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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."

THIRD SUNDAY OF ADVENT

December 15, 2019

“And blessed is the one who takes no offense at me”

“Dichoso aquél que no se sienta defraudado por mí”
“Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”

P
Rev. Hugo Rojas

Rev. Anthony Nguyen

408.715.2285
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Thứ Bảy-Lễ Vọng

anthonytanduy.nguyen@dsj.org
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Sr. Catherine Phuong Dang, LHC
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catherine.dang@dsj.org
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Luis L. Miranda
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Arturo Reyes

Confirmation
Coordinator

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 12/15—3rd Sunday of Advent
1st: Is 35:1-6a, 10
2nd: Jas 5:7-10
Gospel: Mt 11:2-11

“Lord,
come and save us”

Ps 146

Monday 12/16
1st: Nm 24:2-7, 15-17

Gospel: Mt 21:23-27

Tuesday 12/17
1st: Gn 49:2, 8-10

Gospel: Mt 1:1-17

Wednesday 12/18
1st: Jer 23:5-8

Gospel: Mt 1:18-25

Thursday 12/19
1st: Jgs 13:2-7, 24-25

Gospel: Lk 1:5-25

Friday 12/20
1st: Is 7:10-14

Gospel: Lk 1:26-38

Viet Religious Education
408.715.2277 Saturday 12/21
Gospel: Lk 1:39-45
Admin. Assistant
thuy.bui@dsj.org 1st: Sg 2:8-14
Sunday 12/22—4th Sunday of Advent
Phil Le
2nd: Rom 1:1-7
Director
408.799.6032 1st: Is 7:10-14
of Music Ministry
lephuc00@yahoo.com Gospel: Mt 1:18-24

The Social Ministry continues to collect canned food for the holiday
season, please bring your donation and put them in the Bins that are
labeled Second Harvest Food Bank in
the vestibule. We
can accept nonperishable food and
dried or canned food
only, as glass containers can break.

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
HORARIO DE OFICINA
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NOTE FROM
A Message
OUR PASTOR:
from Fr.
REV.
Hugo
TRUYEN
Rojas NGUYEN
Dear parishioners,
This holiday season, give the gift of permanent housing! Parish Engagement is following
several families who are in need of rental deposit help this winter. Many of these families have
enough to pay for their rent every month but struggle to find the amount needed for the initial
deposit.
With your help, we can ensure that these families are stably housed. In the first week of
December, you will find a Christmas tree next to the parish office that has the name of several
families who are in need. On the back of the tag, please write down your name and your weekly
monetary contribution to the family.
After the New Year, Parish Engagement will directly facilitate the transfer of the donations to
the landlord who will be housing each family. Your gift this season means that a family will have a
home of their own in 2020!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Quý ông bà anh chị em giáo hữu thân mến,
Mùa lễ này, chúng ta hãy tặng món quà "nhà ở dài hạn" cho những người cần chỗ ở! Chương trình
"Giáo xứ Chung tay" (Parish Engagement) đang giúp một số gia đình cần giúp đỡ tiền đặt cọc nhà
vào mùa đông này.
Nhiều gia đình có đủ để trả tiền nhà hàng tháng, nhưng gặp khó khăn về khoản tiền đặt cọc. Với sự
giúp đỡ của quý vị, chúng ta có thể bảo đảm những gia đình này có nơi ở ổn định.
Vào tuần thứ nhất mùa Vọng, quý vị sẽ thấy một cây Giáng sinh được đặt phía trước văn phòng
giáo xứ, với tên của những gia đình cần sự trợ giúp. Phía sau bảng tên, xin quý vị vui lòng điền tên
của quý vị, và số tiền quý vị có thể đóng góp mỗi tuần cho gia đình đó.
Sau ngày đầu năm mới 2020, Chương trình "Giáo xứ Chung tay" sẽ chuyển trực tiếp số tiền quyên
góp đến người chủ căn nhà mà mỗi gia đình thuê. Món quà của quý vị mùa lễ này chính là, một gia
đình sẽ có căn nhà của chính họ trong năm 2020!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Estimados feligreses,
¡En esta temporada festiva, obsequie una vivienda permanente! “Parish Engagement” conoce a varias
familias que necesitan ayuda para el depósito de alquiler este invierno. Muchas de estas familias tienen
suficiente para pagar el alquiler cada mes, pero luchan por encontrar la cantidad necesaria para el depósito
inicial.
Con su ayuda, podemos asegurar que estas familias estén alojadas de manera estable.
En la primera semana de diciembre, encontrará un árbol de Navidad al lado de la oficina
parroquial que tiene el nombre de varias familias necesitadas. al dorso de la etiqueta, escriba
su nombre y su contribución monetaria semanal a la familia.
Después del Año Nuevo, Parish Engagement entregará directamente la transferencia
de las donaciones al propietario que alojará a cada familia. Su donación esta temporada
significa que ¡una familia tendrá un hogar propio en 2020!
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$14,000

The collections during the weekend of 12/7 & 12/8, 2019
Sunday Collection…………………………...
Mass Intentions……………………………...
Retirement Fund for Religious Collection...

$ 10,297
$ 1,468
$ 3,514

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.

Monday 12/16/2019
8:30am - Juan Lopez Nuñez (†)
Tuesday 12/17/2019
8:30am - Joselito Cabrera (healing)
Wednesday 12/18/2019
8:30am - For an end to abortion
6:45pm - Zenaida Dumuk (†)
Thursday 12/19/2019
8:30am - Francisco España (conversion)
Friday 12/20/19
8:30am - Catalina Galvez (salud)
Saturday 12/21/2019
5:00pm - A ll parishioners
Sunday 12/22/2019
8:00am - A ll parishioners
10:00am - Leonor V illegas (†)
12:00pm - Pio Pingue (thanksgiving)
4:00pm - Josepth & Marie Pham (†)
6:00pm - Ismael A . Cubides Ruiz (†)
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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
THIRD SUNDAY OF ADVENT - GAUDETE SUNDAY
"Rejoice: the Lord is nigh." As Christmas draws near, the Church emphasizes the joy
which should be in our hearts over all that the birth of our Savior means for us. The
great joy of Christians is to see the day drawing nigh when the Lord will come again
in His glory to lead them into His kingdom. The oft-repeated Veni ("Come") of Advent is an echo not only of the prophets but also of the conclusion of the Apocalypse
of St. John: "Come, Lord Jesus," the last words of the New Testament.
Today is known as Gaudete Sunday. The term Gaudete refers to the first word of the
Entrance Antiphon, "Rejoice". Rose vestments are worn to emphasize our joy that
Christmas is near, and we also light the rose candle on our Advent wreath.
O God, who see how your people, faithfully await the feast of the Lord's Nativity,
enable us, we pray, to attain the joys of so great a salvation, and to celebrate them
always with solemn worship and glad rejoicing. Through our Lord Jesus Christ, your
Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever
and ever. Amen.
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - CHÚA NHẬT HÃY VUI LÊN
Hãy vui lên vì Chúa ở gần." Giáng sinh gần đến, Giáo hội nhấn mạnh niềm vui chúng
ta nên có trong tâm hồn và trên hết tất cả đó là Đấng Cứu Thế Giáng Sinh cho chúng
ta. Niềm vui lớn lao của người Kitô giáo là được nhìn thấy ngày Chúa sẽ trở lại trong
vinh quang của Ngài để dẫn đưa họ vào vương quốc của Ngài. Lời được lặp đi lặp lại
("Hãy đến") của Mùa Vọng là tiếng vang không chỉ của các tiên tri mà còn là sự kết
thúc của sách Khải Huyển của Thánh Gioan: "Lạy Chúa Giêsu xin Ngài ngự đến," là
những lời cuối cùng của Tân Ước.
Hôm nay được gọi là Chúa Nhật Hãy Vui Lên. Thuật ngữ Gaudete dùng để chỉ lời
đầu của điệp ca, "Hãy Vui Lên". Cha chủ tế mặc áo lễ màu hồng để nhấn mạnh niềm
vui mừng của chúng ta là Giáng sinh đang đến gần, và chúng ta cũng thắp cây nến
màu hồng trên vòng hoa Mùa Vọng.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn dân của Ngài trung thành chờ đợi ngày Ngôi Hai Thiên Chúa
Giáng Sinh. chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con hưởng niềm vui cứu độ, và
để chúng con luông thờ phượng Ngài trong niềm vui mừng. Chúng con cầu xin, nhờ
Chúa Giêsu Kitô, con một Chúa. Ngài là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa
Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

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

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
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO - DOMINGO GAUDETE
lòng liên lạc với Sơ Catherine
"Alégrate: el Señor está cerca". A medida que se acerca la Navidad, la Iglesia enfatiza Phương Đặng ở số 408-715-2283.

la alegría que debe estar en nuestros corazones por todo lo que el nacimiento de
nuestro Salvador significa para nosotros. La gran alegría de los cristianos es ver que
se acerca el día en que el Señor vendrá nuevamente en su gloria para guiarlos a su
reino. La repetida Veni ("Ven") del Adviento es un eco no solo de los profetas sino
también de la conclusión del Apocalipsis de San Juan: "Ven, Señor Jesús", las últimas
palabras del Nuevo Testamento.
Hoy se conoce como Domingo Gaudete. El término Gaudete se refiere a la primera
palabra de la Antífona de entrada, "Alégrate". Las vestimentas de rosas se usan para
enfatizar nuestra alegría de que la Navidad esté cerca, y también encendemos la vela
de color rosa en nuestra corona de Adviento.
Oh Dios, que ves cómo tu pueblo, fielmente espera la fiesta de la Natividad del Señor,
nos permite, oramos, alcanzar las alegrías de una salvación tan grande, y celebrarlas
siempre con adoración solemne y alegría. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos. Amen.
********************************************************************
ANNOUCEMENT-THÔNG BÁO-ANUNCIO

There is no Catechism class from Christmas week to New Year Day. The
students return to Catechism class on January 4, 2020.
Các em học sinh được nghỉ học Giáo Lý Việt Ngữ và TNTT tuần lễ Giáng
Sinh đến Tết Dương Lịch. Các em trở lại học GLVN-TNTT vào thứ bảy ngày
4-1-2020.
No habra clases de catecismo la semana de Navidad y Año Nuevo. Los
estudiantes regresan a clases el dia sabado 4 de enero del 2020.
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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.
December 15, 2019

The Nine Days Simbang Gabi
December 15 to December 23, 2019
Mass Time 7:00pm Monday through Saturday
12:00pm on Sundays
Special celebration by Bishop Cantu on Saturday,
December 21st at 7:00pm
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MARIA’S HOUSE CLEANING
APARTMENT - OFFICE - HOUSE - WINDOWS CLEANING
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(408) 449-7663
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