Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
Thirteenth Sunday of Ordinary Time
SUNDAY MASS SCHEDULE
English Mass: Saturday – 6:00 PM. Sunday – 9:00 Am
Misas en Español: Sabato – 9:00 Am y 7:00 PM.
Domingo – 8:00 Am; 6:00 PM y 7:00 PM
Tiếng Việt: Thứ Bảy – 10:15 sáng; 6:00 chiều và 7:00
chiều. Chúa Nhật – 10:15 sáng và 4:30 chiều
OR you are welcome to participate our live streamed masses
at our Website: www.ctksj.org

Daily Mass: Monday—Friday/Lunes—Viernes
English: 8:00 AM
Español: 6:00 PM
Office hours / Horas de oficina / Giờ làm việc
New office hours
Mon / Lunes / Thứ Hai: 12pm—6pm
Tues - Fri / Martes - Viernes / Thứ Ba-Thứ Sáu: 12pm—6pm
Sat / Sábado / Thứ Bảy: closed
Sunday/Domingo/ Chúa Nhật: closed
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.

June 28, 2020

Marriage/Matrimonio/ Bí Tích Hôn Phối
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.

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.

Christ the King Parish ~ Mass Out Side the Church
The Parish of Christ the King – 5284 Monterrey Rd, San Jose CA 95111
Due to government and diocesan restrictions (capacity 25), all must REGISTER IN ADVANCE to attend Mass at
the Parish of Christ the King. The capacity has to be limited in accordance with social distancing practices. Sign up
opens the Monday prior to each weekend, and the deadline to sign up is on Friday at 1 PM. We ask that you sign up
ONE weekend at a time.
Please sign up by either using the form in Web page: www.ctksj.org or by calling the Parish Office at
408-362-9958
PLEASE NOTE, YOUR REGISTRATION IS NOT CONFIRMED UNTIL YOU RECEIVE AN EMAIL FROM US
WITHIN 24 HOURS CONFIRMING YOUR AVAILABLE SEAT(S) AT MASS.The confirmation email must be
presented at the door.
To attend Mass at Christ the King, you must wear a MASK in the Church building at all times, and must sanitize
your hands prior to entering(Please bring your own hand sanitize). Your seating will be assigned and designated
by ushers in accordance with social distancing guidelines and you will not be able to choose where you sit.
Please enter from the Front Door of the Church. All other doors will be unavailable for use.
Please stay home if your are sick or you have medical problem.
Thank you for your flexibility and patience. We look forward to having you join us for Mass this weekend.
“Take up your own cross and follow me.”
From the beginning, Jesus shows Himself before the
Judaic officials without the right papers or credentials, not
the ones that they were expecting from the Messiah. He is
the Son of God; He was born among us in simplicity and
powerlessness. With authority, today He adds: “Whoever
does not take up his cross and follow after me is not worthy of me.” In today’s gospel, Jesus presents before His
disciples another form of being the Messiah. He will be a
Messiah that will suffer, as the one described by the
prophet: “The one who would open to the house of David
and to the inhabitants of Jerusalem, a fountain to purify
from sin and uncleanness.”
Jesus introduced undesired elements in His description
of the Messiah. Jesus spoke terms of suffering, cross, and
salvation gained through service and self- denial for the
benefit of our neighbors. From now on, to become a
Christian disciple will require certain conditions; to carry
our own cross, is now a condition to become disciple of
Christ.
The Christ described in today’s gospel is an uncomfortable one for us to accept, because we do not like crosses,
and we are scared of suffering. But we cannot be indifferent before Him as He challenges our daily lives. In other
words, to carry our own cross means to accept the life
path that the Lord has prepared for us from all eternity; it
does not matter if it does not fit with our own desires. To
carry our own cross means to humbly face our daily life
with love, and always offer the best of ourselves for the
benefit of our neighbor.
Blessings ,
Fr. Hector

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
28 Thirteenth Sunday in Ordinary Time
2 Kgs 4:8-11, 14-16a/Rom 6:3-4, 8-11/Mt 10:37-42

29 Mon Saints Peter and Paul, Apostles
Acts 12:1-11/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 16:13-19
30 Tue The First Martyrs of the Holy Roman Church
Am 3:1-8; 4:11-12/Mt 8:23-27
1 Wed Saint Junípero Serra, Priest
Am 5:14-15, 21-24/Mt 8:28-34
2 Thu Weekday
Am 7:10-17/Mt 9:1-8
3 Fri Saint Thomas, Apostle
Eph 2:19-22/Jn 20:24-29
4 Sat Weekday
Am 9:11-15/Mt 9:14-17
5 Fourteenth Sunday in Ordinary Time
Zec 9:9-10/Rom 8:9, 11-13/Mt 11:25-30

Parish Office
The parish office is reopen:
Monday—Friday: 12pm to 6pm

Décimo Tercer De Tiempo
Ordinario

28 de Junio de 2020
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 or bring it to the
office.


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.

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.
LIVE STREAM MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS EN VIVO

Live-stream of the English Mass Saturday at 6:00 PM
Transmisión en vivo de la misa en español Sábado a las 7:00PM
Website and Facebook page: WWW.ctksj.org
and on You Tube: Christ the King Parish Channel.
Recording available after the live stream
Grabación disponible después de la transmission en vivo
Please don’t miss our Parish Live-stream video
No Se pierda nuestros Videos Parroquiales en vivo
Los Santos y Otras Celebraciones
28 Décimo Tercer Domingo de Tiempo Ordinario
29 Lunes San Pedro y San Pablo, Apostoles
30 Martes Primeros Mártires de la Santa Iglesia Romana
7/1 Miércoles San J uníper o Ser r a
2 Jueves Décimo Cuarto Semana De Tiempo Ordinario
3 Viernes Santo Tomás, Apótol
4 Sabato Día de la Independencia
5 Décimo Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario



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.
Oficina parroquial

Nuevo horario de oficina
Lunes— viernes: 12pm—6pm

Christ the King Raffles
September 6th, 2020

The raffle tickets are on sale now
1st Prize: $15,000.00
2nd Prize: $3,000.00
3rd Prize: $2,000.00
All prizes are subject to sales tax
Need not be present to win

“Toma tu propia cruz y sígueme.”
Desde el principio, Jesús se presentó delante de las
autoridades judías con las credenciales incorrectas, al
menos no con las credenciales que esperaban ver en el
Mesías; poniendo al mundo de entonces casi casi de
cabeza. Jesús es el Hijo de Dios que había venido a
nosotros en humildad, despojado de todo poder. Y con
autoridad añade hoy: “El que no toma su cruz y me
sigue, no es digno de mí.” Con esta afirmación, Jesús
mostraba otro modo de ser Mesías. El sería un Mesías
que sufriría, como afirma el profeta “el que purificara
la casa de David, y a los habitantes de Jerusalén, de sus
pecados e inmundicias.”
Además, Jesús incluye elementos desagradables en
su descripción del Mesías. Él hablaba acerca de sufrimiento, de cruz, y salvación que viene solo a través de
servir y negarse a sí mismo en beneficio de los demás.
El pasaje deja bien claro que para hacerse discípulo de
Cristo algunas condiciones aplican. Tomar nuestra y
seguirlo es el requisito indispensable para el discípulo
de Cristo.
El Cristo descrito hoy por el evangelio es difícil de
aceptar, porque no nos gustan las cruces, y además le
tenemos miedo al sufrimiento. Cargar nuestra cruz significa soportar todos los malos entendidos, todos los
prejuicios, la violencia y la humillación, todo el rechazo; y a veces hasta el desprecio de una sociedad indiferente a las enseñanzas del reino. En otras palabras, cargar nuestra propia cruz significa aceptar con responsabilidad el plan de vida que el Señor tiene para nosotros, no importa que no esté en línea con nuestros deseos. Cargar nuestra cruz significa enfrentar nuestra
vida diaria con amor y humildad, ofreciendo siempre
lo mejor de nosotros mismos en beneficio de los demás.
Bendiciones
Fr Hector
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.
Weekly Collections
Weekly Goal ……………………………...$9,700.00
June 14 Offertory ……………................. $5,265.00

Fundraising
We sell homemade masks donated by the choir
Our Lady of Peace. Please donate $5 each, 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. Xin ủng hộ $5.00 một cái,
5 cái $20.00.
Xin cám ơn Ca Đoàn Nữ Vương Hòa Bình làm
việc vất vả để giúp đỡ giáo xứ.
Para Recaudar Fondos
Vendemos máscaras hechas en casa donadas por
el coro Nuestra Señora de la Paz; por favor done
$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.
Văn Phòng Giáo Xứ
Giờ làm việc mới của văn phòng giáo xứ:
Thứ Hai - Thứ Sáu: 12 giờ trưa – 6 giờ chiều
Thứ Bảy: Đóng cửa
Chúa Nhật: 9 giờ sáng – 12 giờ trưa

Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de……………………. $9,700.00
14 de mayo ofertorio ………………….. $5,265.00
¡Gracias por tu generosidad!

Dâng Cúng Hằng Tuần

Dự trù ……………………………….. $9,700.00.
Thu tuần nầy 14-6-2020 ……………. $5,265.00.

Xin cám ơn lòng quảng đại của qúy vị.

TRANG TIẾNG VIỆT

CHÚA NHẬT THỨ XIII MÙA THƯỜNG NIÊN

28-6-2020
Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý truyền giáo: Con đường tình yêu.

Cầu cho những người đau khổ được Thánh Tâm Chúa Giêsu ủi an
và nâng đỡ.
GIÁO XỨ CHÚA KITÔ VUA, ĐƠN GHI DANH THAM DỰ
THÁNH LỄ.
Do những hạn chế của chính phủ và Giáo Phận chỉ có 25 giáo dân,
tất cả đều phải GHI DANH TRƯỚC để tham dự thánh lễ tại Giáo
xứ Chúa Kitô. Khoảng cách giữa người tham dự phải được giới
hạn. Ghi danh sẽ bắt đầu Thứ Hai trước mỗi cuối tuần và hạn chót
để ghi danh là vào Thứ Sáu lúc 1 giờ chiều. Chúng tôi yêu cầu qúy
vị ghi danh cho từng mỗi tuần một mà thôi.
Vui lòng ghi danh bằng cách sử dụng mẫu đơn trên trang nhà của
giáo xứ: WWW.ctksj.org hoặc bằng cách gọi cho Văn phòng Giáo
xứ theo số 408-362-9958
XIN LƯU Ý, GHI DANH CỦA QÚY VỊ QUA ONLINE KHÔNG
ĐƯỢC XÁC NHẬN CHO TỚI KHI QÚY VỊ NHẬN MỘT
EMAIL XÁC NHẬN TỪ CHÚNG TÔI TRONG VÒNG 24 GIỜ
ĐỂ ĐƯỢC THAM DỰ THÁNH LỄ.
Khi đến cửa xin đọc email hoặc số điện thoại của qúy vị để chúng
tôi xác nhận.
Tham dự thánh lễ tại Giáo Xứ Chúa Kitô Vua, qúy vị phải luôn
luôn mặt KHẨU TRANG bên trong phạm vi nhà thờ và phải rửa
tay bằng nước sanitize trước khi vào(Xin đem theo hand sanitize).
Các thừa tác viên sẽ sắp xếp chổ ngồi cho qúy vị theo khoảng cách
quy định và qúy vị không được tự chọn chổ ngồi.
Xin vào nhà thờ bằng cửa trước. Tất cả các cửa khác sẽ được
đóng.
Nếu qúy vị bị bệnh hoặc Nếu qúy vị có bất kỳ bệnh mãn tính
có nguy cơ cao nhiễm bệnh, xin ở nhà.
Xin cám ơn sự thông cảm và kiên nhẫn của qúy vị. Chúng tôi
mong đợi qúy vị tham dự tham dự thánh lễ cuối tuần với chúng tôi.

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 .

Hãy vác thập giá mình mà theo Ta.
Từ buổi đầu, Chúa Giêsu đã tỏ mình trước các
quan chức Do Thái không cần giấy tờ hay những tín
chứng, không phải những gì họ mọng đợi từ Đấng
Thiên Sai. Ngài là Con Thiên Chúa; Ngài được sinh
ra giữa chúng ta trong sự đơn hèn và bất lực. Với
quyền hành, hôm nay Ngài thêm rằng: "Bất cứ ai
không vác thập giá mình và theo Ta thì không đáng
là môn đệ Ta". Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa
Giêsu tỏ lộ trứoc các môn đệ Ngài một dạng khác
của Đấng Thiên Sai. Ngài sẽ là một Đấng Thiên Sai
sẽ chịu đau khổ, như Người đã được diễn tả bởi tiên
tri:" Đấng sẽ mở ra nhà Đa-vít và dân cư thành
Giêrusalem, một dòng nước để thanh tẩy tội lỗi và ô
uế".
Chúa Giêsu đã giới thiệu những yêu tố không
mong muốn trong sự diễn tả Đấng Thiên Sai của
Ngài. Chúa Giêsu nói tới những điều về đau khổ,
thánh giá, và cứu độ qua việc phục vụ và từ bỏ mình
vì lợi ích của tha nhân mình. Từ nay trở đi,
để trở thành một môn đệ Ki-tô Hữu sẽ đòi hỏi
những điều kiện nhất định; vác thập giá chính mình,
bây giờ là một điều kiện để trở nên môn đệ Chúa Ki
-tô.
Đức Ki-tô diễn tả trong Phúc Âm hôm nay là một
điều không thoải mái cho chúng ta chấp nhận, bởi vì
chúng ta không thích thập giá, và chúng ta sợ đau
khổ. Nhưng chúng ta không có thể thờ ơ trước mặt
Ngài khi Ngài thử thách cuộc sống hàng ngày của
chúng ta. Nói cách khác, để vác thập giá chính mình
nghĩa là chấp nhận một con đường sống mà Thiên
Chúa hằng sửa soạn cho tất cả chúng ta từ đời
đời; đó không thành vấn đề nếu nó không thích hợp
với niềm mong ước của chính chúng ta. Để vác
thập giá chính mình nghĩa là khiêm tốn đối diện với
cuộc sống hàng ngày của mình với yêu thương, và
luôn luôn trao ban hết sức mình cho lợi ích của tha
nhân.
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.
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.

Recommendations to attend Mass
1) Register on the website w.w.w.ctksj.org or by phone
408-362-9958de asistentes
2) The parishinors to attend Mass is limited.
3)Bring your mask and hand sanitizer.
4) Arrive 20 minutes before The Mass time.
5) If you are sick, please stay home and join the
livestream Mass posted on Facebook or Youtube.
6) If you have any high-risk chronic diseases do not
attend Mass.
Thank you for your understanding and support.
Christ the King
Recomendaciones para asistir a Misa
1) Registrate en la web
w.w.w.ctksj.org o por telefono 408-362-9958
2) La capacidad a la misa es limitada.
3)Traer cubrebocas y sanitizador de manos.
4) LLegar 20 minutos antes del horario de la misa.
5) Si esta enfermo, mejor ver la misa transmitida en
Facebook or Youtube.
6) Si tiene alguna enfermadad cronica de alto riesgo no
asista a la misa.
Gracias por su comprension y apoyo.
Cristo Rey
Những Điều Cần Biết Để Tham Dự Thánh Lễ
1) Ghi Danh trên trang web w.w.w.ctksj.org hoặc qua
điện thoại 408-362-9958
2) Giáo dân tham dự thánh lễ bị hạn chế 25 người.
3) Đem theo khẩu trang và nước rửa tay sanitizer.
4) Đến 20 phút trước giờ Thánh lễ.
5) Nếu bị bệnh, xin vui lòng ở nhà và tham gia Thánh lễ
trực tuyến được đăng trên Facebook hoặc Youtube của
Giáo Xứ.
6) Nếu qúy vị có bất kỳ bệnh mãn tính có nguy cơ cao
nhiễm bệnh, xin đừng đến tham dự Thánh lễ.
Cảm ơn qúy vị đã thông cảm và hỗ trợ Giáo Xứ Chúa
Kitô Vua
Chúa nhật XIII thường niên, năm A
Tin Mừng Mt 10, 37-42s:
"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.
Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với
Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì
không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ
mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm
thấy được.
"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy
là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ
được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp
một người công chính, vì người ấy là người công chính,
thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính...
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