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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."

FIRST SUNDAY OF ADVENT

December 1, 2019

“For at an hour you do not expect, the Son of Man will come”
“Porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del hombre”
“Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”

P
Rev. Hugo Rojas

Rev. Anthony Nguyen

408.715.2285

Vigil Saturday | Sábado Vigilia
Thứ Bảy-Lễ Vọng
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Deacon Joseph The Hoang 408.926.4940
Social Ministry

thekhoang@gmail.com

Sr. Catherine Phuong Dang, LHC
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Arturo Reyes
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Coordinator

Eduardo Mendoza
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Facility Coordinator
408.715.2280
Admin. Assistant eduardo.mendoza@dsj.org

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 12/1—1st Sunday of Advent
1st: Is 2:1-5
2nd: Rom 13:11-14
Gospel: Mt 24:37-44

“Let us go rejoicing
to the house of the Lord”

Ps 122

Monday 12/2
1st: Is 4:2-6

Gospel: Mt 8:5-11

Tuesday 12/3
1st: Is 11:1-10

Gospel: Lk 10:21-24

Wednesday 12/4
1st: Is 25:6-10

Gospel: Mt 15:29-37

Thursday 12/5
1st: Is 26:1-6

Gospel: Mt 7:21-27

Friday 12/6
1st: Is 29:17-24

Gospel: Mt 9:27-31

Viet Religious Education
408.715.2277 Saturday 12/7
Gospel: Mt 9:35—10:1
Admin. Assistant
thuy.bui@dsj.org 1st: Is 30:19-26
Sunday 12/8—2nd Sunday of Advent
Phil Le
2nd: Rom 15:4-9
Director
408.799.6032 1st: Is 11:1-10
of Music Ministry
lephuc00@yahoo.com Gospel: Mt 3:1-12

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,
Wishing you all have had a Happy thanksgiving day! …. Here I share with you a beautiful reflection
in that regards:
“God took the form of a beggar and came down to a village. He looked for the shoemaker's house and
said, ... brother, I'm very poor, I don't have a single coin in the bag, ... these are my only sandals and
they're broken, please, fix it for me. The shoemaker told him I'm tired of everyone coming to ask
something and nobody to give something. The lord said I could give you what you need. The
distrustful shoemaker said to the beggar, ... can you give me the million dollars I need to be
happy. The lord said I could give you 10 times more than that but in exchange for something. The
shoemaker asked, in exchange for what? In exchange for your legs. The shoemaker replied, If I will
not be able to walk it doesn’t make any sense to get 10 millions. Then the Lord said, ... I can give you,
100 million dollars in exchange for your arms. The shoemaker replied, but I will not be able to eat by
my own, I don’t want the 100 millions. Then the lord said, well. I can give you 1000 million dollars in
exchange for your eyes. The shoemaker thought for a moment and replied, ... without eyes how I will
be able to see my wife, my children, and my friends. Then the lord said to him, ...dear brother, how
rich and bless you already are, but you don't realize it.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Estimados feligreses,

¡Deseando hayan pasado un Feliz día de Acción de Gracias! .... aquí les comparto una bonita
reflexión al respecto:
“Dios tomó forma de mendigo y bajo al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo,… hermano soy
muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa,… estas son mis únicas sandalias y están rotas, si
tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El
señor le dijo,.. yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero desconfiado viendo un mendigo le
preguntó,.. tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. El señor le dijo,.. yo
puedo darte 10 veces más que eso pero a cambio de algo. El zapatero preguntó. ¿A cambio de que? A
cambio,.. a cambio de tus piernas. El zapatero respondió para que quiero yo 10 millones si no voy a
poder caminar. Entonces el señor le dijo,… puedo darte, 100 millones de dólares a cambio de tus
brazos. El zapatero respondió para que quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder
comer sólo. Entonces el señor le dijo, bueno. Puedo darte 1000 millones de dólares a cambio de tus
ojos. El zapatero pensó un poco y respondió,… para que quiero yo 1000 millones de dólares si no voy
a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos. Entonces el señor le dijo,… ha hermano, hermano,
… que fortuna tienes y no te das cuenta.”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Quý ông bà anh chị em giáo hữu thân mến,

Ước mong là quý ông bà anh chị em đã có một ngày Lễ Tạ Ơn vui tươi hạnh phúc!
Sau đây, tôi xin được chia sẻ với ông bà anh chị em những suy niệm hay về̀ ngày lễ này.
“Một ngày kia, Chúa hiện đến một ngôi làng, trong hình dạng một người ăn mày nghèo khó. Người tìm đến
nhà ông thợ giày và nói, ...ông ơi, tôi nghèo quá, tôi không có lấy một đồng trong túi, mà đôi dép xăng đan
duy nhất của tôi đây lại bị rách, ông có thể làm ơn sửa nó cho tôi. Ông thợ giày nói với người ăn mày là ông
ta đã quá chán ngán với việc hết người này đến người kia đến xin xỏ nhờ vả ông ta, và chẳng thấy ai cho
ông ta cái gì cả. Chúa liền nói, ...tôi có thể cho ông điều ông cần. Ông thợ giày không tin, nên ông ta nói,
...vậy ông có thể làm tôi vui bằng cách cho tôi một triệu đô la. Chúa nói, ...tôi có thể cho ông gấp 10 lần như
thế́ , nhưng với một sự đánh đổi. Người thợ giày hỏi laị, ...đánh đổi thứ gì? Đổi đôi chân của
ông, Chúa nói. Ông thợ giày trả lời rằng, ...chẳng có ý nghĩa gı̀ nếu nhận 10 triệu nhưng tôi
không còn đi lại được nữa. Chúa nói tiếp, ...tôi có thể cho ông 100 triệu đô để đổi lấy hai
cánh tay của ông. Nhưng tôi không còn tự mình ăn được nữa, tôi không muốn 100 triệu, ông
thợ giày nói. Vậy thì, Chúa nói, ...tôi có thể cho ông một tỉ đô la để đổi lấy đôi mắt của ông.
Ông thợ giày suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng, ...không có đôi mắt tôi lấy gì để nhìn thấy vợ
tôi, các con của tôi, và bạn hữu của tôi. Chúa liền bảo với ông thợ giày, ...ông bạn thân mến
ơi, ông thật giàu có và được ban tràn đầy ơn phước, nhưng rất tiếc ông không nhận ra điều
đó.”
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$14,000

The collections during the weekend of 11/16 & 11/17, 2019

Sunday Collection...………………...
Mass Intentions………………….......
Mortgage Collection…..…….............

$ 9,381
$ 1,880
$ 8,965

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.

***** IMPORTANT ANNOUCEMENTS *****
Advent Additional Masses
Monday, December 2 (Advent begins):
6:00pm Vietnamese Mass on every Monday and Wednesday until the end
of Advent Season.
=======================================

Advent Parish Reconciliation Service
Monday, December 2 (Advent begins):
7:00pm Advent Reconciliation Service in Vietnamese

Monday 12/2/2019
8:30am - Joseph & Marie Bui (†)
Tuesday 12/3/2019
8:30am - Maria & Salvador Carrillo (†)
Wednesday 12/4/2019
8:30am - Maria & A lfredo Fernandez (†)
6:45pm - Esmerita Castro (†)
Thursday 12/5/2019
8:30am - Hector Jaime Martinez (†)
Friday 12/6/19
8:30am - Olivia Rodriguez
Saturday 12/7/2019
5:00pm - A ll parishioners
Sunday 12/8/2019
8:00am - A ll parishioners
10:00am - Elvira V azquez Contreras (†)
12:00pm - Enriqueta Ramirez (†)
4:00pm - Jose Marcial (†)
6:00pm -Refugio&Guadalupe Chavez(†)

Tuesday, December 3:
7:00 pm Advent Reconciliation Service in English & Spanish
=======================================

Feast of Immaculate Conception
Monday, December 9:
Not a Holy Day of Obligation for 2019
8:30am mass as regular Schedule
6:00 pm Viet. will be cancelled at OLOR & moved to YB High School
=======================================

Feast of Our Lady of Guadalupe
Wednesday, December 11:
6:00pm Vietnamese Mass and 6:45 pm English Mass
will be cancelled for Our Lady of Guadalupe celebration.
Thursday, December 12:
12:00am Spanish Mass (OLG celebration)
= FOR MORE ACTIVITIES AND DETAILS SEE PAGE 5 =
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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
December 1, 2019

Religious Education News
Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
What is the Kingdom of God? What is the Kingdom of Christ the King?
Here is a beau ful explana on given by Gerald Darring (St. Louis University: Center
for Liturgy): The Kingdom of God is a space. It exists in every home where parents
and children love each other. It exists in every region and country that cares for its
weak and vulnerable. It exists in every parish that reaches out to the needy. The
Kingdom of God is a me. It happens whenever someone feeds a hungry person, or
shelters a homeless person, or shows care to a neglected person. It happens
whenever we overturn an unjust law, or correct an injus ce, or avert a war. It
happens whenever people join in the struggle to overcome poverty, to erase
ignorance, to pass on the Faith. The Kingdom of God is in the past (in the life and
work of Jesus of Nazareth); it is in the present (in the work of the Church and in the
eﬀorts of many others to create a world of goodness and jus ce); it is in
the future (reaching its comple on in the age to come). The Kingdom of God is a
condi on. Its symptoms are love, jus ce, and peace. Jesus Christ is king!
We pray today that God may free all the world to rejoice in His peace, to glory in His
jus ce, to live in His love.
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
Vương quốc của Thiên Chúa là gì? Vương quốc của Chúa Kitô Vua là gì?
Dưới đây là lời giải thích hay của Giáo sư Gerald Darring (Trường Đại học Thánh
Louis: Trung tâm Phụng vụ): Vương quốc của Thiên Chúa là một không gian. Hiện có
trong mỗi ngôi nhà nơi cha mẹ và con cái yêu thương nhau. Hiện có ở mọi vùng và
quốc gia quan tâm đến sự yếu kém và dễ bị tổn thương. Hiện có trong mọi giáo xứ
ếp cận với người nghèo. Vương quốc của Thiên Chúa là một thời gian. Được xảy ra
bất cứ khi nào ai đó nuôi một người đói ăn, hoặc che chở một người vô gia cư, hoặc
tỏ ra quan tâm đến một người bị bỏ rơi. Vương quốc của Chúa xảy ra bất cứ khi nào
chúng ta chống lại luật bật công hay khiển trách một sự bất công, hay ngăn chặn một
cuộc chiến. Khi con người tham gia vào việc giúp vượt qua cảnh nghèo đói, để xóa bỏ
sự thiếu hiểu biết, để rao truyền Đức n. Vương quốc của Thiên Chúa là trong quá
khứ (trong cuộc đời và công việc của Chúa Giêsu thành Nazareth); đó là trong hiện
tại (trong công việc của Giáo Hội và sự nỗ lực của nhiều người góp sức kiến tạo một
thế giới tốt đẹp và công bằng); đó là trong tương lai (đạt đến sự hoàn thành của nó
trong thời gian tới). Vương quốc của Thiên Chúa là một điều kiện. Dấu hiệu là nh
yêu, công lý và hòa bình. Chúa Giêsu Kitô là vua!
Hôm nay chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho thế giới vui hưởng sự bình an của
Ngài, sự vinh quang trong công lý của Ngài, để sống trong nh yêu của Chúa.
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
¿Qué es el Reino de Dios? ¿Qué es el Reino de Cristo Rey?
Aquí esta una hermosa explicación dada por Gerald Darring (Universidad de San
Louis: Centro para la Liturgia): El Reino de Dios es un espacio. Existe en cada hogar
donde Padres e hijos se aman uno al otro. Existe en cada región y en cada país que
se preocupa por los débiles y vulnerables. Existe en cada parroquia que busca y
ayuda a los necesitados. El reino de Dios es un empo. El que sucede cuando alguien
alimenta a un hambriento, o cobija al vagabundo, o da ayuda a alguien maltratado.
Sucede también cuando se cambia una ley injusta, o se corrige una injus cia
come da, o se evita una guerra. Sucede también cuando la gente se une en la lucha
para superar la pobreza, para eliminar la ignorancia, para pasar en la Fe. El Reino de
Dios está en el pasado (en la vida y trabajo de Jesús de Nazaret); esta en el presente
(en el trabajo de la Iglesia y en el esfuerzo de muchos otros para crear un mundo de
buena voluntad y jus cia); esta en el futuro (llegando a su fin en la era venidera). El
Reino de Dios es una condición. Sus síntomas son amor, jus cia y paz. Jesucristo es
Rey! . Oremos hoy para que Dios libere a todo el mundo para gozar en su paz, gloria
en su jus cia, y vivir en su amor.
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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.
December 1, 2019
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