Christ the King
Catholic Church

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

May 3, 2020

(Good Shepherd Sunday)

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

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

Encontrando a Cristo,
Fe en Acción

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

I KNOW MY SHEEP, THEY HEAR MY VOICE,
AND THEY FOLLOW ME
Today’s gospel presents before us one of the nicest and powerful analogies present in Scripture. Maybe originated in the oral traditions of the Aramaic
tribes; the metaphor of the Good Shepherd guiding
His flock, admirably conveys some of the aspects of
the leadership role.
But the perfect role is represented by Jesus walking at the front of His flock. He is a shepherd that
takes care, that heals, that leads back home; He is
even open to lay down His live for His sheep. Jesus
sheep listen to Him; they follow Him, they obey Him,
they want to imitate Him, and to look like Him. Jesus
sheep are no strangers for Him, they want to obey
Him. While listening, they go further than the simple
reception of sound. The real Christian disciple allows
the message to permeate mind and heart.
In our daily lives, the consequences are uncountable. If we decide to follow the Good Shepherd, we
will be unbound from all our chains; we will be free
to follow Jesus’ teachings, the commandments of the
Good Shepherd, always ready to promptly obey His
voice, and to follow Him. Today, the Good Shepherd
invites you to abandon yourself in the Good Shepherd’s arms, to follow Him, and to allow Him to rescue you from where you are!
Blessings ,
Fr. Hector

PLEASE PRAY
For our parishioners who have died:
Pedro M. Catli
For our parishioners who are ill: Bertha Picazo
Mass Intention— Sunday May 3, 2020
Gisuse +, Micae +.

Gặp Gỡ Chúa Kitô
Đức Tin trong Hành Động

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

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
3 Fourth Sunday of Easter
Acts 2:14a, 36-41/1 Pt 2:20b-25/Jn 10:1-10
4 Mon Easter Weekday
Acts 11:1-18/Jn 10:11-18
5 Tue Easter Weekday
Acts 11:19-26/Jn 10:22-30
6 Wed Easter Weekday
Acts 12:24—13:5a/Jn 12:44-50
7 Thu Easter Weekday
Acts 13:13-25/Jn 13:16-20
8 Fri Easter Weekday
Acts 13:26-33/Jn 14:1-6)
9 Sat Easter Weekday
Acts 13:44-52/Jn 14:7-14
10 Fifth Sunday of Easter
Acts 6:1-7/1 Pt 2:4-9/Jn 14:1-12
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.

¡Despertar al mundo!
Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir! Es posible vivir de un modo distinto en
este mundo.” – Papa Francisco
“Vocations are born in prayer and from prayer, and
only through prayer can they persevere and bear
fruit.” – Pope Francis
Diocese of San Jose Prayer for Vocations

Heavenly Father, Your divine Son taught us to pray to the
Lord of the harvest to send laborers into His vineyard.
We earnestly beg You to bless our parish, our school, and
our Diocese with many more priests and religious who
will know You intimately, love You fervently, and serve
You joyfully through the inspiration of the Holy Spirit.
Continuously call our young people to a living encounter
with Your Son in the Word and Eucharist, that they might
be made worthy ministers of your Holy Catholic Church.
Strengthen them with the support of their parents, teachers, and friends on earth and all the angels and saints in
heaven. May the ever Blessed Virgin Mary, Mother of
the Church, intercede for us that we might listen to the
Word and act on it. We ask this through Christ our Lord.
Amen.
St. Joseph, Patron of our Diocese, pray for us!
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.

IV Domingo De Pascua

3 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.
Oración por las Vocaciones
Padre celestial, Tú Divino Hijo nos enseñó a oraral Señor
de la mies que envíe trabajadores a su viña. Te rogamos
encarecidamente que bendigas nuestra parroquia, nuestra
escuela, y nuestra Diócesis con muchos más sacerdotes,
religiosos, y religiosas que te conozcan íntimamente, te
amen fervientemente, y te sirvan con alegría por medio de
la inspiración del Espíritu Santo. Oramos, para que continuamente llames a nuestros jóvenes a un encuentro vivo
con tú Hijo Jesucristo, por medio de la Palabra y la Eucaristía, para que sean dignos ministros de tú Santa Iglesia
Católica. Fortalécelos con el apoyo de sus padres, maestros, y amigos en el mundo y todos los ángeles y santos en
el cielo. Que la siempre bendita Virgen María, Madre de
la Iglesia, interceda por nosotros para que podamos escuchar la Palabra y actuar de acuerdo a ella. Te lo pedimos
por Cristo nuestro Señor. Amén.
¡San José, Patrono de nuestra Diócesis, ruega por nosotros!
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

This is the link for catechesis assignments.
http://ctksj.org/catechetics/

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.

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.

Este es el enlace para las tareas de catequesis.
http://ctksj.org/catechetics/

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.

Los Santos y Otras Celebraciones
3 IV Domingo De Pascua
4 Lunes Semana de Pascua
5 Martes Semana de Pascua
6 Miércoles Semana de Pascua
7 Jueves Semana de Pascua
8 Viernes Semana de Pascua
9 Sabato Semana de Pascua
10 V Domingo De Pascua

MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ, YO LAS
CONOZCO Y ELLAS ME SIGUEN
La metáfora del Buen Pastor presente en nuestras
lecturas representa el día de hoy dos caras de la misma
moneda. Por un lado, la figura de la autoridad en donde el pastor es líder y acompañante. El será siempre el
hombre fuerte dispuesto a defender a sus ovejas de las
fieras salvajes.
Por otro lado, el pastor es aquel que delicadamente
cuida del rebaño, aquel que conoce el estado y las
añoranzas de cada miembro de su rebaño. Su dedicación le ayudará a adaptarse con prontitud a sus ovejas;
y estará dispuesto a cargar sobre sus hombros a la
oveja perdida.
Cuantas veces nos hemos puesto en riesgo aceptando falsos pastores para conducir nuestras relaciones o
nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces hemos permitido
que el poder, la ambición, el reconocimiento, la envidia, el resentimiento, los celos, la depresión, el sexo, o
el alcoholismo pastoreen nuestras vidas sin atender al
llamado de nuestra conciencia?
Decidámonos hoy a seguir al buen pastor, encontraremos también el alimento, pero el alimento que nutre
el espíritu, alimento que será transformado en alimento
para la jornada, alimento que es libremente ofrecido en
la Eucaristía. Será entonces que lograremos exclamar
con el Salmista: “¡Somos su pueblo, ovejas de su
rebano!” “¡El Señor es mi pastor, nada me puede
faltar!”
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.

Campbell
408-379-5010
FD898

San Jose
408-998-2226
FD557

Los Gatos
408-354-7740
FD940

SANCHEZ
ELECTRIC INC.
C OMMERCIAL • I NDUSTRIAL • R ESIDENTIAL
Serving the Bay Area since 1992
FREE QUOTES/ESTIMATES
Fast response from your neighborhood
Solar & Electrical Contractor
Lower your electric bill and help the environment
NO OBLIGATION SOLAR ESTIMATES!

www.SanchezElectric.net
5096 Edenview Drive
San Jose, CA 95111

408.281.9854

Licensed & Insured: C-10 License #649637

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

Grow Your Business, Advertise Here.
Support Your Church & Bulletin.
Free professional ad design & my help!
email: kwiatkowskim@jspaluch.com

www.jspaluch.com

Call Marcy Kwiatkowski
925.239.1401
CHAPEL OF FLOWERS

900 SO. SECOND STREET, SAN JOSE
FAMILY-OWNED
FUNERAL HOME
SE HABLA ESPAÑOL

(FD189)
954024 Christ The King Church

(408) 294-9663
www.jspaluch.com

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT IV LỄ PHỤC SINH
CHÚA CHIÊN LÀNH

3-5-2020
Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu
sỹ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến cánh đồng của Chúa, cho nhiều
bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa để dấn thân phục vụ mở
mang Nước Chúa.
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.

Tháng Đức Mẹ

Đức Ma-ri-a là Mẹ của Giáo Hội bởi vì chẳng những là mẹ của
Đức Giêsu Kitô và cộng tác mật thiết trong chương trình cứu
độ ”khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính từ Mẹ để qua các mầu
nhiệm của xác phàm mà giải thoát loài người khỏi tội” (LG 55)
nhưng bởi vì Mẹ “sáng ngời như gương mẫu của các nhân đức cho
toàn thể tập đoàn những kẻ được tuyển chọn” (LG 65). Như các bà
mẹ trần gian không giới hạn vai trò hiền mẫu của mình trong việc
sinh ra những con người mới nhưng tiếp tục vai trò đó bằng việc
nuôi dưỡng và giáo dục con cái, Đức Trinh nữ Ma-ri-a cũng vậy.
Sau khi chia sẻ hy lễ của con mình vì phần rỗi chúng ta Đức Ma-ria đã không chỉ xứng đáng được gọi là mẹ của Gioan nhưng còn là
mẹ của cả nhân loại. Ngày nay ở trên thiên quốc, Mẹ tiếp tục hoàn
tất vai trò hiền mẫu của mình trong sự góp phần vào việc sinh ra và
gia tăng đời sống tinh thần trong linh hồn của tất cả những ai được
cứu chuộc.

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.

Ta biết chiên Ta, chúng nghe tiếng Ta, và
chúng theo Ta
Bài Phúc Âm hôm nay mang tới trước chúng ta
một trong những loại suy đầy sức mạnh và đẹp
đẽ nhất có trong Thánh Kính. Có lẽ nó được phát
xuất từ sự truyền khẩu của những bộ tộc Aramaic; ẩn dụ của Đấng Chiên Lành dẫn dắt đoàn
chiên Ngài, truyền đạt một cách đáng ngưỡng
mộ những khía cạnh của vai trò lãnh đạo.
Nhưng vai trò hoàn hảo được miêu tả bởi việc
Chúa Giê-su đi trước đoàn chiên của Ngài. Ngài là
một chủ chiên chăm sóc, chữa lành, dẫn chúng
về lại nhà; ngay cả Ngài rộng lòng để lấy mạng
sống Mình cho chiên của Ngài. Chiên Chúa Giêsu lắng nghe Ngài; chúng theo sau Ngài, chúng
tuân lệnh Ngài, chúng muốn bắt chước Ngài, và
trở nên giống Ngài. Chiên Chúa Giê-su không
lạ lùng với Ngài, chúng muốn tuân phục Ngài.
Trong khi lắng nghe, chúng muốn đi xa hơn
cả sự tiếp nhận đơn thuần của âm thanh. Môn
đệ Kitô giáo thật cho phép thông điệp thấm nhiễm
vào tâm trí và trái tim.
Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta,
những hậu quả thì vô lường. Nếu chúng ta quyết
đỉnh đi theo Đấng Chiên Lành, chúng ta sẽ được
tháo gỡ từ tất cả những mối xiềng xích của chúng
ta; chúng ta sẽ tự do để đi theo giáo huấn của
Chúa Giêsu, những giới răn của Đấng Chiên
Lành, luôn luôn sẵn sàng tuân theo tiếng Ngài
cách mau mắn, và đi theo Ngài. Hôm nay, Đấng
Chiên Lành mời gọi bạn từ bỏ chính mình vào đôi
tay của Đấng Chiên Lành, để theo Ngài, và cho
phép Ngài cứu thoát bạn từ nơi bạn đang hiện
diện.
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.

CẦU CHO NGƯỜI MỚI QUA
ĐỜI
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho
linh hồn Phao-lô Trần A Sáng mới
qua đời trong Giáo Xứ chúng ta.
Trong niềm tin yêu vào Thiên Chúa.
Giáo Xứ xin thành kính phân ưu cùng
tang gia.

