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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."

SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

February 16, 2020

“Do not swear at all; not by heaven, for it is God’s throne”
“No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios”
“Đừng thề chi cả; đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa”
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WEEKLY MASS SCHEDULE
HORARIO SEMANAL DE MISAS
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ

Sunday 2/16—6th Sunday in Ordinary Time
1st: Sir 15:15-20
2nd: 1 Cor 2:6-10
Gospel: Mt 5:17-37

“Blessed are they who follow
the law of the Lord!”

Ps 119

Monday 2/17
1st: Jas 1:1-11

Gospel: Mk 8:11-13

Tuesday 2/18
1st: Jas 1:12-18

Gospel: Mk 8:14-21

Wednesday 2/19
1st: Jas 1:19-27

Gospel: Mk 8:22-26

Thursday 2/20
1st: Jas 2:1-9

Gospel: Mk 8:27-33

Friday 2/21
1st: Jas 2:14-26

Gospel: Mk 8:34—9

Viet Religious Education
408.715.2277 Saturday 2/22 The Chair of St Peter the Apostle
Gospel: Mt 16:13-19
Admin. Assistant
thuy.bui@dsj.org 1st: 1 Pt 5:1-4
Sunday 2/23—7th Sunday in Ordinary Time
Phil Le
2nd: 1 Cor 3:16-23
Director
408.799.6032 1st: Lv 19:1-2, 17-18
of Music Ministry
lephuc00@yahoo.com Gospel: Mt 5:38-48

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

PARISH ENGAGEMENT OFFICE - CATHOLIC CHARITIES OF SANTA CLARA COUNTY
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NOTE FROM
A Message
OUR PASTOR:
from Fr.
REV.
Hugo
TRUYEN
Rojas NGUYEN
Dear Parishioners,
I take the opportunity of my weekly letter to remind you about my schedule for weekly appointments
with me for anything you might need from me. I would like also to welcome new families and
parishioners that choose us as their parish. Welcome home, we are happy that you joined us.
Father Hugo Appointment schedule:
Thursdays: from 9 am to 12 pm
Fridays: 3 pm to 6 pm
Father Anthony schedule for appointments as follow:
Every Tuesday and Friday during office working hours.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Queridos Feligreses,
Aprovecho la ocasión de mi carta semanal en el boletín para recordarles a todos mis ya
acostumbrados horarios de citas semanales para todos ustedes que necesiten hablar conmigo por
cualquier necesidad o servicio que yo pueda ofrecerles. Deseo también dar la bienvenida en nuestra
parroquia a los nuevos feligreses y familias que están formando parte de nuestra parroquia.
Bienvenidos a casa, los recibimos con alegría.
Horarios de citas:
Jueves de 9 am a 12 pm
Viernes de 3 pm a 6 pm
También les comparto los horarios de atención del Padre Anthony Nguyen
Horarios de citas:
Cada martes y viernes en el mismo horario de atención de nuestras oficinas.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ông bà anh chị em giáo hữu quý mến,
Nhân tiện, tôi xin được đính kèm trong lá thư hàng tuần của tôi chương trình lịch hẹn của tôi, và của
cha Tân, để quý ông bà anh chị em biết, khi cần lấy hẹn gặp tôi hoặc cha Tân.
Tôi hoan nghênh các gia đình mới đăng ký vào giáo xứ, và các giáo hữu đã chọn giáo xứ chúng ta
đây. Xin đón chào mọi người, chúng tôi rất vui vì quý vị đã gia nhập giáo xứ.
Lịch hẹn hàng tuần của cha chính xứ Hugo Rojas:
Thứ Năm: từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Thứ Sáu: từ 3 giờ trưa đến 6 giờ chiều
Lịch hẹn hàng tuần của cha Anthony Tân Nguyễn:
Thứ Ba và thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều
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Annual Diocesan Appeal 2020
February 2020
Dear parishioners,
Pope Francis often speaks of a “Culture of Encounter” as a common goal for all of us. He said,
“Faith is an encounter with Jesus, and we must do what Jesus does, encounter others.” Every day
we encounter others in our Parish and Diocese. People are brought together from all walks of life
through a variety of ministries and services to do God’s work of justice, mercy, outreach and
formation. Encountering Christ, Faith in Action, the Annual Diocesan Appeal for the Diocese of
San Jose, provides the financial support of these ministries and services for all Catholics in our
community.
I would like to take this opportunity to thank you for having given generously of your prayer,
time, talent and treasure to continue God’s work here in the Santa Clara Valley. Your generosity
toward the 2020 Annual Diocesan Appeal will provide essential support to Our Lady of Refuge
and the other parishes of our local Church for programs like Catechesis and Faith Formation,
Liturgical Minister Formation, Youth and Young Adult Ministry, Life, Justice & Peace, Family
Life Ministries, Ministries for Cultural Diversity and Tuition Assistance for our Catholic
Elementary Schools.
The ADA also supports the formation and ongoing education of our future priests and deacons, the
Institute for Leadership in Ministry for our parish leaders and the professional development of our
current priests.
“You see that faith was working with his works, and as a result of the works, faith was
perfected.” (James 2:22)
This year our assigned goal by the Diocese is $91,568 and our parish goal is $120,000, it makes a
total ADA goal of $211,568. Why I added $120,000?
I added this amount because our monthly mortgage payment is $20,039.99 and actually we
collecting almost $10,000 monthly, so we are in need of 120,000 yearly. It is important to
remember that here at Our Lady of Refuge we will also benefit from all monies that are collected
over our diocese goal of $91,568, it will be rebated directly back to our parish to use for our
mortgage payment as I mentioned last year. In 2019 our parish received a rebate of 61,315.44 and
we used it to reduce the principal of our mortgage. In looking toward 2020 even if you have not
pledged in the past, please prayerfully consider supporting this mission.
I am confident that this year’s ADA will be another success and a testimony of your commitment
not only for Our Lady of Refuge parish, but also for the Church’s important work in the Santa
Clara Valley. With your continued support and commitment, we will truly Encounter Christ in our
parish and our greater Catholic community.
Rev. Hugo Rojas
Pastor
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Kêu Gọi Quyên Góp Hằng Năm Giúp Giáo Phận ADA 2020
Tháng 2 năm 2020
(Tên) thân mến,
Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc đến “Văn hoá Gặp gỡ” như là mục tiêu chung của
tất cả chúng ta. Ngài nói, “Đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, và chúng ta phải
hành động như Chúa hành động, là gặp gỡ mọi người.” Mỗi ngày Giáo xứ và Giáo phận của
chúng ta qui tụ mọi người, từ mọi nẻo đường cuộc sống qua nhiều mục vụ và công tác phục
vụ khác nhau, để thực thi công việc của Thiên Chúa về công lý, yêu thương, tiệ́p cận cộng
đồng, và ơn gọi. Gặp gỡ Đức Kytô, Đức tin trong Hành động, chương trình ADA hằng
năm của giáo phận San Jose cung cấp tài chánh cho những mục vụ này, và phục vụ mọi
người Công giáo trong cộng đồng chúng ta.
Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn đến ông bà anh chị em đã quảng đại đóng góp lời cầu
nguyện, thời giờ, tài năng, và tài chánh để tiếp tục việc của Chúa tại Thung Lũng Santa
Clara này. Sự rộng rãi của quý vị đối với chương Trình ADA 2020 sẽ cung cấp sự trợ giúp
quan trọng cho giáo xứ Đức Bà Chốn Tựa Nương, và các giáo xứ khác trong Giáo hội địa
phương của chúng ta, để tài trợ cho các chương trình Giáo lý, Đào tạo Thừa tác viên Phụng
vụ, Mục vụ cho Thanh Thiếu niên, Sinh hoạt, Công lý & Hòa bình, Mục vụ cho Đời sống Gia
đình, Mục vụ cho sự Đa dạng về Văn hoá, và Hỗ trợ Học phí cho các trường Tiểu học Công
giáo.
Chương trình ADA cũng hỗ trợ ơn gọi, và việc đào tạo các linh mục tương lai và các thày
sáu, trường Huấn luyện Lãnh đạo cho các giáo xứ, và những chương trình huấn luyện đặc
biệt cho các linh mục.
Thơ thánh Giacôbê tông đồ, chương 2, câu 22, nói rằng: “Bạn thấy đó, đức tin hợp tác
với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.”
Năm nay chỉ tiêu mà giáo phận đặt ra cho chúng ta là $91,568, và chỉ tiêu quyên góp thêm
của giáo xứ chúng ta là $120,000. Như vậy, tổng mục tiêu cho ADA là $211,568 (tại sao tôi
lại thêm vào $120,000? Lý do vì hàng tháng tiền trả nợ ngân hàng là $20,039.99, và mỗi
tháng chúng ta chỉ quyên góp được khoảng $10,000, bởi thế, mỗi năm chúng ta cần
$120,000. Điều rất quan trọng cần biết là, nếu số tiền thu được vượt quá chỉ tiêu $91,568
của giáo phận, giáo xứ Đức Bà Chốn Tựa Nương của chúng ta sẽ được nhận lại phần vượt
chỉ tiêu đó, để chúng ta dủng trả nợ ngân hảng, như tôi cũng đã nhắc trong lá thư ADA năm
ngoái. Năm 2019 giáo xứ chúng ta nhận lại được $61,315.44 và chúng ta đã dùng nó để trả
bớt phần nợ gốc. Hướng tới năm 2020, ngay cả khi thời gian qua quý vị chưa hứa đóng
góp, thì xin quý vị hãy cầu nguyện, và xem xét ủng hộ việc đóng góp này.
Tôi tin tưởng rẳng chương trình ADA năm nay sẽ lại là một thành công nữa, và là minh
chứng cho sự cam kết của quý vị, không chỉ cho giáo xứ Đức Bà Chốn Tựa Nương của
chúng ta, mà còn cho những công việc quan trọng của Giáo hội Công giáo tại Thung Lũng
Santa Clara. Qua việc tiếp tục ủng hô và cam kết, chúng ta thật sự gặp Đức Kytô trong giáo
xứ chúng ta, và nơi cộng đoàn Công Giáo rộng lớn hơn.
Cha Hugo Rojas
Chánh xứ
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Llamado Anual Diocesano 2020
Febrero 2020
Queridos feligreses,
El Papa Francisco habla con frecuencia de una “Cultura de Encuentro” y la presenta como una meta
común para todos nosotros. Él dijo, “La Fe es un encuentro con Jesús, y nosotros debemos hacer lo
que él hace, salir al encuentro de los demás”. Todos los días nos encontramos con muchas personas en
nuestra parroquia y diócesis. A pesar de venir de distintos lugares y circunstancias estamos juntos en
una variedad de ministerios y servicios para llevar a cabo la obra de Dios de justicia, misericordia,
ayuda y formación. Encontrando a Cristo, Fe en Acción, el Llamado Anual Diocesano de la Diócesis
de San José, provee el apoyo financiero necesario para todos los ministerios y servicios para todos los
católicos de nuestra comunidad.
Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecerles por la generosidad de su oración, tiempo, talento
y tesoro para continuar la obra de Dios aquí en el Valle de Santa Clara. Su generosidad en este
próximo Llamado Anual Diocesano 2020 brindara un apoyo esencial a Nuestra Señora del Refugio y
demás parroquias de nuestra Iglesia local en los programas, por, ejemplo, de Catequesis, Formación
de la Fe, Ministerio Litúrgico, Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos, Vida Justicia & Paz, Vida
Familiar, Diversidad Cultural, asistencia de matrícula para nuestras escuelas primarias.
El ADA también apoya la formación y la continuidad de la formación de nuestros futuros sacerdotes y
diáconos, también al Instituto de Liderazgo Ministerial de nuestros líderes en las parroquias y el
crecimiento profesional de nuestros sacerdotes.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
(Santiago 2,22)
Este año, la meta asignada por la Diócesis para nosotros es de $ 91,568 y, además, nuestra meta
parroquial es de $ 120,000, o sea una meta total de $ 211,568. ¿por qué los $ 120,000 adicionales?
Agregué esta cantidad porque nuestro pago mensual de la hipoteca es de $ 20,039.99 y actualmente en
nuestra campaña mensual para la hipoteca estamos recibiendo aproximadamente $ 10,000. Por lo
tanto, necesitamos esos 120,000 anuales. Es importante recordar que aquí en Nuestra Señora del
Refugio también nos beneficiaremos de todos los fondos que se recauden por encima de nuestra meta
diocesana de $ 91,568, o sea habrá un reembolso directo a nuestra parroquia de todo lo que exceda a
la meta y este año será asignado al pago de la hipoteca, como ya mencioné el año pasado. En 2019
nuestra parroquia recibió un reembolso de 61,315.44 y lo usamos para reducir el capital de nuestra
hipoteca. Para el 2020 esperamos su participación, si ustedes no han podido comprometerse en el
pasado, por favor, en sus oraciones, consideren apoyar esta misión.
Estoy seguro de que la campaña del ADA de este año será otro éxito y un testimonio de su
compromiso no solo con la parroquia Nuestra Señora del Refugio, sino también con el importante
trabajo de la Iglesia en el Valle de Santa Clara. Con su continuo apoyo y compromiso, saldremos al
encuentro de Cristo en nuestr a par r oquia y en nuestr a gr an comunidad católica.
Padre Hugo Rojas
Párroco
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$14,000

The collections during the weekend of 2/8 & 2/9, 2020

Sunday Collection…………………...

$ 10,102

Mass Intentions………………….......

$ 1,286

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.

Ministry News
Noticias del Grupo de Oración
Todos están invitados al grupo de oración todos los viernes
de 7:00pm a 9:00pm en el salón Nuestra Sra. de LaVang.
Cada primer viernes del mes tenemos Adoración al Santísimo en la iglesia y cada tercer viernes misa de sanación.
Los esperamos!
Para mas información pueden llamar a la oficina parroquial
al 408-715-2278.

Monday 2/17/2020
8:30am - Miriam Estrada (bday)
Tuesday 2/18/2020
8:30am - Guadalupe Carrillo (†)
Wednesday 2/19/2020
8:30am - Pablo Carrillo (†)
6:45pm - A ll souls in purgatory
Thursday 2/20/2020
8:30am - Helen Murray (health)
Friday 2/21/2020
8:30am - Margarita Ceja (healing)
Saturday 2/22/2020
5:00pm - A ll parishioners
Sunday 2/23/2020
8:00am - A ll parishioners
10:00am - Baltazar Ceja (†)
12:00pm - A lberto Morales Jr. (†)
4:00pm - Jesus Martinez Reyes (†)
6:00pm - For an end to abortion

Spanish Bible Study Group
Grupo de Biblia para Adultos
Tema de formación: Libro Palabra de Vida
Días: Lunes
Horario: 7pm - 9pm
Lugar: En el salón B de la parroquia.
Para más información:
Coordinador:
Gustavo Sánchez (408) 903-8199
==========================================

Spanish Bible Group for Youth and Kids
Curso Bíblico para Jóvenes y Niños

Formación de FE: Historia de la Salvación
Edades: 7-14 años
Días: Sábados 10:00am-11:00am
Lugar: salón #6
Para más información:
Silvia Mercado (408) 903-9170
Sandra Chacón (408) 794-5257
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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
February 16, 2020

Religious Education News
CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH
The Life of Prayer
2697 Prayer is the life of the new heart. It ought to animate us at every
moment. But we tend to forget him who is our life and our all. This is
why the Fathers of the spiritual life in the Deuteronomy and prophetic
traditions insist that prayer is a remembrance of God often awakened ++++++++++++++++++++++++++++
by the memory of the heart "We must remember God more often than ++++++++++++++++++++++++++++
RITE OF CHRISTIAN
we draw breath." But we cannot pray "at all times" if we do not pray at
INITIATION
FOR ADULTS
specific times, consciously willing it These are the special times of
Christian prayer, both in intensity and duration.
If you are an adult and are in need of
2698 The Tradition of the Church proposes to the faithful certain
rhythms of praying intended to nourish continual prayer. Some are
daily, such as morning and evening prayer, grace before and after
meals, the Liturgy of the Hours. Sundays, centered on the Eucharist,
are kept holy primarily by prayer. the cycle of the liturgical year and its
great feasts are also basic rhythms of the Christian's life of prayer.

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.

2699 The Lord leads all persons by paths and in ways pleasing to him,
and each believer responds according to his heart's resolve and the personal expressions of his prayer. However, Christian Tradition has retained three major expressions of prayer: vocal meditative, and contemplative. They have one basic trait in common: composure of heart.
This vigilance in keeping the Word and dwelling in the presence of God +++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++
makes these three expressions intense times in the life of prayer.

GIÁO LÝ DỰ TÒNG
CHO NGƯỜI LỚN
Nếu quý vị muốn được lãnh nhận
các Bí tích Khai Tâm: Rửa Tội,
2697 Cầu nguyện là sống với một tâm hồn đã được Thiên Chúa đổi Thánh Thể và Thêm Sức, xin vui
mới. Cầu nguyện phải làm cho đời sống chúng ta sinh động mọi lúc. lòng liên lạc với Sơ Catherine
Tuy nhiên, chúng ta thường quên Đấng là Sự Sống và là Tất Cả đối Phương Đặng ở số 408-715-2283.
==========================================

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Đời Sống Cầu Nguyện

với chúng ta. Vì thế, tiếp nối truyền thống Đệ Nhị Luật và các ngôn sứ,
những bậc thầy linh đạo đều nhấn mạnh : cầu nguyện là "nhớ đến
Chúa", là thường xuyên hướng tâm hồn lên Chúa. "Phải nhớ đến
Chúa nhiều hơn cả nhịp thở của mình". Nhưng chúng ta không thể
cầu nguyện "trong mọi lúc", nếu không có những thời điểm chủ ý dành
để cầu nguyện: đây là những giờ phút cao điểm của đời sống cầu
nguyện, chuyên chú hơn và kéo dài hơn.

2698 Truyền thống của Hội Thánh đề ra cho các tín hữu những dịp
cầu nguyện để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Nhịp cầu nguyện hằng
ngày là: kinh sáng và kinh tối, trước và sau các bữa ăn, các giờ kinh
Phụng Vụ. Hằng tuần, Ki-tô hữu phải thánh hóa ngày Chúa nhật chủ
yếu bằng kinh nguyện, mà trọng tâm là Thánh Lễ. Hằng năm, chu kỳ
phụng vụ và các đại lễ là những nhịp căn bản cho đời sống cầu
nguyện của Ki-tô hữu.
2699 Chúa hoàn toàn tự do hướng dẫn mỗi người một cách. Mỗi tín
hữu cũng đáp lại theo quyết tâm và những hình thức cầu nguyện riêng
của mình. Tuy nhiên, truyền thống Ki-tô giáo truyền lại ba hình thức
cầu nguyện chính: Khẩu nguyện, suy gẫm và chiêm niệm. Cả ba cùng
có một nét căn bản chung: tịnh tâm. Tỉnh thức, để giữ lấy Lời Chúa và
để hiện diện trước nhan thánh Người. Để ba hình thức này trở thành
những thời điểm đặc biệt trong đời sống cầu nguyện, chúng ta phải
tỉnh thức.
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Sixth Sunday in Ordinary Time

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 tercer 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.
February 16, 2020

