Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
Fifth Sunday of Easter

May 10, 2020

MASS SCHEDULE

Marriage/Matrimonio/ Bí Tích Hôn Phối

While our public masses are suspended at this time, you are
welcome to participate our live streamed masses at our Website: www.ctksj.org

Please contact a priest or parish office at least six months prior
to the proposed date of wedding.
Xin liên lạc với linh mục hoặc với văn phòng Giáo Xứ ít nhất 6
tháng trước ngày cưới.
Comuníquese con un sacerdote u oficina parroquial al menos
seis meses antes de la fecha propuesta para la boda.

Daily Mass
(Monday - Friday)
Misa Diaria
(Lunes - Viernes)
Lễ ngày thường giờ sáng
Monday
English
Tuesday & Wednesday Spanish & English
Thursday & Friday Vietnamese & English

Office hours / Horas de oficina / Giờ làm việc
Due to shelter in place our office is closed, if you need
help please call: (408)362-9958
Mon / Lunes / Thứ Hai:
Tues - Fri / Martes - Viernes / Thứ Ba-Thứ Sáu:
Sat / Sábado / Thứ Bảy:
Sunday/Domingo/ Chúa Nhật:
Holiday/Vacaciones: Closed (Cerrado)
Đóng cửa các ngày lễ
PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez ………………………………….7183
Rev. Fr. Vincent Nguyễn Đình Truyền, Parochial Vicar 7185
Sandra Maldonado , Pastoral A ssociate …………………7180
Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ……………………….7186
Nguyễn Hồng-Hoa, Administrative Assistant ……………...7182
Martha Lario, A dm inistrative A ssistant ………………...7181
Vincent de Paul …………………………………………..7187
Alfonso Plancarte, Custodian

Sacrament of Baptism / Sacramento de Bautizmo /
Bí Tích Rữa Tội.
Please allow one month
Un mes de anticipación por favor.
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ trước một tháng.

Ministry to the Sick and Homebound
If in the hospital, please call the Diocesan Hotline service
408-345-2445.
Si está en el hospital, llame al servicio de línea directa diocesana 408-345-2445.
Nếu ở bệnh viện, xin vui lòng gọi số điện thoại khẩn của Giáo
phận 408-345-2445.

Reconciliation/Confesión/ Bí tích Hòa giải
Saturday
En español haga una cita.
Tiếng Việt: Thứ bảy sau thánh lễ ….. chiều,
Chúa Nhật 30 phút trước thánh lễ …..chiều.

Adoration of the Holy Sacrament
The Exposition of the Blessed Sacrament every
1st Friday after the 9 am mass until 6pm, and
other Fridays after the 9 am mass until 1pm.

ADORACIÓN DEL SANTO SACRAMENTO

Cada 1er viernes, la exposición del Santísimo Sacramento
después de la misa de las 9 a.m. hasta las 6 p.m. y los otros
viernes después de la misa de las 9 a.m. hasta la 1 p.m.

Chầu Thánh Thể

Các ngày Thứ Sáu đầu tháng sau thánh lễ 9 giờ sang đế 6 giờ
chiều và các Thứ Sáu trong tháng sau thánh lễ 9 giờ sang đến 1
giờ trưa.

Encountering Christ,
Faith in Action
Thank you to all who have already
pledged to this year’s Annual Diocesan Appeal. To date, 215 Families
pledges and gifts of $64,305.00. We
need your help to reach our parish
goal of $75,430.00 and 100% participation. Please fulfill your pledge
today. This might be a good time to
check out the online giving at dsj.org
or send your pledge to Christ the King
Parish: 5284 Monterey Hwy,
San Jose, CA 95111

Encontrando a Cristo,
Fe en Acción
Gracias a todos los que ya se han comprometido con la Campaña Diocesana Anual
de este año. Hasta la fecha, 215 Compromisos y regalos familiares de $64,305.
Necesitamos su ayuda para alcanzar
nuestra meta parroquial de $ 75,430.00 y
100% de participación. Por favor haga su
promesa hoy. Este podría ser un buen
momento para consultar las donaciones en
línea en dsj.org o enviar su promesa a la
parroquia de Cristo Rey: 5284 Monterey
Hwy, San Jose, CA 95111

I AM THE WAY AND THE TRUTH, AND THE
LIFE.
In today’s Gospel, Jesus is equaling Himself with the
Father, and if it is still not enough, He added: “I am in the
Father, and the Father is in me.” In other words, the Father
looks like Jesus, and the Father behaves like Jesus. In addition to these powerful words, the Gospel passage still
delivers what is maybe one of the more eloquent and consoling ideas about Jesus’ identity and mission. In the passage, and as an answer to Thomas’ questioning, Jesus affirms today “I am the way and the truth and the life!”
Through centuries of human history, a few wise men
claimed to have found a way, a light to lead their way.
Moses, Buda, Mahomed, Gandhi for example. But what
makes Jesus’ claim so radical is its fundamental difference
with all others. It is not that He found a way; it is not that
He found the truth; it is not that He had discovered the
fountain of life. Jesus’ fundamental claim is represented
by the fact that HE IS the way that will certainly lead us to
the Father; the fact that HE IS the absolute truth that does
not change with fashion or human progress; the fact that
HE IS our only source of true and everlasting life.
At the altar of the sacrifice, the place where the way,
the truth, and the life are offered for us in the Eucharist, let
us ask the Lord for the wisdom to transform Jesus teachings into the works of our daily lives. Let us humbly ask
the Lord to increase our faith to a point where we do not
need to see miracles to believe that He really is the Son of
God. Like the apostle affirms: “It is not me who abides in
me, but Christ who is in me!” Today let us humbly accept
the demolishing truth that Jesus is “the way, and the truth,
and the life!”
Blessings ,
Fr. Hector

PLEASE PRAY
For our parishioners who have died:
Velia Garcia, Lalo Garcia.
Mass Intention— Sunday May 10, 2020
Gioan Trần Văn Mại, Nguyễn Thị Đạm,

Gặp Gỡ Chúa Kitô
Đức Tin trong Hành Động
Xin cám ơn tất cả những qúy vị đã cam kết
đóng góp cho chương trình khuyên góp
cho Giáo phận Hàng năm. Đến nay, đã có
215 gia đình cam kết và quà tặng $64,305.
Chúng tôi cần sự giúp đỡ của qúy vị để đạt
được mục tiêu của giáo xứ là $ 75,430.00
và tham gia 100%. Xin thực hiện cam kết
của qúy vị ngày hôm nay. Đây có thể là
thời điểm thuận tiện cho qúy vị đóng qua
trực tuyến tại dsj.org hoặc gởi thư đóng
góp về địa chỉ Christ the King Giáo Parish:
5284 Monterey Hwy, San Jose, CA 95111

Welcome
We welcome you to our faith community and invite
you to become a registered, and active member of
our parish. You can stop by the parish office at the
end of the shelter in place time for assistance. Please
introduce yourself to our priests and the members of
our parish staff so we can have a chance to welcome
you.
READINGS FOR THE WEEK
10 Fifth Sunday of Easter
Acts 6:1-7/1 Pt 2:4-9/Jn 14:1-12
11 Mon Easter Weekday
Acts 14:5-18/Jn 14:21-26
12 Tue Saints Ner eus and Achilleus, Saint Pancr as,
Acts 14:19-28/Jn 14:27-31a
13 Wed Our Lady of Fatima
Acts 15:1-6/Jn 15:1-8
14 Thu Saint Matthias, Apostle
Acts 1:15-17, 20-26/Jn 15:9-17
15 Fri Saint Isidor e
Acts 15:22-31/Jn 15:12-17
16 Sat Easter Weekday
Acts 16:1-10/Jn 15:18-21
17 Sixth Sunday of Easter
Acts 8:5-8, 14-17/1 Pt 3:15-18/Jn 14:15-21

Hall Rental
The Parish Hall is available for rent for events such
as quinceañeras, anniversaries, wedding receptions,
family gatherings, etc. You may call the office for
information during the office hours
Alquiler de Salón
Estamos disponibles a alquilar el hall para la celebración de eventos como quinceaneras, recepción
matrimonial, aniversarios, y otros eventos de familia, etc. Llame durante las horas de la ayuda.

Sunday Mass
Please join livestream Sunday Mass on the Diocese of
San Jose Facebook page:
https://www.dsj.org/vlog/
Or Sunday Mass recorder on the Diocese of San Jose
Web page: www.dsj.org
10:00 A.M. - English Mass - Bishop Oscar Cantú
11:30 A.M. - Spanish Mass - Bishop Oscar Cantú
1:00 P.M. - Vietnamese Mass - Fr. Hao Dinh
Or on Christ the King Church Web and Facebook page:
WWW.ctksj.org and also on You Tube: Christ the King
Parish Channel.
This is the link for catechesis assignments.
http://ctksj.org/catechetics/

MOTHER
Mother is the name for God on
the lips and in the hearts of
little children.
William Makepeace Thackeray

Happy Mother’s Day
from Christ the King
Happy Hour for a Happy Marriage: Andrew & Mary
Beth Brown invite engaged couples and newlyweds to a "happy
hour" on Facebook Live as they share reflections and teachings
from St. John Paul II' s Theology of the Body. Join them Fridays at 5:00 PM. Come and see what's brewing with the
Browns! Andrew & Mary Beth are parishioners at St. Lucy's.
Andrew is the founder of Echoes of Worth. https://
www.facebook.com/events/643060509881159/

Hand sanitizer Single use gloves (S,M,L)
Disinfectant wipes No touch -digital thermometers
We can only accept items on this list that are new and unopened. If
you would like to donate these items please contact Kathleen at
kbur- roughs@CatholicCharitiesSCC.org

Parish Giving and Support
NOW, MORE THAN EVER, WE NEED YOUR
SUPPORT!
You can donate by Online-Giving, link is located on the
home page of our Parish Web page www.ctksj.org.
If you make donate by check. Checks should be made
payable to: Christ the King Parish and mailing your donation to Christ the King Parish, 5284 Monterey Highway,
San Jose CA 95111.

Quinto Domingo De Pascua

10 de mayo de 2020
Bienvenido
Le damos la bienvenida a nuestra comunidad de fe y lo
invitamos a convertirse en un miembro activo y registrado
de nuestra parroquia. Puede pasar a la oficina de la parroquiaal final del refugio en el lugar para asistenciaa.
Preséntese a nuestros sacerdotes y a los miembros de
nuestro personal parroquial para que podamos darle la
bienvenida a nuestra parroquia.
Misa Del Domingo
Únase a la Misa dominical en vivo en la página de Facebook de la Diócesis de San José: https://www.dsj.org/vlog/
10:00 A.M. - Misa en inglés - Obispo Oscar Cantú
11:30 A.M. - Misa en español - Obispo Oscar Cantú
1:00 PM. - Misa vietnamita - p. Hao Dinh
O registrador de misas dominicales en la página web de la
Diócesis de San José: www.dsj.org
O en la página web de la Iglesia de Cristo Rey y en Facebook:WWW.ctksj.org y también en You Tube: Christ the
King Parish Channel.
Este es el enlace para las tareas de catequesis.
http://ctksj.org/catechetics/

Los Santos y Otras Celebraciones
10 Quinto Domingo De Pascua
11 Lunes Semana de Pascua
12 Martes Santos Ner o y Aquileo, San Pancr acio
13 Miércoles Nuestr a Señor a de Fátima
14 Jueves San Matía, Apóstol
16 Viernes San Isidr o
16 Sabato Semana de Pascua
17 Sexto Domingo De Pascua
MADRE
La madre es el nombre de
Dios en los labios y corazones
de sus hijos. —William Makepeace Thackeray

Cristo Rey les desea un Feliz
día de las Madres

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD, Y LA VIDA.
En el Evangelio de hoy Jesús se iguala a sí mismo
con el Padre, y por si esto no queda claro todavía agrega: “Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí.” En
otras palabras, el Padre luce como Jesús, y el Padre
actúa igual que Jesús. Pero además de estas consoladoras y reconfortantes ideas, el Evangelio despliega ante
nosotros lo que quizás es la más elocuente y desconcertante definición de la identidad y la misión de Jesús.
En el pasaje, y como respuesta a la pregunta de Tomas,
Jesús afirma categórico y sin vacilación: “¡Yo soy el
camino, la verdad y la vida!”
A través de la historia humana, grandes hombres
han reclamado el haber encontrado un camino, una luz
que los conduzca. Moisés, Buda, Mahoma, Gandhi
pueden ser contados como ejemplo. Pero la radicalidad
de la afirmación hace a Jesús diferente a todos los demás. No es que Él haya encontrado un camino; no es
que Él haya encontrado la verdad; no es que Él haya
descubierto la fuente de la vida. La radicalidad de Jesús consiste en que Él es el camino que siempre conducirá al Padre; la radicalidad de Jesús consiste en que Él
es la verdad absoluta que no cambia con el tiempo; La
radicalidad de Jesús consiste en que Él es la única
fuente de vida verdadera.
Al asistir hoy al altar del sacrificio, el lugar en donde el camino, la verdad, y la vida son ofrecidos por todos nosotros en la Eucaristía, pidamos al Señor sabiduría para trasladar a nuestra vida diaria las palabras y las
obras de Cristo. Pidamos humildemente al Señor que
aumente nuestra fe, hasta el punto en donde los milagros no sean necesarios porque nuestra madures nos
dirá que Él es verdaderamente el hijo de Dios. Como el
apóstol San Pablo, gritémosle al mundo: ¡No soy más
yo quien habita en mí, sino Cristo quien vive en mí!
Humildemente entendamos de una vez por todas: ¡El
camino, la verdad, y la vida están encarnados en la
identidad misma de la persona de Cristo!
Bendiciones
Fr Hector

Donación y apoyo parroquial

Durante estos tiempos difíciles.
¡AHORA, MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS SU
APOYO!
Puede donar por medio de la pagina parroquial
www.ctksj.org o enviar sus donaciones con cheque.
Los cheques deben hacerse a nombre de Christ the
King Parish o Cristo Rey enviando su donación por
correo a Christ the King Parish, 5284 Monterey
Highway, San Jose CA 95111.

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT V LỄ PHỤC SINH

10-5-2020
Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý truyền giáo: Cầu cho các thày Phó tế.
Xin Chúa ban cho các thày Phó tế trung thành với sứ vụ loan
báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo, nhờ đó các thày trở
thành dấu chỉ sống động cho Giáo hội.
Thánh Lễ Chúa Nhật
Xin tham gia thánh lễ trực tuyến vào Chúa nhật trên trang Facebook của Giáo phận San Jose: https://www.dsj.org/vlog/
10:00 sáng - Thánh lễ tiếng Anh - Đức cha Oscar Cantú
11:30 sáng - Thánh lễ Tây Ban Nha - Đức cha Oscar Cantú
1:00 chiều - Thánh lễ Việt Nam - Cha Hảo Đinh
Hoặc thánh lễ Chúa nhật được ghi hình lại trên trang nhà của Giáo
Phận San Jose: www.dsj.org
Qúy vị cùng có thể vào Facebook và trang nhà của Giáo Xứ chúng
ta: www.ctksj.org hoặc trên You Tube: Christ the King Parish
Channel.

Giáo Xứ Chúa Kitô Vua
Chúc Mừng Ngày Hiền Mẫu
Đóng Góp và hỗ trợ Giáo xứ
Trong thời điểm khó khăn nầy.
HƠN BAO GIỜ HẾT
Giáo Xứ cần sự hổ trợ của qúy ông bà và anh chị
em.
Xin qúy vị gởi đóng góp bằng thư qua bưu điện và gởi
về địa chỉ: Christ the King Parish 5284 Monterey Hwy,
San Jose CA 95111.
Ngân phiếu xin trả cho: Christ the King Parish
hoặc
Online-Giving ở trang nhà của Giáo Xứ:
www.ctksj.org.
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT, VÀ LÀ SỰ SỐNG
Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu ngang hàng
mình như Chúa Cha, và nếu nó chưa đủ, Ngài thêm rằng
"Tôi ở trong Cha và Cha ở trong Tôi". Nói cách khác, Chúa
Cha giống như Chúa Giêsu, và Chúa Cha hành xử giống
như Chúa Giêsu. Ngoài những lời mạnh mẽ này, đoạn Tin
Mừng vẫn mang đến những gì có thể là một trong những ý
tưởng hùng hồn và an ủi hơn về bản sắc và sứ mệnh của
Chúa Giêsu. Trong đoạn văn, và như một câu trả lời cho câu
hỏi của Tô-ma, hôm nay Chúa Giêsu quả quyết "Thày là
đường, là sự thật và là sự sống"
Qua nhiều thế kỷ của lịch sử nhân loại, một số nhà khôn
ngoan tuyên bố đã tìm thấy một con đường, một ánh sáng
để dẫn đường cho họ. Thí dụ như Mai-sen, Đức Phật, Ma-hô
-mét, Ghan-đi. Nhưng điều khiến Chúa Giêsu khẳng định
triệt để là sự khác biệt cơ bản của nó với tất cả những người
khác. Không phải là Ngài tìm thấy một con đường; Không
phải là Ngài tìm thấy sự thật; Không phải là Ngài đã khám
phá ra suối nguồn sự sống. Nền công bố căn bản của Chúa
Giêsu được thể hiện bằng dữ kiện rằng Ngài là đường mà
chắc chắn dẫn chúng ta tới Chúa Cha; bằng dữ kiện rằng
Ngài là chân lý tuyệt đối nó không bị thay đổi với thời trang
và sự tiến triển nhân loại; bằng dữ kiện rằng Ngài là nguồn
sự thật là sự sống trường sinh duy nhất.
Ở bàn thờ hy tế, nơi đó đường, sự thật, và sự sống được
trao ban cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta
hãy xin Thiên Chúa cho sự khôn ngoan để biến đổi giáo
huấn của Chúa Giêsu vào bằng việc làm trong cuộc sống
hàng ngày của chúng ta. Chúng ta khiêm tốn khẩn xin Chúa
tăng thêm đức tin của chúng ta tới đích điểm nơi đó chúng ta
không cần nhìn thấy phép lạ để tin tưởng rằng Ngài thực
sự là Con Thiên Chúa. Giống như vị tông đồ quả quyết:
" Không phải tôi sống, mà Chúa Giêsu sống trong tôi! "
Hôm nay chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận chân lý đã
bị phá đổ về Chúa Giêsu "là đường, là sự thật, và là
sự sống!"
Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
Cha Hector
Mời Ghi Danh Vào Giáo Xứ
Xin mời qúy vị ghi danh để trở thành một thành viên tích
cực của Giáo Xứ. Xin qúy vị ghé qua khi văn phòng Giáo
Xứ đđược mở cửa lại để điền đơn. Xin giới thiệu về mình
với các linh mục của chúng ta và các nhân viên văn phòng
của giáo xứ, để chúng tôi có cơ hội chào đón qúy vị đến giáo
xứ của chúng ta.
Kinh hiền mẫu
Lạy Chúa Giêsu, ở Nazareth, Chúa đã gọi Mẹ Chúa nhiều
lần trong ngày: xin cho các bà mẹ công giáo chúng con,
hằng ngày biết nghe tiếng Chúa gọi để luôn sống đẹp lòng
Chúa hơn. Lạy Chúa, xin nhận lời cầu của Ðức Mẹ ở Cana,
Chúa đã làm cho một gia đình được hạnh phúc, khiến cho
nhiều người được hân hoan, xin Chúa ban cho gia đình
chúng con, luôn nhận được nhiều niềm vui, để làm cho quê
hương này thêm thái bình và thịnh vượng. Lạy Chúa, Chúa
đã âu yếm các em nhỏ, chữa lành bao thanh niên, và kêu gọi
nhiều người trẻ đi theo Chúa, xin ban tràn ơn lành, cho hết
mọi người con trong gia đình chúng con, để chúng sống theo
thánh ý Chúa. Lạy Chúa, từ trên Thánh Giá, Chúa đã nhìn
đến những đau thương của Ðức Mẹ, mà trao cho Người
nhiệm vụ làm Mẹ Hội Thánh, xin cho cuộc đời lam lũ của
chúng con, được góp phần vào công cuộc cứu thế. Lạy
Chúa, xin nhận lời chúng con, và chúc lành cho hết các bà
mẹ trong giáo xứ chúng con. Amen.
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