Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
The Ascension of the Lord

May 24, 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.

Each of you should give what you
have decided in your heart to give, not
reluctantly or under compulsion, for
God loves a cheerful giver. 2 Cor. 9-7
2 Cor. 9-7
If you have already made your gift or
pledge this year’s Annual Diocesan
Appeal—Thank you!

Cada uno dé según lo que decidió
personalmente , y no de mala ganao a
la fuerza, pues Dios ama al que da con
corazón alegre.2 Cor 9-7
Si usted ya hizo su donación o
promesa este año,a la Campaña
Anual Diocesana-¡Gracias!¡

WHY ARE YOU STANDING THERE LOOKING
AT THE SKY?
On Ascension Day, Jesus prepared for us our way
to heaven. In the same way that at the Jordan River
He blessed the waters for our own baptism, and gave
us the Holy Spirit, today Jesus inaugurates for us a
road leading into eternal life in the divine presence,
and baptism is the first step on that pilgrimage. Today, Jesus returns to His divine nature, a nature that
He never shunned. Through His divinity, today He
builds a bridge between heaven and earth. Today,
Jesus Himself exalts human nature, corrupted by itself, and places it before God’s glory, an accomplishment that we would never reach by our own means.
But Ascension does never mean to stay here quietly, for us to just be looking to the sky. From now on,
it is Jesus the one who deposits in His disciples the
responsibility to continue His mission; while He returns to the right hand of the Father. Faith is usually
an attitude that leads us to trust and believe. Normally, we are the ones called to trust in the Lord, but today, it is God the one who trusts in us.
Coming to Mass, taking communion, and not
transforming the nourishment that we have received
in practical actions for the benefit of our brothers and
sisters, is equivalent to stand there looking at the sky.
As Christians, we have received an invitation to go to
love and serve all those in need; to go and share, with
all those who suffer, a part of the treasure that we
have received. Will WE BE STANDING THERE,
JUST LOOKING AT THE SKY?
Blessings ,
Fr. Hector
Mass Intention
The office is close but you may still request Mass
intentions by calling 408-362-9958. You can also
email your prayer request to
honghoa.nguyen@dsj.org

Mỗi người hãy cho tùy theo quyết
định của lòng mình, không buồn
phiền, cũng không miễn cưỡng, vì “ai
vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa
yêu thương. 2 Cr. 9-7
Nếu qúy vị đã đóng góp hoặc đã hứa
đóng góp cho chương trình quyên góp
tài chánh hằng năm của Địa Phận –
Xin chân thành cám ơn!

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

24 Sunday the Ascension of the Lord
Acts 1:1-11/Eph 1:17-23/Mt 28:16-20
25 Mon Saint Bede the Venerable, Saint Gregory VII, Saint
Mary Magdalene de’ Pazzi,
Acts 19:1-8/Jn 16:29-33)
26 Tue Saint Philip Neri,
Acts 20:17-27/Jn 17:1-11a
27 Wed Saint Augustine of Canterbury, Bishop
Acts 20:28-38/Jn 17:11b-19
28 Thu Easter Weekday
Acts 22:30; 23:6-11/Jn 17:20-26
29 Fri Saint Paul VI, Pope
Acts 25:13b-21/Jn 21:15-19
30 Sat Easter Weekday
Acts 28:16-20, 30-31/Jn 21:20-25
31 Pentecost Sunday
Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-13/
Jn 20:19-23

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
Parish Office
The parish office is closed but we are available to
assist you remotely by phone at 408- 362-9958
Funerals:
Please call the Funeral Home. They will assist you
all the necessary decisions during this difficult time.
They will be in contact with Christ the King Parish.

Sunday Mass
While we are unable to hold public masses. 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/
Parish Giving and Support
NOW, MORE THAN EVER, WE NEED YOUR
SUPPORT!

Thank you for your continued contribution to Christ
the King Parish during this difficult time. You can
Give online at: www.ctksj.org.
Give by mail to Christ the King Parish: 5284
Monterey Hwy, San Jose, CA 95111.
 Give by dropping off envelopes to the parish
secure mail slot.


Donación y apoyo parroquial

Durante estos tiempos difíciles.
¡AHORA, MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS
SU APOYO!
Gracias por su continua contribución a la parroquia
de Cristo Rey durante este momento difícil. Puede
dar en línea en: www.ctksj.org.
Entregue por correo a la parroquia de Cristo Rey:
5284 Monterey Hwy, San Jose, CA 95111.
 Entregue los sobres en la ranura de correo seguro
de la parroquia.


Misa Intenciones
Aún puede solicitar intenciones para la Misa llamando a la oficina al 408-362-9958. También puede
enviar su solicitud de oración por correo electrónico
a honghoa.nguyen@dsj.org
Funerales
Por favor llame a la casa funeraria. Ellos le ayudarán
a tomar todas las decisiones necesarias durante este
momento difícil y se pondrán en contacto con la parroquia de Cristo Rey.

Quinto Domingo De Pascua

24 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
24 La Ascensión Del Señor
25 Lunes San Beda el Vener able, San Gr egor io
VII, SantaMaria Magdelena de Pazzi
26 Martes San Felipe Ner i
27 Miércoles San Agustin de Canter bur y
28 Jueves Semana de Pascua
29 Viernes San Paul VI, Papa
30 Sabato Semana de Pascua
31 La Ascensión Del Señor

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.
Oficina parroquial
La oficina de la parroquia está cerrada pero, estamos
disponibles para ayudarlo por teléfono al
408- 362-9958

¿QUE HACEN AHI PARADOS MIRANDO
AL CIELO?
En el día de la ascensión, Jesús prepara para nosotros el camino al cielo. En la misma forma en que por
su bautismo en el Jordán había santificado las aguas de
nuestro propio bautismo, y nos entregó al Espíritu
Santo; Jesús inaugura hoy para nosotros una ruta hacia
la presencia divina, enseñándonos que el bautismo es
el inicio de este peregrinar. Jesús regresa a la divinidad
de la que nunca se ha separado. Cristo construye un
puente que une ahora a cielo y tierra con su divinidad.
Jesús mismo enaltece la naturaleza humana, corrupta
en sí misma, y la coloca junto a la gloria de Dios, logro
que jamás pudiéramos haber alcanzado por nosotros
mismos.
Pero ascensión no significa quedarse ahí quieto,
mirando hacia arriba. A partir de ahora, Jesús deposita
sobre sus discípulos la responsabilidad de continuar su
misión, mientras El regresa al lugar que le corresponde
en la gloria. La noticia que hoy recibimos es que, aparte de nosotros, no hay nadie a quien enviar. La noticia
es para nosotros los que estamos aquí, no existe ningún
corazón puro y perfecto en toda la tierra, solo hay seres
humanos imperfectos iguales a nosotros. No nos queda
de otra más que como dijo el evangelio el día de hoy:
“Vayan, pues, y ensenen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.”
Venir a misa y creer que con esto yo ya cumplí como cristiano es una idea equivocada. Venir a misa y no
convertir el alimento que aquí recibimos en acciones
que beneficien a nuestro prójimo equivale a quedarse
mirando al cielo sin hacer nada. El mensaje evangélico
sigue siendo el mismo. Nunca podremos tener otra misión diferente a la de Cristo mismo. Nos toca como
cristianos ayudar al que sufre, luchar contra la guerra y
las hostilidades, remover la ignorancia de este mundo,
tenemos la obligación moral de curar al que está herido, de luchar por eliminar cualquier división, de promover entendimiento, de luchar por la justicia. ¿Nos
quedaremos solo mirando al cielo?
Bendiciones
Fr Hector

Weekly Collections
Weekly Goal ……………………………...$ 9,700.00
MAY 17 Offertory ……………................. $ 6,265.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de……………………. $9,700.00
17 de mayo ofertorio …………………...$6,265.00
¡Gracias por tu generosidad!

Father Truyen is transferred to another
assignment
Bishop Oscar Cantu has given Father Truyen a new
assignment at the Diocesan office for evangelization.
This appointment will be effective on July 1st, 2020.
Deacon Joseph Phuc Tran will become the new
parochial vicar at Christ the King one he is ordained as
a priest on Labor Day weekend. In the mid time ,
Deacon Joseph will be helping us with parish duties
beginning July 1st, 2020.
We pray or Fr. Truyen and his new assignment that the
lord will keep him safe and healthy.
Cha Truyền Được Trao Sứ Vụ Mới
Đức Giám Mục Oscar Cantú trao cho Cha Truyền sứ vụ
mới ở văn phòng truyền giáo của Địa Phân San Jose.
Sứ vụ mới nầy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.
Thầy Phó Tế Joseph Trần Phúc được bổ nhiệm về làm
phó xứ giáo xứ Chúa Kitô Vua sau khi Thầy được thụ
phong linh mục vào tuần lễ Lao Động. Trong thời gian
chuyển tiếp Thầy Phó Tế Joseph Trần Phúc sẽ giúp
mục vụ ở giáo xứ Chúa Kitô Vua kể từ ngày 1 tháng 7
năm 2020.
Chúng ta cầu nguyện cho Cha Truyền và cho sứ vụ mới
của Ngài được Thiên Chúa gìn giữ để Ngài luôn an lành
và khỏe mạnh.
El Padre Truyen ha sido asignado a otra
posición
El Obispo Oscar Cantú ha asignado al Padre Truyen a
una nueva posición en la Oficina Diocesana para la
Evangelización. Esta nueva posición empieza el 1ro.
de julio de 2020.
El Diácono Joseph Phuc Tran será nombrado el nuevo
Vicario Parroquial en Christ the King al recibir su
ordenación de sacerdote en el fin de semana del Día del
Trabajo en septiembre. Por mientras, el Diácono
Joseph nos ayudará con las tareas parroquiales a partir
el 1ro. de julio de 2020.
Rezamos por el Padre Truyen en su nuevo puesto que el
Señor lo mantenga seguro y saludable.

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

24-5-2020
Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý truyền giáo: Cầu cho các thầy 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.

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.

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 cám ơn qúy ông bà và anh chị em vẫn tiếp tục đóng
góp ủng hộ Giáo Xứ trong thời điểm khó khăn nầy.


Qúy ông bà và anh chị em chưa đóng góp và muốn
muốn đóng góp để giúp đỡ giáo xứ, có thể đóng góp
qua online trang nhà của Giáo Xứ: www.ctksj.org.



Gởi qua bưu điện về địa chỉ: Christ the King Parish
5284 Monterey Hwy, San Jose CA 95111.
(Ngân phiếu xin trả cho: Christ the King Parish)



Mang tới văn phòng và bỏ vào hộp thư an toàn của
GX .

Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

Tại sao các ông còn đứng nhìn lên trời?

Vào ngày lễ thăng thiên, Chúa Giêsu đã chuẩn bị
cho chúng ta đường về thiên đàng. Cũng giống như ở
sông Jordan, Ngài chúc Phúc cho dòng nước để ban
phép thánh tẩy cho chính chúng ta và ban cho chúng ta
Chúa Thánh Thần, ngày lễ thăng thiên hôm nay Chúa
Giêsu mở ra cho chúng ta một con đường dẫn đến sự
sống vĩnh cửu trong sự hiện diện thiêng liêng, và phép
thánh tẩy là bước đầu tiên trong cuộc lữ hành về nhà
Cha. Hôm nay, Chúa Giêsu trở về với thiên tính của
Ngài, Ngài hằng hữu không bao giờ đổi thay. Nhờ
thiên tính của Ngài, ngày Ngài lên trời hôm nay, Ngài
nối kết trời và đất. Ngày nầy, Chúa Giêsu cũng thể
hiện bản chất con người, và đặt nó trước vinh quang
của Thiên Chúa, một thành tựu mà chúng ta sẽ không
bao giờ đạt được bằng sức của con người.
Nhưng Thăng Thiên không bao giờ có nghĩa là lặng
lẽ, chỉ đứng yên nhìn trời. Từ nay trở đi, chính Chúa
Giêsu gởi cho các môn đệ trách nhiệm tiếp tục sứ
mệnh của Người; trong khi Ngài trở về ngự bên hữu
Thiên Chúa Cha. Niềm tin thường là một thái độ dẫn
chúng ta đến sự tin tưởng và xác tín. Thông thường,
chúng ta là những người được mời gọi tin cậy vào
Chúa, nhưng hôm nay, chính Chúa đặt để niềm tin của
Người vào chúng ta.
Đến với thánh lễ, và rước lấy Mình Thánh Chúa và
không biến đổi sức thiêng nuôi dưỡng mà chúng ta đã
nhận được bằng các hành động thiết thực vì lợi ích của
anh chị em chúng ta, tương đương với việc chúng ta
đang đứng yên một chỗ, bất động nhìn lên bầu trời. Là
Kitô hữu, chúng ta đã nhận được lời mời gọi ra đi
trong yêu thương và phục vụ tất cả mọi người có nhu
cầu quanh ta; ra đi và chia sẻ, một phần của kho báu
mà chúng ta đã nhận được cách nhưng không, với tất
cả những người đau khổ, thiếu thốn. CÓ PHẢI
CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI, CHỈ ĐỨNG YÊN
NHÌN TRỜI?
Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
Cha Hector

Văn Phòng Giáo Xứ
Văn phòng giáo xứ đóng cửa nhưng nếu qúy vị
cần chung tôi cùng có thể giúp, xin gọi số: 408362-9958
Tang Chế:
Nếu trong gia đình có người qua đời xin gọi các
nhà quàn, họ sẽ hướng dẫn qúy vị những điều cần
phải làm và họ sẽ liên lạc với giáo xứ.
Xin Ý Lễ
Tuy văn phòng giáo xứ đóng cửa nhưng qúy vị có
thể gọi số 408-362-9958 để xin ý lễ hoặc email
honghoa.nguyen@dsj.org.
Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
CHÚA ngự lên, vang dội tiếng tù và. TV 47:6

Fundraising
We sell homemade masks donated by the choir
Our Lady of Peace. $5 each.
If you need masks, please buy them from our
parish. Thank you. Our Lady of Peace Choir is
working hard to support Christ the King Parish
in this difficult time.

Gây Qũy
Văn phòng giáo xứ có bán khẩu trang do Ca
Đoàn Nữ Vương Hòa Bình may và ủng hộ
để giúp giáo xứ trong thời gian khó khăn nầy.
Nếu qúy ông bà và anh chị em cần khẩu trang
xin mua ủng hộ giáo xứ. Mỗi cái $5.00.
Xin cám ơn Ca Đoàn Nữ Vương Hòa Bình làm
việc vất vả để giúp đỡ giáo xứ.
Catholic Charities of Santa Clara County is the designated
Disaster Response Agency of the Catholic Diocese of San
Jose.
To stay informed about the vital services we are offering
throughout the community in response to the COVID Emergency, please follow Catholic Charities CEO, Greg Kepferle’s
weekly update at:
https://www.catholiccharitiesscc.org/ceo
Catholic Charities is urgently requesting donations of the following items for our frontline COVID-19 workers:
·
Hand sanitizer & liquid soap
·
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 kburroughs@CatholicCharitiesSCC.org

Dâng Cúng Hằng Tuần

Dự trù ………………………………..$9,700.00.
Thu tuần nầy 17-5-2020 …………….$6,265.00.

Xin cám ơn lòng quảng đại của qúy vị.

Para Recaudar Fondos
Vendemos máscaras hechas en casa donadas
por el coro Nuestra Señora de la Paz; $5.00. Si
Ud. necesita máscaras, cómprelas en nuestra
parroquia. Gracias. Los miembros del coro
Nuestra Señora de la Paz se esfuerzan para
apoyar a la parroquia de Cristo Rey durante este
momento difícil.
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