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 31, 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.

Employer Matching Gifts for Parish
Giving:
Many employers are offering a double matching
gift for donations during the COVID 19 crisis.
Please check with your employers to see what
their policy is. Apple is one such company that is
currently doubling the Matching Gifts
contributions.
Donaciones compartidas (matching

RECIEVE THE HOLY SPIRIT.
Today’s liturgical celebration is remembering us that
after Jesus had ascended into heaven, the Holy Spirit
came to replace the power of Jesus’ physical presence. From then on, God’s presence was expanded
far beyond what Jesus’ physical presence could
reach. Through the Holy Spirit, God’s presence could
now reach any place where faithful Christians declared their faith in Jesus.
Today, the Holy Spirit is inviting us to go into the
world and share the good news of God’s love. Today,
the Holy Spirit is warming us up, and empowering us
to break our comfortable silence, rousting us awake
from our comfortable sleep. Today, the Holy Spirit is
awakening in us the desire to go out and make a difference in the world. And, today the Holy Spirit is
inviting us to go out and break the barriers between
“us” and “them”, between “male” and female”, between “Jew” and “gentile”, between “rich” and
poor”, between “black” and white”, between “legal”
and “illegal”, between “first world” and “third
world.” It is impossible to stay indifferent.
The Catholic Church is always in Pentecost mode.
We are always gathered in the upper room, ready for
prayer. At the same time, we remain open to the Spirit, always able to go and preach. It is the Holy Spirit
that sustains the Church as one, permanently alive,
holy, Catholic, and apostolic, continually remembering all that Jesus taught us. Today, during this our
celebration at the altar of the sacrifice where the Father, through the power of the Holy Spirit, will transform our humble gifts of bread and wine into the
body and blood of our Lord Jesus Christ, let us offer
the best of ourselves. Let us humbly pray: “Come
Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle
in them the fire of your love. Send forth your Spirit
and they shall be created. And You shall renew the
face of the earth.”
Blessings ,
Fr. Hector

gifts): averigue si su compañía de empleo hace
donaciones compartidas . Muchas de las
compañías de empleo están ofreciendo duplicar
las donaciones que hacen sus empleados durante
la crisis del covid-19. Consulte con la
compañia donde usted trabaja si tambien ellos
hacen esto; como la compañía Apple
actualmente hacen "matching gifts" al duplicar
las donaciones que hacen sus empleados a
organizaciones que solicitan ayuda.

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

31 Pentecost Sunday
Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-13/Jn 20:19-23

1 Mon The Blessed Virgin Mary, Mother of the Church
Gn 3:9-15, 20 or Acts 1:12-14/Jn 19:25-34
2 Tue Saints Marcellinus and Peter,
2 Pt 3:12-15a, 17-18/Mk 12:13-17
3 Wed Saint Charles Lwanga and Companions,
2 Tm 1:1-3, 6-12/Mk 12:18-27
4 Thu Weekday
2 Tm 2:8-15/Mk 12:28-34
5 Fri Saint Boniface,
2 Tm 3:10-17/Mk 12:35-37
6 Sat Saint Norbert,
2 Tm 4:1-8/Mk 12:38-44
7 The Most Holy Trinity Sunday
Ex 34:4b-6, 8-9/2 Cor 13:11-13/Jn 3:16-18

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.

Domingo De Pentecostes

31 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
31 Domingo De Pentecostés
6/1 Lunes La Santísima Vir gen Mar ía, Madr e de La
Iglesia.
2 Martes Santos Mar celino y Pedr o, már tir es
3 Miércoles San Car los Lwangay y compainions,
Mártires
4 Jueves Semana de Tiempo Or dinar io
5 Viernes San Bonifacio
6 Sabato San Nor ber to
7 Domingo De Santísima Trinidad

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

RECIBAN EL ESPIRITU SANTO.
El día de hoy celebramos como después de que Jesús
había ascendido al cielo, el Espíritu Santo reemplaza el
poder de la presencia física de Cristo. A partir de ahora, la divinidad es llevada mucho más allá de lo que la
presencia física de Cristo podía alcanzar. A través del
Espíritu Santo, la presencia divina puede ahora llegar a
cualquier lugar donde los cristianos declaren su fe en
Jesús.
En esta celebración de Pentecostés, el Espíritu Santo
está calentando nuestros corazones, y nos da la fuerza
para salir de nuestro letargo, nos está dando la fuerza y
la determinación para salir de nuestro cómodo sueno.
El Espíritu nos invita hoy a ir y a hacer una diferencia
en el mundo. El Espíritu nos invita hoy a ir y a hacer
una diferencia en el mundo. Hoy, el Espíritu Santo nos
empuja a romper las barreras existentes entre el
“nosotros” y “ellos,” entre “femenino” y “masculino,”
entre “judío” y “pagano,” entre “rico” y “pobre,” entre
“blanco” y “de color,” entre “legal” e ilegal,” entre
“primer mundo” y “tercero o cuarto mundos;” y es imposible permanecer indiferentes.
La Iglesia Católica está siempre en modo Pentecostés.
Estamos siempre reunidos en el cenáculo, listos para la
oración. Al mismo tiempo, debemos estar siempre
abiertos a recibir el Espíritu, siempre dispuestos a ir y
predicar su mensaje. Es el Espíritu Santo quien sostiene a la Iglesia como Una, Santa, católica, y Apostólica,
recordándonos continuamente todo lo que Jesús nos
enseno. Al compartir hoy en la celebración donde el
Padre, por el poder del Espíritu Santo, transformara los
dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo,
ofrezcamos lo mejor de nosotros mismos. Oremos humildemente: “Ven Espíritu Santo llena los corazones
de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía Señor tu Espíritu y se renovara la faz de la tierra.”
Bendiciones
Fr Hector

Weekly Collections
Weekly Goal ……………………………...$ 9,700.00
MAY 17 Offertory ……………................. $ 7,6055.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de……………………. $9,700.00
17 de mayo ofertorio …………………...$7,605.00

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.

¡Gracias por tu generosidad!
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

TRANG TIẾNG VIỆT

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

31-5-2020
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)



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

Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

Hãy nhận lấy Thánh Thần

Nghi thức Phụng Vụ hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng
sau khi Chúa Giêsu Lên Trời, Chúa Thánh Thần xuống
thay thế quyền năng sự hiện diện thể lý của Chúa Giêsu.
Từ đó về sau, sự hiện diện của Thiên Chúa được trải xa
hơn những gì sự hiện diện thể lý của Chúa Giêsu có
thể vươn ra. Qua Chúa Thánh Thần, sự hiện diện của
Thiên Chúa bây giờ có thể vươn ra bất cứ nơi đâu Ki-tô
Hữu tuyên xưng niềm tin của mình trong Đức Giê-su.
Hôm nay, Chúa Thánh Thần mời goi chúng ta đi vào
lòng thế giới và chia sẻ Tin Mừng của tình yêu Thiên
Chúa. Hôm nay, Chúa Thánh Thần sưởi nóng chúng ta
lên và ban ơn sức mạnh cho chúng ta để phá tan đi
sự yên lặng thoải mái của chúng ta, lay động chúng ta
thức tỉnh từ giấc ngủ thoải mái của mình. Hôm nay, Chúa
Thánh Thần thức tỉnh chúng ta niềm mong muốn để ra đi
và thay đổi thế giới. Và, hôm nay Chúa Thánh Thần mời
gọi chúng ta ra đi và phá vỡ những rào cản giữa "chúng
ta" và "họ", giữa "người nam" và "người nữ", giữa "Do
Thái" và "dân ngoại", giữa "kẻ giầu" và "người nghèo",
giữa "da đen" và "da trắng", giữa "hợp pháp" và "bất hợp
pháp", giữa "thế giới phát triển" và "thế giới chậm tiến".
Khó có thể thờ ơ được.
Giáo Hội Công Giáo thì luôn luôn ở trong trạng thái Ngũ
Tuần. Chúng ta luôn luôn tụ họp nơi phòng trên để sẵn
sàng cầu nguyện. Cùng lúc, chúng ta luôn mở cửa cho
Thần Khí, luôn luôn có thể ra đi và rao giảng. Đó là
Chúa Thánh Thần là Đấng duy trì Giáo Hội duy nhất,
sống động muôn thủa, thánh thiện, công giáo, và tông
truyền, liên tục ghi nhớ những gì Chúa Giêsu đã dạy
dỗ chúng ta. Hôm nay, trong suốt lễ mừng kính của
chúng ta nơi bàn thờ thánh hiến nơi đó Thiên Chúa Cha,
qua quyền năng Chúa Thánh Thần, sẽ biến đổi của
lễ bánh và rượu nhỏ bé của chúng ta trở thành Mình và
Máu của Chúa Giêsu Chúa chúng ta, chúng ta hãy dâng
lên những lành thánh nhất của chính mình. Chúng ta hãy
khiêm tốn cầu xin rằng: Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy
đến, đổ đầy tâm hồn niềm tin và sự thiêu đốt của Ngài
trong chúng với lửa tình yêu Ngài. Xin gửi đến Thần Khí
Chúa và chúng sẽ được tác thành. Và Ngài sẽ canh tân
bộ mặt trái đất.
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: 408-3629958
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.

Fundraising
We sell homemade masks donated by the choir
Our Lady of Peace. $5 each, and 5 for $20. 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 để giúp giáo xứ
trong thời gian khó khan nầy.
Nếu qúy ông bà và anh chị em cần khẩu trang
xin mua ủng hộ giáo xứ. Mỗi cái $5.00 mua 5
cái $20.00.
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 24-5-2020 …………….$7,605.00.

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 cada una y 5 por $20.00.
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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