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ANOINTING OF THE SICK  
UNCIÓN A LOS ENFERMOS   

XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
 

Please, see your parish priest 
Favor de ver a su sacerdote 

Xin gặp linh mục trước hoặc sau Lễ  
 

CONFESSIONS / CONFESIONES / GIẢI TỘI 
 

Saturday 3:00 pm - 4:00 p.m. 
Sábado 3:00 pm - 4:00 pm 

 
PARISH OFFICE HOURS 
HORARIO DE OFICINA  

GIỜ VĂN PHÒNG 
 

Tuesday - Friday  
10:00 am – 5:00 pm   

Saturday  
Closed 

 
 

EMERGENCY NUMBER / NÚMERO DE 
EMERGENCIA / SỐ KHẨN CẨP  

(669) 247-2885 

Our Bulletin is also posted on our 
website: www.smgsj.org 

 

Over 60 Years of Faith 

Sunday, October 2, 2022 



PRAY FOR THE SICK  
OREMOS POR LOS ENFERMOS 

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN 

Pray for Our Departed and Their Families   
Oremos por Nuestros Difuntos y sus Familias 
Cầu cho những người đã khuất và gia đình họ 

Alberto Repunte, Virginia Torres Silva, Rosendo Ledesma, 
Veronica Soria, Jesús Pinedo, Raul Pinedo, Andy Sanford,  
Violet Cecilia Borello, Lois Borello, Mary Sunseri, Eleanor 

Ramírez, Nashat N. Abraham, Crisanto Gan, Florencia 
Pakingan, José Martín, Julián Quiterio, Jonathan Moreira. 

 
 
 
Our Goal……………………………………..$     22,000.00 
 

September 25, 2022…………………………..$    20,770.00 
Online Giving…………………………………$       2,296.50  
Outreach Fund………………………………...$       8,007.00 

We met our weekly collection goal this weekend!! 
Thank you for your continued generosity!! 

 

Your continued support is vital in helping us meet our goal and 
parish financial obligations.  

Mayra Aragón, 
Julius Chisolom,  
Antonio Ojeda, 
Amparo Juárez, 
Maurice Duff, 
Charles Rock, 
María Reyna, 
David Flores, 
Rosanna Lucas, 
Cecilia Lucas, 
Silvia Castro, 
Dayanara Raya, 
Stephanie Delgadillo, 
Danny Vallín, 
J. Oommachen., 
Rubén Corral Jr., 
Carlito Gan, 
María Vallejo, 
Ed Figueroa, 
Catherine González, 
Nghiem Nguyen, 
Kieu Nguyen, 
Giancarlo Bello. 

Sabina Mares, 
Alejandro Sandoval, 
Javier Solórzano, 
Alma Delia Dueñas, 
Víctor Ledezma, 
Angie Meza, 
María Corona., 
Gregorio Román, 
Concepción Pamonag, 
María Patricia Phuc Nguyen, 
Nhan Nguyen, 
Joseph Nguyen, 
David Nguyen, 
Theresa Nguyen, 
Carter Andrew, 
Ricardo Ferrer Sr., 
Fe Ferrer, 
Cande Moore, 
Amelita Tabique. 
Melanie Dela Cruz Lindsay, 
Joan Kelly, 
Alejandra Aguilar, 

Ernie Muñoz, 
Francisco Mares, 
Ivy Lam, 
Marianne Ferretti, 
Fr. Antonio Martín, 
Andrea Romero, 
Andrew Romero, 
Patricia Zuno, 
Nathan Jump, 
Nena Jump, 
Lyasha Padilla, 
Elias Ordoñez, 
Gilma Ordoñez, 
Benjamín Salazar, 
Phung Hen, 
Dora Lily López, 
Irvin Eduardo Rodríguez, 
Víctor Ledezma, 
Giuse Martin, 
Giuse Thanh, 
María Cindy, 
Mary Thuy, 
María Minh, 

TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Year C) - October 2, 2022 
Today’s Gospel Reflection: Luke 17:5-10   

THE GIFT OF FAITH 
Faith is a gift. When the disciples asked Jesus to increase their faith, they were going to the source of that 
faith with their request. God is the giver of all good gifts, including faith. When we put our faith in Christ, 
we believe that God is with us, even though we cannot physically see God. Or can we? If we are attentive, 
we see the evidence of God’s presence in the love of family and friends, care poured out in service of our 
neighbors, the living beauty of creation. This is not blind faith, but rather is the result of seeing with the 
eyes of faith. Followers of Jesus look beyond what is apparent to see what is possible with the power and 
presence of the Holy Spirit within and among us. Copyright © J. S. Paluch Co. 

Monday: Gal 1:6-12; Ps 111:1b-2, 7-9, 10c; Lk 10:25-37 
Tuesday: Gal 1:13-24; Ps 139:1b-3, 13-15; Lk 10:38-42 
Wednesday: Gal 2:1-2, 7-14; Ps 117:1bc, 2;  
 Lk 11:1-4 
Thursday: Gal 3:1-5; Lk 1:69-75; Lk 11:5-13 
Friday: Gal 3:7-14; Ps 111:1b-6; Lk 11:15-26 
Saturday: Gal 3:22-29; Ps 105:2-7; Lk 11:27-28 
Sunday: 2 Kgs 5:14-17; Ps 98:1-4; 2 Tm 2:8-13;  
 Lk 17:11-19 

Intención de la Misa 

SATURDAY, OCTOBER 1st, Santa Teresita del Niño Jesús 
   9:00 am     Dr. Jerrold Hiura †  
  12:15 pm    Por los Enfermos en Nuestra Comunidad 
    4:00 pm    Angel Albaran † 
   7:00 pm     Acción de Gracias a la Divina Misericordia  
SUNDAY, OCTOBER 2nd, Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time 
    7:00 am    Jonathan Moreira † 
    9:30 am    For the healing of Ed Figueroa and Giancarlo Bello 
  11:00 am    Happy Birthday to Michael John Sison 
       Milagros Paz † 
  12:30 pm    Paulo Rivera † Guadalupe Lechuga † Roberto Rivera †  
     Aurelia Torres † María Guadalupe Monrreal † Alfredo Torres †                      

      Gerardo Mares † Francisco Peña †  
   4:00 pm     Juanito Salamat † 
   7:00 pm     José María Sandoval † Familia Magaña-Solorio 
MONDAY, OCTOBER 3rd, San Cosme y San Damián 
    9:00 am    Nena Padilla † 
  12:15 pm    Feliz cumpleaños María Teresa Martín Romo 

TUESDAY, OCTOBER 4th, St. Francis of Assisi 
   9:00 am      Inocencio Camarillo †  

   12:15 pm      Jesús Pinedo †  
WEDNESDAY, OCTOBER 5th, St. Faustina Kowalska 
     9:00 am    Decoroso Tabique † 
   12:15 pm   Manuel Olvera †  
THURSDAY, OCTOBER 6th, St. Bruno; Blessed Marie-Rose Durocher 
   9:00 am     Enrique Te † 
 12:15 pm     Raul Pinedo †   

  FRIDAY, OCTOBER 7th, Our Lady of the Rosary 
   9:00 am     Elisa Bonilla † 
 12:15 pm     Salvador Padilla † Efraín Padilla †  
   7:00 pm     Manuel Olvera † 

May God multiply your blessings for helping your church! 
STEWARDSHIP PRAYER 

Lord Jesus, teach me to be generous; teach me to serve you as 
you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to 
heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not 
to seek reward, except that of knowing that I do your will. Amen. 

Ý   
LỄ        

Preach always; if necessary, use words. 
—Attributed to St. Francis of Assisi 



SAINT MARIA GORETTI CATHOLIC CHURCH  
MASS SCHEDULE AND PRESIDERS - October 8 & 9 

WEEKDAY - MONDAY - FRIDAY LANGUAGE LOCATION  

9:00 AM English *Wednesdays 
OLPH Novena 

Church  

10:00 AM Vietnamese Church  

12:15 PM Español Templo  

6:00 PM Vietnamese Church  

7:00 PM  *Viernes solamente Español Templo  

SUNDAY LANGUAGE INDOOR/ OUTDOOR LOCATION PRESIDER 

7:00 AM English Indoor Church Fr. Eric 

8:00 AM Vietnamese Indoor Church Fr. Khoa Vu 

9:30 AM English - Livestream Indoor Church Fr. Eric 

9:30 AM Vietnamese  Outdoor Stage Msgr. Dominic Do 

11:00 AM Vietnamese - Livestream Indoor Church Fr. Truyen Nguyen 

11:00 AM English  Outdoor Stage Fr. Eric 

12:30 PM Español  - Transmisión en vivo Dentro Templo Padre Pedro 

2:30 PM Vietnamese  Indoor Church Fr. Tri Pham 

4:00 PM English Indoor Church Fr. Eric 

5:30 PM Vietnamese Indoor Church Fr. Khoa Vu 

7:00 PM Español Dentro Templo Padre Pedro 

LIVESTREAM MASSES  
SUNDAY ONLY   

· 9:30 a.m. English 
· 11:00 a.m. Vietnamese 

TRANSMISION EN  
VIVO DOMINGOS 

· 12:30 p.m. Español 
Via YouTube.com  

and the parish's Facebook page: 
www.facebook.com/smgsjca 

SATURDAY LANGUAGE INDOOR/ OUTDOOR LOCATION PRESIDER 

9:00 AM English Indoor Church Fr. Eric 

10:00 AM Vietnamese Indoor Vietnamese Shrine Fr. Khoa Vu 

12:15 PM Español Aire Libre Patio Padre Pedro 

4:00 PM English Indoor Church Fr. Khoa Vu 

5:30 PM Vietnamese Indoor Church Fr. Khoa Vu 

7:00 PM Español Dentro Templo Padre Eric 

While there are many moral issues before us, every issue is not equal. 
1) Issues that directly affect human lives—such as abortion and euthanasia—are fundamental and demand seri-
ous consideration.  
 

2) Our Constitution heralds religious liberty in the First Amendment, yet increasingly people of faith are having to 
fight to retain this basic right.  
 

3) There is a move in the nation to redefine marriage. The marriage of a man and a woman is the foundation of 
the family and an essential core element of a flourishing society. 
 

4) The growing disparity between rich and poor means most of the world’s resources are in the hands of a small 
percentage of its people. The federal budget is a moral document and must prioritize the poorest and most vulnerable among us.  
 

5) The millions of undocumented persons living in the United States deserve our compassion. There is an immigration problem, 
and we need a humane solution to it.  
 

6) War, terror, and violence have caused thousands of lost lives. We must work for just solutions to conflict in the Holy Land, 
throughout the Middle East, and beyond.                           November 8, 2022, General Election 



 
 
Sunday, October 2, 2022 
 
Dear parishioners and friends,  
 
At the Presbyterate Assembly of the Diocese of San Jose last month, I had a short speech before 
the priests about the opportunities and challenges at St. Maria Goretti during the pandemic era.  
 
“Every cloud has a silver lining”. Affected by the pandemic and financial shortage, our parish 
laid off several staffs. Then, parishioners with time and talents came forward and help. We saw 
new faces in the choirs, liturgical teams, building team, gardening team and in parish office. Dur-
ing the “shelter in place”, our parish had no collection. We then initiated the SMG Rescue Cam-

paign, which called parishioners to rescue the church with a suggested $300 each. We wished to raise $200,000. The 
result came out surprisingly. We raised $300,000. I jokingly wish the pandemic would have come earlier. Many parish-
ioners loved their church and of course they want to rescued the church. What matters during this drive is that many do-
nors didn’t go to work or their income was cut, and yet they still helped the church. Some even told me that they have 
been doing even better financially with their jobs or business. God truly bless them.   
 
A Success Story. I also shared with diocesan priests the key elements for our parish success. 
¨ Understanding what parishioners want. Every successful project that we implement at the parish is not the pastor’s 

project, but the PEOPLE PROJECT. 
¨ Telling parishioners how we are going to achieve it. Clear direction and communication,  
¨ Doing it. Parishioners do not only hear us, but also see us. They see that we do what we say. Therefore, they sup-

port. Then successful stories multiply by trust and pleasure.  
 
Vietnamese Martyrs Shrine Dedication. This weekend Bishop Oscar Cantú comes and rededicates the Vietnamese 
Martyrs Shrine, consecrates the new Altar, dedicates Our Lady of Lavang Statue and the Vietnamese Martyrs monu-
ment. We appreciate those who supported the major renovation with their time, labor and treasure. Without them, this 
shrine would have gone to the history of the past. Now, we build a new future for the shrine and for our young genera-
tion. Once again, our parish is grateful to all benefactors of the Shrine for “drawing” a beautiful painting of the Shrine. It 
is no longer a museum of the saints, but a “hospital and temple” of the saints-in-the-making: ourselves and our children. 
On this dedication day, we begin a new journey to live as the Vietnamese martyrs, faithful to God, leading lives with 
courage and grace on the Christian race, where everyone who crosses the finish line – not just the first person – can win 
the incorruptible crown, which is the eternal prize of heaven (1 Cor. 
9:24-26). 
 
On this occasion, I also wish to share with you briefly the Vision of 
the Shrine. It is designated for local pilgrimages, devotions, group 
and family services, workshops, and social gatherings. It is not a 
place for parish group meetings or choir practices. The parish arrang-
es those gatherings at the parish campus. Why at SMG but not the 
Shrine? Because the pastor loves you, each of the groups has a spe-
cial place in his heart and he wants you to be closer to him. 
 
With thanks and praise! 
Fr. Justin T. Le 
Pastor 

Why We Dedicate The Month Of  October To The Holy Rosary? 
 

It all started in 1571, when the Catholic League entered into battle against the Ottoman Empire to protect Italy 
from invasion. The Turks were on a warpath to overthrow all of Europe, killing millions of people and forcing 
Islamic conversion on survivors. They had conquered the Middle East and Mediterranean islands of Cyrus and 
Crete. Italy was next. 
As the impending battle loomed, Pope Pius V called on various religious communities throughout Europe to 
join him in praying the rosary, including public recitations, to defeat the Islamic threat. Heading into battle, 
every man in the Catholic League’s forces carried a rosary. Their fleet was no match for the competition, vastly 
outnumbered. 
Miraculously, the Catholic League returned victorious after a daylong battle known as the Battle of Lepanto 
that took place off the coast of Greece. In thanksgiving for Mary’s intercession and protection, Pope Pius V 
declared the day — October 7 — as a feast day for Our Lady of the Rosary. To celebrate, a rosary procession 
was held in Saint Peter’s Square.    



HEALTH CORNER 
Eat nuts and seeds. Some people avoid nuts because they 
are high in fat. However, nuts and seeds are incredibly nutri-
tious. They are packed with protein, fiber, and a variety of vita-
mins and minerals. Nuts may help you lose weight and reduce 
the risk of developing type 2 diabetes and heart disease. 
(Healthline) 

SMILE! 
What do you give a pumpkin who wants to quit smoking? 
—A pumpkin patch! 

You are invited to join us in 
preparing for the  

CONSECRATION TO OUR 
BLESSED MOTHER. 

 
It will be for 3 more  
evenings at 7:00 p.m.  

where we will have the Mass 
and then the talk.  

 

October 7, 14, and 21 

The  
Consecration 
will be done 

on our  
Evening  

with  
Mary 

 

October 28, 
6:00 p.m. 

Zoom ID: 86763225393 

 OCTOBER 2  
RESPECT LIFE SUNDAY 

The link between contraception and 
abortion is sometimes subtle and even 
insidious. This is true in the physiolog-
ical level, where some contraceptives 

may prevent the implantation of a new-
ly conceived embryo in the womb. This is especially a concern 
in the case of the “morning-after pill”. But it is thought that oth-

er contraceptives, such as intrauterine devices and hormonal 
forms of contraception, may also act as abortifacients some of 

the time, not only as contraceptives.  
 A woman using birth control pills does not even know 
if such an early abortion is occurring within her own body. (Rev. 
Walter J. Schu, L. C., “Contraception and Abortion: The Under-
lying Link”, Respect Life Program). 

“Before I formed you in the womb I knew you...” 
 -Jeremiah 1:5 

HOLY FATHER PRAYER  INTENTION FOR 
THE MONTH OF OCTOBER 
Universal Intention:  
A Church Open to Everyone: 
We pray for the Church; ever faithful to, and 
courageous in preaching the Gospel, may the 
Church be a community of solidarity, frater-
nity and welcome, always living in an atmos-
phere of synodality. 

Everybody is invited to celebrate the 
feast of  

Our Lady of Manaoag  
 

HOLY ROSARY, PROCESSION 
AND HOLY MASS  

Sunday, October 9, 2022 
at 11:00 a.m. at the stage. 

Reception afterwards  
 

The feast day of Our Lady of the Most 
Holy Rosary of Manaoag falls in Oc-
tober and is consistently celebrated by 

Filipino migrants throughout the United States, particularly the 
natives of Manaoag, Pangasinan, a town which is about more 
than 100 miles north of Manila. 
 

The original image of Our Lady of Manaoag is currently en-
shrined at the Church of Our Lady of Manaoag, where throngs 
of devotees and pilgrims visit every day. 

October 4 - Feast of Saint Francis of Assisi 
While you are proclaiming peace with your lips,  

be careful to have it even more fully in your heart. 
—Francis of Assisi 

 

ANOINTING OF THE SICK 
 

Saturday, October 8, 2022 
in the 9:00 a.m. English Mass 

 
(every first Saturday of the month) 

Friday, October 7, at 6:00 p.m.  (patio) 
With Anointing of the Sick 



FEAST OF FILIPINO MARTYRS, SAN PEDRO 
CALUNGSOD AND SAN LORENZO RUIZ 

 

FIESTA DE LOS MARTIRES FILIPINOS: 
SAN PEDRO CALUNGSOD Y  

SAN LORENZO RUIZ 
 

LỄ KÍNH THÁNH TỬ ĐẠO CỦA PHILIPPIN, 
THÁNH PEDR CALUNGSOD VÀ THÁNH  

LORENZO RUIZ 



FEAST OF FILIPINO MARTYRS, SAN PEDRO 
CALUNGSOD AND SAN LORENZO RUIZ 

 

FIESTA DE LOS MARTIRES FILIPINOS: 
SAN PEDRO CALUNGSOD Y  

SAN LORENZO RUIZ 
 

LỄ KÍNH THÁNH TỬ ĐẠO CỦA PHILIPPIN, 
THÁNH PEDR CALUNGSOD VÀ THÁNH  

LORENZO RUIZ 



¡A SU SALUD! 
CIRUELA: Según los nutriólogos, esta fruta se recomienda para 
grandes y chicos porque contiene minerales como el calcio, fós-
foro, hierro, magnesio y una buena fuente de potasio, razón por 
la cual es consumida a diario por deportistas debido a que su 
aporte es parecido al plátano. 

 ¡SONRIA 
—Había un hombre tan pobre, pero tan pobre, que el día que 
comió carne es cuando se mordió la lengua. 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo C) - 2 de octubre de 2022 
Reflexión al Evangelio de hoy: Lucas 17,5-10  

EL DON DE LA FE 
La fe es un don. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que aumentara su fe, se estaban dirigiendo al 
origen de la fe con su petición. Dios es quien da todos los dones buenos, incluida la fe. Cuando ponemos nues-
tra fe en Cristo, creemos que Dios está con nosotros, aunque no podamos ver físicamente a Dios. ¿O a caso 
podemos? Si estamos atentos, vemos la evidencia de la presencia de Dios en el amor de la familia y los amigos, 
en el cuidado vertido al servicio de nuestros prójimos, en la belleza de la creación. Esta no es una fe ciega, sino 
más bien es el resultado de ver con los ojos de la fe. Los seguidores de Jesús miran más allá de lo que es apa-
rente para ver lo que es posible con la presencia del Espíritu Santo dentro y entre nosotros. Copyright © J. S. Paluch Co. 

No. 1193 

 

GRAN BAILE DE OTOÑO 
 

Sábado 8 de octubre, 5:00 p.m. 
En los terrenos de la parroquia.  

 

Entrada $30.00 por persona 
Amenizarán 2 Grupos Musicales. 

¡No faltes. Te esperamos! 

DOMINGO DEL RESPETO A LA VIDA 
Hoy 2 de Octubre se celebra el Domingo del 
Respeto a la Vida. La Escritura afirma lo que 
el quinto mandamiento prohíbe: “No quites 
la vida del inocente y justo” (Exodo 23,7).  
El homicidio voluntario de un inocente es 
gravemente contrario a la dignidad del ser 
humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que 
lo proscribe posee una validez universal: obliga a todos y a cada 
uno, siempre y en todas partes.  
 

 “Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía…” 
- Jeremías 1,5 

LA INTENCION DEL SANTO PADRE POR EL 
MES DE OCTUBRE 

Por una Iglesia abierta a todos: 
Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y 
valiente en su anuncio, viva cada vez más la  
sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, frater-
nidad y acogida 

AMONESTACIONES 
PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO 

EN MEXICO 
Ramón Curiel Reynaga. Hijo de Ramón 
Curiel y de María del Rosario Reynaga. Na-

ció en Santa María de la Huerta, Jalisco, México, el 14 de marzo 
de 1978.  Ana Imelda Ñol Ramos. Hija de Hilalrio Ñol y de 
Gloria Ramos. Nació en Tala, Jalisco, México, el  13 de febrero 
de 1982. Vivieron 7 años en esta ciudad de San José, Califor-
nia. 
Si existiera algún impedimento, favor de comunicarse a la  

EL VOTO CATOLICO 
 

Debe tenerse en cuenta además la visión ética y mo-
ral de los candidatos ante los valores fundamentales 
como la defensa de la vida humana, de la familia, del 
matrimonio, de los inmigrantes, de la dignidad de la 
mujer y de los derechos humanos, ya que el futuro 

del país exige rectitud ética en el desarrollo de sus responsabili-
dades para realizar y apoyar los cambios que nuestra sociedad 
necesita. Desafortunadamente, muchos católicos hoy día no han 
formado sus conciencias adecuadamente sobre asuntos claves de 
la moralidad. El resultado es que sus conciencias no se activan 
en los momentos apropiados, incluyendo el día de las elecciones. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
El fin de semana pasado se reportó una colecta de $23,066 dóla-
res, superando por primera vez la meta de la colecta dominical. 

¡Que Dios multiplique sus bendiciones por ayudar a su  
parroquia! 

HORACION DE CORRESPONSABILIDAD 
Señor Jesús, enséñame a ser generoso; enséñame a servirte  
como tú te lo mereces, a dar sin medida, a luchar sin pensar 
en las heridas, a esforzarme sin buscar descanso, a trabajar 

sin esperar recompensa, al saber que lo hago por tu voluntad.  
Amén. 

4 de octubre, FIESTA DE SAN FRANCISCO DE 
ASIS 

“Necesito pocas cosas y las pocas que necesito,  

UNCION DE LOS ENFERMOS 
Nuestra parroquia ofrece el  

Sacramento de Unción de los Enfermos 
Viernes 7 de octubre 

en la Misa de 7:00 p.m. 
 

El primer viernes de cada mes 



 

Domingo 2 de octubre de 2022 
  
Estimados feligreses y amigos: 
 

En la Asamblea del Presbiterio de la Diócesis de San José el mes pasado, pronuncié un breve discurso 
ante los sacerdotes sobre las oportunidades y los desafíos en la Parroquia de Santa María Goretti du-
rante la era de la pandemia: 
 

“No hay mal que por bien no venga”. Afectada por la pandemia y la escasez financiera, nuestra pa-
rroquia se vio en la necesidad de despedir a varios empleados. Enseguida, vinieron feligreses a ofrecer 

su tiempo y talento de manera voluntaria. Vimos caras nuevas tanto en los coros, en los equipos litúrgicos, equipo de 
construcción, equipo de jardinería y en la oficina parroquial. Durante el “toque de queda” nuestra parroquia no tuvo co-
lectas dominicales. Luego iniciamos la Campaña de Rescate que animó a los feligreses a rescatar la parroquia con una 
donación de $300 dólares sugeridos por familia, con el plan de recaudar $200,000 dólares. El resultado fue sorprenden-
te: se recaudaron $300,000 dólares. En broma, desearía que la pandemia hubiera llegado antes. Muchos feligreses aman 
su parroquia y por supuesto quisieron rescatarla. Lo increíble durante esta campaña fue que muchos benefactores no te-
nían trabajo o se les redujeron sus ingresos y, sin embargo, ayudaron a su parroquia. Algunos incluso me han expresado 
que les ha ido aún mejor financieramente en sus trabajos o negocios. Dios los bendiga de verdad. 
 

Una Historia de Éxito. También compartí con los sacerdotes diocesanos los elementos clave para el éxito de nuestra 
parroquia: 
¨ Entender lo que quieren los feligreses. Todo proyecto exitoso que implementamos en la parroquia no es el proyecto 

del párroco, sino el PROYECTO DE LAS PERSONAS. 
¨ Explicar a los feligreses cómo lo vamos a lograr. Dirección y comunicación claras. 
¨ Haciéndolo. Los feligreses no solo nos escuchan, sino que también nos ven. Ven que hacemos lo que decimos. Por 

lo tanto, apoyan. Entonces las historias de éxito se multiplican por la confianza y el placer. 
 

Dedicación de la Capilla de los Mártires Vietnamitas. Este fin de semana el obispo Oscar Cantú viene a dedicar nue-
vamente la Capilla de los Mártires Vietnamitas, consagrar el nuevo Altar, dedicar la estatua de Nuestra Señora de La-
vang y el monumento a los Mártires Vietnamitas. Agradecemos a quienes apoyaron la importante renovación con su 
tiempo, trabajo y tesoro. Sin ellos, este santuario habría pasado a la historia. Ahora, construimos un nuevo futuro para la 
capilla y para nuestra nueva generación. Una vez más, nuestra parroquia agradece a todos los benefactores por “dibujar” 
una hermosa pintura del Santuario. Ya no es un museo de santos, sino un “hospital y templo” de los santos en forma-
ción: nosotros y nuestros hijos. En este día de dedicación, comenzamos una nueva jornada para vivir como los mártires 
vietnamitas, fieles a Dios, viviendo con valentía y gracia en la carrera cristiana, donde todos los que cruzan meta, no 
solo la primera persona, pueden ganar la incorruptible corona, que es el premio eterno del cielo (1 Cor. 9,24-26). 
 

Aprovecho para compartir brevemente con ustedes la Visión de la Capilla: está de-
signada para peregrinaciones locales, devociones, servicios grupales y familiares, 
talleres y reuniones sociales. No es un lugar para reuniones de grupos parroquiales 
o ensayos de coros, estas reuniones se hacen en los salones de la parroquia. ¿Por 
qué en la parroquia y no en la Capilla? Porque el párroco te ama y cada uno de los 
grupos tiene un lugar especial en su corazón y quiere que estén más cerca de él. 
 

¡Con agradecimiento y alabanza! 
Rev. Justin T. Le 
Párroco 

¿Por qué es octubre el Mes del Rosario? 
En el siglo XVI, el Imperio Otomano islámico representaba una seria amenaza militar a la Europa occidental 
y envió una flota de navíos a atacar a las defensas cristianas al sur de Europa. El Papa Pío V reconoció el gran 
peligro y organizó una flota llamada la Santa Liga para enfrentar las naves de los turcos otomanos. 
 

El 7 de octubre de 1571, dos navíos se enfrascaron en una batalla decisiva que determinaría quién controlaría 
el tráfico marítimo en los mares Mediterráneo, Adriático y Egeo. El destino de Europa occidental dependía 
del éxito de los cristianos en esta contienda naval, que implicaba más de 400 barcos de guerra (fue la batalla 
naval más grande en Occidente por siglos). 
 

Pío V sabía que necesitaba más que solo fuerza militar para defender la Europa cristiana, así que pidió a to-
dos los fieles rezar el Rosario, invocando la intercesión de nuestra Madre Santísima. Al final de la Batalla de 
Lepanto, la Santa Liga salió victoriosa impidiendo permanentemente la expansión del Imperio Otomano. 
 

Al año siguiente, Pío V estableció una fiesta el 7 de octubre en honor de la Madre Santísima, llamada origi-
nalmente Ntra. Sra. de la Victoria. Luego de unos siglos, el nombre cambió por Ntra. Sra. del Rosario para 
reconocer de forma más clara que la oración fue el poder más grande en aquel día en los mares. 



THƯ CHA CHÍNH XỨ 
Chúa Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022 
 

Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em: 
 

Trong ngày Đại Hội Linh Mục của Giáo phận San Jose vào tháng 9 vừa rồi, tôi có dịp lên diễn đàn chia 
sẻ với các cha về những tiềm năng tại giáo xứ Thánh Maria Goretti trong hai năm đại dịch.  
 

Trong họa có phúc. Người xưa hay nói vậy. Do ảnh hưởng bởi đại dịch và thiếu hụt tài chánh, giáo xứ 
buộc lòng phải cho nghỉ việc một số nhân viên. Thấy vậy, có những giáo dân đã tình nguyện thời gian và tài năng giúp 
đỡ giáo xứ vận hành. Có những gương mặt mới tham gia trong đội ngũ các ca đoàn, các ban phụng vụ, ban xây dựng, 
nhóm làm vườn và trong văn phòng giáo xứ. Trong thời gian bị “giãn cách xã hội”, giáo xứ không có lễ và không có xin 
được tiền giỏ suốt ba tháng. Trước khủng hoảng tài chánh đó, một đợt vận động Gây Quỹ Cứu Trợ SMG đã được tiến 
hành. Giáo xứ gửi thư xin mỗi gia đình đóng góp 300 mỹ kim. Nhiều người hưởng ứng. Giáo xứ cầu mong xin được 
200,000 mỹ kim trong đợt xin tiền đó. Vậy mà cuối cùng xin được 300,000 mỹ kim. Tôi nói đùa rằng biết vậy đã mong 
nạn dịch đến sớm hơn. Nhiều bổn đạo trong xứ đã thương đến tình cảnh nhà thờ và dĩ nhiên là họ muốn cứu giúp nhà 
thờ. Nhưng mà cái điểm đáng nhớ chính là các bổn đạo đóng góp trong hoàn cảnh chính họ cũng gặp khó khăn như 
không có việc hay làm ít giờ hơn, vậy mà họ vẫn giúp đỡ nhà thờ. Chứ nếu dư giả thì nói gì nữa. Bù lại, Chúa chúc phúc 
cho họ. Vì nhiều người kể với tôi là họ làm ăn khá hơn cả trước mùa dịch.  
 

Một Câu Chuyện về Thành Công. Tôi cũng chia sẻ với các cha trong giáo phận về những nguyên tắc làm nên thành công 
tại giáo xứ chúng ta.  
* Phải hiểu giáo dân muốn gì. Mỗi công trình thành công trong giáo xứ đều không phải khởi đầu với suy nghĩ là “công 

trình của cha xứ”, mà chính là “công trình của giáo dân”.  
* Trình bày cho giáo dân biết sẽ thực hiện như thế nào. Phải có đường hướng và thông tin rõ ràng. 
* Nói là làm. Giáo dân không chỉ có khả năng nghe mà còn thấy rõ. Nghe là phải thấy. Mà hễ thấy rồi là họ sẽ ủng hộ. 

Những câu chuyện thành công tại giáo xứ từ đó được nhân rộng dựa trên căn bản của “niềm tin” và “hài lòng”.  
 

Lễ Cung Hiến Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cuối tuần này, Đức cha Oscar Cantú, Giám Mục giáo phận, sẽ về chủ sự 
cung hiến Đền Thánh Tử Đạo VN, thánh hiến Bàn Thờ mới, làm phép tượng đài Đức Mẹ La Vang và Bức Phù Điêu Các 
Thánh Tử Đạo VN. Giáo xứ xin tri ân tất cả những ân nhân đã hỗ trợ cho công trình đại tu cơ sở Đền Thánh bằng những 
đóng góp thời gian, lao nhọc, và tài chánh. Nếu không có quý ân nhân trong hai năm vừa qua thì chắc Đền Thánh đã sang 
trang, bước vào quá khứ. Nhưng nay thì chúng ta đã kiến tạo được một tương lai mới cho bộ mặt của Đền Thánh và cho 
các thế hệ tương lai. Một lần nữa, giáo xứ xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả quý ân nhân của Đền Thánh đã vẽ lên một 
bức tranh xin đẹp cho Đền Thánh. Nơi đây sẽ không còn là một “viện bảo tàng của những vị thánh tử đạo”, nhưng đã trở 
thành “một bệnh viện và đền thờ” của những con người đang trên đường nên thánh: đó chính là mỗi người chúng ta và cả 
con cháu của chúng ta. Trong ngày lễ Cung Hiến đáng nhớ này, chúng ta bắt đầu một hành trình mới, đó là ráng sống 
theo gương các thánh tử đạo VN, trung thành với Thiên Chúa, sống đạo với lòng can đảm và trong ơn nghĩa Chúa trong 
cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, để mong sao cho đoạt được phần thưởng không bao giờ hư 
nát, đó chính là phần thưởng sự sống đời đời trong thiên quốc” (1 Cr 9:24-26). 
 

Cũng trong dịp này, tôi muốn trình bày ngắn gọn với anh chị em về sinh hoạt của Đền Thánh. Nơi đây sẽ là điểm hành 
hương, nơi cổ võ các việc sùng đạo, các buổi phụng vụ cho các phong trào, hội đoàn xa gần, các lễ đặc biệt của các gia 
đình (kỷ niệm hôn phối, đám cưới, đám tang, sinh nhật) các buổi huấn luyện, tĩnh tâm, hội thảo, và các buổi sinh hoạt, 
tiệc tùng của các các nhân, đoàn thể. Nhưng Đền Thánh lại không phải là chỗ để các hội 
đoàn họp hàng tuần/tháng hay các ca đoàn tập hát. Giáo xứ luôn ưu tiên sắp xếp cho các 
sinh hoạt đó tại ngay cơ sở bên nhà thờ. Mà tại sao là bên nhà thờ chứ không bên Đền 
Thánh? Vì cha xứ của anh chị em thương tất cả các hội đoàn, hội đoàn nào cũng có một chỗ 
trong con tim của cha xứ, nên cha muốn các hội đoàn ở gần cha hơn. 
 

Với tâm tình tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa! 
Lm. Giuse Lê Trung Tướng,   Chính xứ 

Chúa Nhật 27 Thường Niên (Năm C) 
Tin Tưởng Và Khiêm Tốn  

Bài đọc 1: Kb 1,2-3.2,2-4. Ngôn sứ Habacúc kêu trách Chúa vì bị thử thách nặng nề. Nhưng Chúa 
cho biết: “Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ lòng thành tín của họ”.  
 

Bài đọc 2: 2Tm 1,6-8.13-14. Thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và chúng ta bền tâm tin cậy và 
trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao, bất chấp khó khăn nghịch cảnh trong đời sống. 
 

Bài Tin Mừng: Lc 17,5-10. Nhân dịp các tông đồ xin ban thêm đức tin, Chúa Giêsu cho các ông 
biết sức mạnh phi thường của nó, và dạy phải sống khiêm nhượng.  



Tiền Xin Giỏ Hằng Tuần - Cuối tuần 
qua, ngày 24 & 25 tháng 9, báo cáo 
tiền xin giỏ đạt được 23,066 mỹ kim, 
lần đầu tiên vượt trên mức chỉ tiêu mới 
của giáo xứ là 22,000. Giáo xứ xin 
chân thành cám ơn những tấm lòng đã 
bắt đầu cho thêm nhà thờ trong tiền bỏ giỏ hằng tuần. 
Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em nhìn thấy thêm 
được một điều: Chúa nhìn ban nhiều ơn lành hồn xác cho 
anh chị em và sẽ còn ban nhiều hơn những gì anh chị em 
đã cho đi.   

Lạy Chúa Giêsu, 
Xin dạy mỗi người chúng con biết sống quảng đại. 

Biết phụng sự Chúa cách xứng đáng, 
Biết cho đi không màng phí tổn, 

Biết chiến đấu không sợ thương vong, 
Biết lao động không tìm nhàn nhã, 

Biết làm việc chẳng chờ thưởng công, 
Ngoại trừ phần thưởng duy nhất 

Là con biết con làm theo thánh ý Chúa. Amen. 
 
 

Đoàn Vinh Sơn Liêm sẽ khai giảng năm Sinh Hoạt 
2022 – 2023 vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2022. 

Đoàn sẽ nhận đơn ghi danh cho các em Thiếu Nhi (6 tuổi 
–17 tuổi) tại khuôn viên nhà thờ vào những ngày sau đây: 
Thứ Bảy - 10/1/22 |3pm-5pm 
Thứ Bảy - 10/15/22 |3pm-5pm  

RƯỚC KIỆU & THÁNH LỄ  
KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA 

Kỷ niệm 105 năm lần thứ 5 Đức Mẹ hiện ra 
Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022 

 
5:30PKM: Rước Kiệu & 6:00PM: Thánh Lễ  

 
 

Chủ tế: Đức Ông Đôminicô Đỗ Văn Đĩnh 
Thuyết giảng: Lm. Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc, CSsR 

Cùng quý Cha đồng tế và các phó tế 
 

Ngày 13 tháng 10 năm 1917 (Ta là Ðức Mẹ Mân Côi) 
 
Sau khi tới gốc sồi ở Cova da Iria, dưới thúc đẩy nội tâm 
Lucia xin mọi người cụp dù xuống và lần hạt. Rồi các em 
thấy chớp sáng và Ðức Mẹ hiện đến. Lucia hỏi: 
- Bà muốn con làm gì? 
- Ta muốn một nhà nguyện được xây ở đây để tôn kính 
Ta. Ta là Ðức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục lần hạt hằng 
ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và binh sĩ sẽ trở lại gia 
đình. 
- Con có nhiều điều để xin Mẹ: chữa một số bệnh nhân, 
hoán cải tội nhân và những chuyện khác... 
- Ðược, một số sẽ được, nhưng không phải tất cả được. 
Họ chỉ cần cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ mọi tội 
lỗi. 
Rất buồn rầu, Ðức Mẹ dặn tiếp: 
- Ðừng phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm nhiều 
rồi. 
Rồi, theo lời tự thuật của chị Lucia, Ðức Mẹ mở tay ra, 
làm ánh sáng chiếu lên mặt trời. 
 
Khi Ðức Mẹ cất mình lên, ánh sáng đó vẫn chiếu vào mặt 
trời. 
 
Ðó là lý do Lucia hô lên cho mọi người ta nhìn vào mặt 
trời. Lucia không có ý kéo chú tâm của mọi người đến 
mặt trời vì cô cũng không ý thức họ hiện diện ở đó hay 
không. Cô đã làm thế theo động lực bên trong. 
Một khi Ðức Mẹ đã biến đi, con (Lucia) thấy bên cạnh 
mặt trời, Thánh Giuse với Chúa Hài Nhi ban phép lành 
cho thế giới vì con thấy hai Ðấng vẽ hình Thánh Giá. Một 
lát sau, cảnh tượng đó biến mất và con lại thấy Chúa và 
Ðức Mẹ, hình như Ðức Mẹ Ðau Thương. Chúa Giêsu ban 
phép lành cho thế giới cũng như Thánh Giuse đã làm. 
Cảnh tượng này cũng biến mất và một lần nữa con lại 
thấy Ðức Mẹ, giống như Ðức Mẹ Carmêlô. 

Ban Tổ Chức Lễ Cung Hiến Đền Thánh – Giáo xứ xin 
chân thành tri ân Đức Giám Mục giáo phận, Cha Tổng 
Đại Diện, quý Đức Ông, linh mục, các phó tế và tu sĩ, 
cùng toàn thể giáo dân xa gần đã đến tham dự lễ Cung 
Hiến Đền Thánh, làm phép tượng Đài Đức Mẹ La Vang 
và Bức Phù Điêu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Giáo xứ 
cũng xin hết lòng cám ơn các Ban Phụng Vụ, các ca 
đoàn, các hội đoàn, các ban nhạc trong lễ và trong buổi 
tiệc, các ca sĩ của giáo xứ và thân hữu, ban âm thanh và 
ánh sáng, ban xây dựng, ban cắm hoa, ban điều hợp 
parking, và quý ân nhân đã góp công sức cho buổi lễ 
được cử hành tốt đẹp, long trọng, và trang nghiêm. Xin 
cũng tri ân các đoàn thể, những gia đình và cá nhân đã 
ủng hộ tài chánh và nấu nướng cho buổi tiệc khoản đãi 
Đức cha, các linh mục và tu sĩ, cũng như toàn thể khách 
tham dự. Tất cả những lao nhọc và đôi tay của nhiều 
người đã góp phần làm nên một buổi lễ đáng ghi nhớ này. 
Xin cám ơn tất cả.  
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Fine Steel Products, Inc.
CUSTOM PLATE & STRUCTURAL STEEL LIC.#848465

Commercial & Residential
Moment Frames • Shear & Bending

All Types of Railing • Stairs

Javier Alcaraz
408-225-0654
408-210-7253

2950 Daylight Way, San Jose, CA 95111

All Types

Head Start Preschool

APPLY NOW!
 Quality Education
Preschool for children

0 to 5 years old
Pre escolar gratis

Children with disabilities are welcome

FOR APPLICATION CALL
(408) 453-6900 or (800) 820-8182

or VISIT US at www.myheadstart.org

g

THANH BINH
AGENCY

INSURANCE
CAR REGISTRATION

NOTARY PUBLIC

Auto • Home • Life • Health
Business • Worker’s Comp.

Instant Renewal Sticker
Title Transfer

(408) 406-5254
thanhbinhagency.com

thanhbinhagency@gmail.com

BINH NGUYEN
CA License #: 0E31438

Title T

(40
tha

thanhb

B

2459 Alvin Avenue

San Jose, CA 95121

ICARE AMERICAS SERVICES
TAX • BOOKKEEPING • PAYROLL • IMMIGRATION • FUNERAL PLAN

NOTARY • LIFE • HEALTH (MEDICAL & MEDICARE)
Khanh Vu CA License #: 0L43676 | (408) 387-9114  

(408) 387-3343 / (408) 334-6191
2857 Senter Rd., Ste B, San Jose, CA 95111

408.223.2300 
www.DNKaraoke.com

Karaoke Systems and Accessories
3005 Silver Creek Rd. #144 | San Jose, CA 95121

1696 MONTEREY RD • SAN JOSE, CA 95112
408.279.5633

NO CREDIT CHECK | 100 DAYS SAME AS CASH OR OAC 18 MONTHS NO INTEREST

Custom Made Sofas and Sectionals
Bedroom • Livingroom & Dining Room Furniture
Youth Furniture • Italian Furniture • Mattress

Delivery and Assembly Available
Quick Delivery - Low Price Guarantee

We will pick up your old furniture and mattresses!

Tom Tung Tran, Broker Associate

408.521.1888
tom@thehouseyouwant.com

Serving San Jose for 30+ Years
Foundation • Roofing • Remodels

Fire Sprinkler Roof System
Install Windows • Concrete • Painting

Free Estimates Call:

ART MURRAY 408-835-7437

WORK INJURIES
AUTOMOBILE ACCIDENTS

• 40+ Years of Experience
• Free Consultation • Multi- Lingual

• Compassionate Professionals
• No Recovery • No Fees

We Speak Spanish, Vietnamese, Tagalog 

408-615-1155
540 Bird Avenue, San Jose, CA 95125

www.injuryattorneydirect.com

Call or text me now Minh Truong 408-644-4773

Cutting your electricity bill by

up to 50% immediately

Receiving a full solar installation

for $0 out-of-pocket 

Catholic Cruises and Tours
and The Apostleship of the Sea
of the United States of America
Catholic Cruises/Tours to Worldwide Destinations

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

Take your
FAITH
ON A

JOURNEY.
(CST 2117990-70)

The Most Complete Online
National Directory

of Catholic Parishes
CHECK IT OUT TODAY!

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!

FREE Shipping
FREE Activation
NO Long Term Contracts

Solutions as Low as

$19.95
a month

✔Ambulance
✔Police  ✔Fire
✔Friends/Family

CALL NOW!800.809.3352 GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed

EASY Set-up, NO Contract
24/7 365 Monitoring in the USA

MDMedAlert
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide!

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS, Lowest Price Guaranteed!

Grow in your faith,
find a Mass, and

connect with your
Catholic Community

with OneParish!

Download Our Free App or Visit

https://www.oneparish.com

Thank you for advertising in
our church bulletin.

I am patronizing your business
because of it!

Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

✂
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