Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
Fifteenth Sunday of Ordinary Time
SUNDAY MASSES OUTSIDE THE CHURCH
Beginning July 13, 2020
Saturday

6:00 PM Vietnamese
7:00 PM Spanish
Sunday
8:00 AM Spanish
9:30 AM English
11:00 AM Vietnamese
7:00 PM Spanish
No registration is required to attend mass.
Không cần ghi danh để tham dự thánh lễ.
No necesita registrarse para asistir a misa.
OR you are welcome to participate our live streamed masses
at our Website: www.ctksj.org

Daily Mass: 9 am (Monday - Friday)
Misa Diaria
9 am (Lunes - Viernes)
Lễ ngày thường 9 giờ sáng
Monday
English
Tuesday & Wednesday Spanish & English
Thursday & Friday Vietnamese & English
Office hours / Horas de oficina / Giờ làm việc
New office hours

July 12, 2020

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.
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.

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

Si está en el hospital, llame al servicio de línea directa
diocesana 408-345-2445.

PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez …………………………………. 7183
Deacon Joseph Phúc Trần, Parochial V icar
7185
Sandra Maldonado , Pastoral A ssociate ………………… 7180
Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ………………………. 7186
Nguyễn Hồng-Hoa, A dministrative A ssistant ……………… 7182
Martha Lario, A dministrative A ssistant ………………… 7181
Vincent de Paul …………………………………………. 7187
Alfonso Plancarte, Custodian

Reconciliation/Confesión/ Bí tích Hòa giải
Saturday
En español haga una cita.
Tiếng Việt: Sẽ thông báo sau
Chúa Nhật Sẽ thông báo sau.

Nếu ở bệnh viện, xin vui lòng gọi số điện thoại khẩn của
Giáo phận 408-345-2445.

Nuestro
estimado
Dear Deacon
Joseph Phuc
Joseph Phuc
Tran, nos
Tran we are
sentimos muy
happy to
felices al darle
welcome you
la bienvenida
as our new
como nuestro
Parochial Vicar and look forward to getting to
nuevo Vicario
know you. As you begin to settle in here at Christ de la parroquia y llegar a conocerlo. A medida
the King Parish, we hope you will feel the warm que se establezca aquí en la parroquia de la
embrace of our friendly and loving community.
Iglesia Cristo Rey esperamos que se sienta
May God enrich our lives together as you
acogido de manera cariñosa por nuestra
choosing Christ the King your new home.
comunidad. Que Dios nos enriquezca nuestras
vidas juntos al haber escogido a Cristo Rey como
su nuevo hogar.

“Prophets and righteous people long to see
what you see.”
Jesus Christ, the Word made flesh, speak straight forward to
us when Scripture is proclaimed during Mass, but also
through our brothers and sisters, special through all those in
need. Moreover, many times we have decided to ignore His
message of love. Many people decided to ignore Him while
He was performing His ministry here on earth; and we still
continue ignoring Him now a day. This is the core message of
today’s gospel.
The parable of the sower shows us how constantly people
refuse the Christian message. The main reason is that the
Christian message strongly asks for a life commitment on our
part. It calls us to awake, and to discover the changes that
we need to realize during our journey here on earth. But quite
often, people simply choose to ignore Christ’s message, or assign to it a very low priority in their lives. Even when this
attitude might not be a complete rejection, it constitutes an
answer by itself.
But for all those who decide to be watchful, divine Word is a
treasure to listen to. To meditate on the simple but powerful
words contained in Scripture will lead us to accept them, and
to make them an important component of our daily lives; and
finally, to treasure them in our hearts. Divine words treasured in our hearts will challenge us in many ways; they will
become our consolation, our strength, and our blessing. They
will become our rock; they will always be shaking our consciousness. What is more important, they will grow and fill
our own being, leading us to discover the meaningful purpose
for our own existence.
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
12 Fifteenth Sunday in Ordinary Time
Is 55:10-11/Rom 8:18-23/Mt 13:1-23 or 13:1-9
13 Mon Saint Henry
Is 1:10-17/Mt 10:34—11:1
14 Tue Saint Kateri Tekakwitha,
Is 7:1-9/Mt 11:20-24
15 Wed Saint Bonaventure
Is 10:5-7, 13b-16/Mt 11:25-27
16 Thu Our Lady of Mount Carmel
Is 26:7-9, 12, 16-19/Mt 11:28-30
17 Fri Weekday
Is 38:1-6, 21-22, 7-8/Mt 12:1-8
18 Sat Saint Camillus de Lellis, Priest
Mi 2:1-5/Mt 12:14-21
19 Sixteenth Sunday in Ordinary Time
Wis 12:13, 16-19/Rom 8:26-27/
Mt 13:24-43 or 13:24-30
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.

Décimo Quinto De Tiempo
Ordinario

12 de Julio 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.
As we prepare to resume public Masses,
we have to purchase many items that help
protect the health and safety of all who
come to celebrate Eucharist with us are
required by health department and Diocesan guidelines.

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
Thánh lễ trực tuyến Tiếng Việt 10:15 sáng Thứ Bảy
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
Sau trực tuyến trên trang mạng của Giáo Xứ
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
Xin tham dự thánh lễ trực tuyến của Giáo Xứ chúng ta

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

Los Santos y Otras Celebraciones
12 Décimo Quinto Domingo de Tiempo Ordinario
13 Lunes San Enr ique
14 Martes Santa Kater i Tekakqitha
15 Miércoles San Buenaventur a
16 Jueves Nuestr a Señor a del Camen
17 Viernes Décimo Quinto Semana De Tiempo Or dinar io
18 Sabato San Camilo de Lelis
19 Décimo Sexto Domingo de Tiempo Ordinario

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.
A medida que nos preparamos para
reanudar a celebrar la Misa regularmente, tenemos que comprar muchas cosas
necesarias que ayudan a proteger la salud
y el bienestar de todos los que vienen a
celebrar la Liturgia Eucharistica con nosotros.
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.

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

“Mi Yugo es suave, y mi carga ligera.”
Jesucristo, la Palabra hecha carne, nos habla directamente cuando las Escrituras son proclamadas en la celebración de la
misa, pero también a través de nuestros hermanos. Sin embargo,
muchas veces ignoramos su mensaje de amor. Mucha gente ignoró al mismo Jesús durante su ministerio terrenal, y aun hoy
continuamos ignorándolo. Este es el fondo del mensaje contenido en el evangelio del día de hoy.
La parábola del sembrador nos muestra como la gente constantemente rehúye el mensaje cristiano. La razón principal es que
el mensaje demanda un compromiso de vida de parte nuestra,
nos llama siempre a despertar, y a darnos cuenta que tenemos
que hacer cambios en nuestro diario caminar por el mundo.
Mucha gente prefiere en cambio el ignorar el mensaje de Cristo,
o considerarlo entre sus más bajas prioridades. Aunque esta
actitud no sea realmente un rechazo, constituye en sí misma un
cierto modo de respuesta.
Pero para la persona que decide estar atenta, la palabra de Dios es un tesoro. Escuchar y meditar, acerca de las palabras simples pero poderosas contenidas en la escritura, nos llevará invariablemente a aceptarlas, a hacerlas parte de nuestras vidas,
y a atesorarlas en nuestro corazón. La palabra atesorada en
nuestros corazones trabaja de muchas formas, nos reta, nos
consuela, nos fortalece, nos bendice, nos levanta, nos perturba
y nos sacude; pero lo más importante es que crece y llena nuestra existencia, llevándonos a descubrir el verdadero propósito
que dará invariablemente sentido a nuestra existencia.
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
July 5 Offertory …………….................... $2,574.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de……………………. $9,700.00
5 de Julio ofertorio ………………….. $2,574.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ……………………………….. $9,700.00.
Thu tuần nầy 5-7-2020 ……………. $2,574.00.
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

IMPORTANT GUIDELINES AND PROTOCOLS TO ATTEND
MASS:
Effective June 15, 2020: New Guidelines and Protocols for
Outdoor Religious Gatherings as per the Santa
Clara Public Health
Department and the Diocese of San Jose with a
maximum limit of 25 Persons in attendance.
• Register on the website w.w.w.ctksj.org or by
phone 408-362-9958
• Please observe 6 feet social distancing at all times.
• Use face coverings at all times throughout the duration of Mass.
• Please bring hand sanitizer and other disinfectants.
• Stay at your designated space throughout the duration of Mass.
• Seniors citizens, all persons 65 years and older,
are asked to stay at home.
• Parishioners who have any high-risk chronic diseases are asked to stay at home.
• If you have persistent cough or have a high temperature, please stay at home.
• Families with little children (infants, toddlers, and
children with compromised medical conditions) are
asked to stay at home.
Thank you for your understanding and support.
Christ the King
Anuncio importante puesto al día
Efectivo desde el 15 de junio, de 2020 he aquí una
nueva directiva y protocolo para reunirnos para celebración religiosa en la afuera del templo dado por
el Departamento de Salud Pública y por la Diócesis de San José con un límite de 25 personas asistiendo.
 Por favor manténgase 6 pies de distancia de las
personas en su alrededor todo el tiempo.
 Mantenga su cara cubierta durante todo el tiempo de la celebración.
 Por favor traiga loción desinfectante para limpiar sus manos.
 Permanezca en el lugar que se le ha asignado
durante todo el tiempo durante la celebración.
 Todos aquellos de la tercera edad de edad de 65
años ó mayor, por favor quédense en casa.
 Por favor, todos aquellos feligreses con enfermedad crónico de alto riesgo, quédese en casa.
 Si usted tiene una tos persistente y, o, tiene alta
temperatura, por favor debe quedarse en casa.
 Familias con niños pequeños, bebés. y niños
con condiciones médicos comprometidos, por
favor quédese en casa.

TRANG TIẾNG VIỆT

CHÚA NHẬT THỨ XV MÙA THƯỜNG NIÊN

12-7-2020

Các ngôn sứ và người công chính mong được thấy
điều các con thấy

Trong thời điểm khó khăn nầy.

Chúa Giêsu Ki-tô, là Ngôi Lời Nhập Thể, nói thẳng với
chúng ta khi Kinh Thánh được công bố trong Thánh
Lễ, nhưng cũng thông qua anh chị em của chúng ta nữa,
đặc biệt qua tất cả những người có nhu cầu. Hơn nữa,
nhiều lần chúng ta quyết định làm lơ tới sứ điệp yêu
thương của Ngài. Nhiều người cố tình làm lơ Ngài
trong khi Ngài làm những mục vụ của Ngài nơi trái đất
này; và chúng ta vẫn tiếp tục làm lơ Ngài ngày nay. Đây
là điểm chính của sứ điệp Phúc Âm hôm nay.
Dụ ngôn người gieo giống chỉ cho chúng ta thấy liên
tục người ta từ chối sứ điệp Ki-tô Giáo như thế nào.
Lý do chính đó là sứ điệp Ki-tô Hữu mạnh mẽ đòi hỏi
một cam kết viên mãn nơi phần của chúng ta. Nó kêu
gọi chúng ta tỉnh thức, và khám phá ra những đổi thay
mà chúng ta cần có để nhận biết trong cuộc hành trình
của mình trên thế gian. Nhưng rất thường tình, con
người chỉ đơn giản chọn làm lơ đi tới sứ điệp của Chúa
Ki-tô, hoặc đặt nó ở vị trí rất thấp trong cuộc sống
của họ. Ngay cả khi thái độ này có thể không phải là
một sự từ chối hoàn toàn, nó tự tạo thành một câu
trả lời.
Nhưng đối với tất cả những người quyết định thận
trọng, Lời Chúa là một kho báu để lắng nghe. Suy gẫm
những từ đơn giản nhưng mạnh mẽ có trong Kinh
Thánh sẽ khiến chúng ta chấp nhận chúng và làm chúng
thành một điều quan trọng của cuộc sống hàng ngày
chúng ta; và cuối cùng, để chân quý chúng trong lòng
mình. Lời Chúa được chân quý trong con tim chúng ta
sẽ thử thách chúng ta trong nhiều cách; chúng
sẽ trở thành niềm an ủi, sức mạnh, và phước lành của
chúng ta. Chúng sẽ trở nên tảng đá của chúng ta;
chúng sẽ luôn luôn đánh động lương tâm của chúng ta.
Còn điều gì quan trọng hơn nữa, chúng sẽ lớn lên và lấp
đầy bản thể của chính chúng ta, hướng dẫn chúng ta
để khám phá ra mục đích đầy ý nghĩa cho sự tồn tại
của chính mình.

HƠN BAO GIỜ HẾT
Giáo Xứ cần sự hổ trợ của qúy ông bà và anh chị em.

Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
Cha Hector

Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý chung: Cầu cho gia đình của mỗi người tr ong chúng
ta.
Xin Chúa ban cho các gia đình được tôn trọng và được đồng
hành bằng tình yêu và lời góp ý chân thành.
HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG CHO VIỆC THAM DỰ THÁNH
LỄ:
Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2020: The hướng dẫn
của Bộ Y Tế Quân Hạt Santa Clara và của Giáo Phận San
Jose với giới hạn tối đa 25 người tham dự.
• Ghi danh trên trang nhà w.w.w.ctksj.org hoặc qua điện
thoại 408-362-9958
• Phải luôn giữ khoảng cách 6 feet.
• Phải đeo khăn che mặt trong suốt thời gian tham dự Thánh
lễ.
• Vui lòng đem theo thuốc khử trùng hand sanitizer và các
chất khử trùng khác.
• Không rời chổ ngồi đã được sắp xếp trong suốt thời gian
tham dự Thánh lễ.
• Giáo dân cao niên, tất cả những người từ 65 tuổi trở lên,
được yêu cầu ở nhà.
• Giáo dân có bất kỳ bệnh mãn tính có nguy cơ lây nhiễm
cao xin yêu cầu ở nhà.
• Nếu bạn bị ho dai dẳng hoặc có nhiệt độ cao, vui lòng ở
nhà.
• Các gia đình có con nhỏ (trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ
có nguy cơ dễ bị tổn thương) yêu cầu ở nhà.

Đóng Góp và hỗ trợ Giáo xứ

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.
Theo yêu cầu của bộ y tế và Giáo Phận, chúng ta phải mua
rất nhiều vật phẩm giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của
tất cả những người đến để tham dự thánh lễ.


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.

HÂN HOAN CHÀO MỪNG

Thầy Phó Tế
Giuse Trần Phúc
Chúng con vui mừng chào đón Thầy về phục vụ
giáo xứ với sứ vụ Phó Xứ mới của chúng con.
Chúng con mong rằng tại Giáo Xứ Chúa Kitô Vua
đầy tình người và thân thiện, Thầy sẽ được mọi
người qúy mến, yêu thương và nâng đở. Xin Thiên
Chúa kết hợp chúng ta lại với nhau như Thầy đã
chọn Giáo Xứ Chúa Kitô Vua làm nơi cư ngụ mới.
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