradition for many of our loyal donors.

Monday 11/11/19
8:30am - Orencio Y smael Sr. (†)
Tuesday 11/12/19
8:30am - Orencio Y smael Jr. (†)
Wednesday 11/13/19
8:30am - Erminia Escalante (†)
6:45pm - Lola Escalante (†)
Thursday 11/14/19
8:30am - Nicolas Paz(†), Manuel Paz(†),
Margarito Paz (†)
Friday 11/15/19
8:30am - Michael Pingue
Saturday 11/16/19
5:00pm - A ll parishioners

Sunday 11/17/19
8:00am - A ll parishioners
10:00am - Simona Lozano(†)
12:00pm - Rolando Quaile (†)
4:00pm - A draina Gomez Luna
6:00pm - A ntonio Sandoval and Family
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Safe Environment

If you suspect abuse in your parish,
school or in the Diocese, please contact:
Child Protective Services 408.299.2071
Call Police 911
The Office for the Protection of Children and Vulnerable Adults
Oficina para la Protección de Menores
y Adultos Vulnerables
Anthony Gonzalez 408.983.0141 or
email protection@dsj.org
Financial Mismanagement
If you suspect financial mismanagement
or misconduct in your parish, school or
in the Diocese of San Jose, please contact: Ethics Point: dsj.ethicspoint.com or
the hotline telephone number
1-888-325-7863
The Finance Office
Julio Bermudez, Dir ector of Compliance & Parish Financial Services,
408.983.0241
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Religious Education News
CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH
I. At the Center of the Scriptures
2762 After showing how the psalms are the principal food of Christian prayer and
flow together in the petitions of the Our Father, St. Augustine concludes:
Run through all the words of the holy prayers [in Scripture], and I do not think that
you will find anything in them that is not contained and included in the Lord's Prayer.
2763 All the Scriptures - the Law, the Prophets, and the Psalms - are fulfilled in
Christ.The Gospel is this "Good News." Its first proclamation is summarized by St.
Matthew in the Sermon on the Mount; The prayer to our Father is at the center of this
proclamation. It is in this context that each petition bequeathed to us by the Lord is
illuminated:
The Lord's Prayer is the most perfect of prayers.... In it we ask, not only for all the
things we can rightly desire, but also in the sequence that they should be desired. This
prayer not only teaches us to ask for things, but also in what order we should desire
them.
2764 The Sermon on the Mount is teaching for life, the Our Father is a prayer; but in
both the one and the other the Spirit of the Lord gives new form to our desires, those
inner movements that animate our lives. Jesus teaches us this new life by his words;
he teaches us to ask for it by our prayer. the rightness of our life in him will depend
on the rightness of our prayer.

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
I. Kinh Lạy Cha Là Tâm Điểm của Thánh Kinh
2762: Sau khi cho thấy các Thánh Vịnh là chất liệu chính cho kinh nguyện của Ki-tô
hữu và tất cả được thâu tóm trong những lời nguyện xin của kinh Lạy Cha, thánh Âutinh kết luận :
"Cứ đọc hết các kinh nguyện trong Sách Thánh, chúng ta không thể tìm thấy một điều
gì không được thâu tóm trong Lời Kinh Chúa dạy".
2763: Toàn bộ Cựu Ước (Lề Luật, các Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh) đều được ứng
nghiệm nơi Đức Ki-tô (Lc 24,44). Đây là "Tin Mừng" được các sách Tin Mừng công
bố. Thánh Mátthêu tóm lược lời loan báo Tin Mừng đầu tiên trong Bài Giảng Trên
Núi (Mt 5-7). Kinh Lạy Cha được thánh Mátthêu đặt ở tâm điểm của lời loan báo này.
Chúng ta phải hiểu các lời nguyện xin của kinh Lạy Cha trong văn mạch đó:
"Kinh Lạy Cha là kinh tuyệt hảo...với lời kinh này, không những chúng ta nguyện xin
tất cả những gì chúng ta có thể ao ước cách chính đáng, mà còn theo trật tự những gì
nên ao ước. Vì thế, kinh nguyện này không chỉ dạy chúng ta nguyện xin, mà còn huấn
luyện tâm tình của ta nữa" (T.Tô-ma Aquinô 2-2,83,9 ).
2764: Với Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su dạy ta sống, với kinh Lạy Cha, Người
dạy ta cầu nguyện. Trong cả hai, Thần Khí của Chúa Giêsu đem lại khuôn mẫu mới
cho những ước muốn là những tâm tình tác động đến cách sống của ta. Chúa Giêsu
dùng lời nói để dạy ta phải sống cuộc đời mới và dùng lời kinh xin Chúa Cha ban ơn
giúp ta sống như vậy. Khi cầu nguyện đúng, chúng ta sẽ biết sống trong Chúa.
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RITE OF CHRISTIAN
INITIATION FOR ADULTS
If you are an adult and are in need of
the Sacraments of Baptism,Eucharist
and Confirmation, please call Sr.
Catherine P. Dang at 408-715-2283.
+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++

RITO DE INICIACIÓN
CRISTIANA PARA ADULTOS
Si usted es un adulto y necesita el
Sacramento de Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación, favor de
llamar a la hermana Silvia Frías al
408-715-2281.
+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++

GIÁO LÝ DỰ TÒNG
CHO NGƯỜI LỚN
Nếu quý vị muốn được lãnh nhận
các Bí tích Khai Tâm: Rửa Tội,
Thánh Thể và Thêm Sức, xin vui
lòng liên lạc với Sơ Catherine
Phương Đặng ở số 408-715-2283.
INFANT BAPTISMS

English: 3rd Saturday of the month..3:30 PM
PRE-BAPTISMAL CLASS
First Sunday of the month……….2:00 PM
Before you take the baptismal class, you
need to have an interview with Sr Catherine.
Please contact the Parish Office for more
information.

BAUTISMO DE NIÑOS (Español)
El segundo sábado del mes ……10:30 AM
CLASE BAUTISMAL
Cada primer domingo del mes… 2:00 PM
Antes de tomar la clase bautismal, usted
necesita asistir a una entrevista con la hna.
Silvia Frias. Por favor llame a la oficina
parroquial para mas información.

RỬA TỘI TRẺ EM
Thứ Bảy tuần III...…………….. 6:15 PM
LỚP HỌC RỬA TỘI
Chúa nhật tuần II.....……………. 9:15 AM
Xin vui lòng liên lạc Văn phòng Giáo xứ
truớc khi quý vị tham dự lớp Rửa Tội.
November 17, 2019
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MARIA’S HOUSE CLEANING
APARTMENT - OFFICE - HOUSE - WINDOWS CLEANING
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(408) 449-7663
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