Christ the King
Catholic Church

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

July 5, 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.

PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez ………………………………….7183
Deacon Joseph Phúc Trần, 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

Adoration of the Holy Sacrament

Sacrament of Baptism / Sacramento de Bautizmo /
Bí Tích Rữa Tội.

Chầu Thánh Thể

Please allow one month
Un mes de anticipación por favor.
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ trước một tháng.

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.

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.

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.

“My yoke is easy, and my burden light.”
Today’s gospel teaches us how Jesus was being
thankful to His Merciful Father, source of all wisdom
and life, because He has chosen to reveal this truth to
all those who are humble while He has kept this
knowledge hidden from all those who consider themselves wise and learned. But divine revelation is a
real message that loudly speaks about the real purpose of our whole lives.
Jesus’ message is an instruction about how to
love, how to serve, how to forgive. This is the message that Jesus gave to His disciples, and commanded
them to go forth to proclaim. By fulfilling this command, a small crew of Christian disciples shake up
the Roman Empire. They were not condemning anybody, but giving them hope, and reaffirming human
dignity.
Most of the disciples ended in martyrdom, devoured by the beasts, or torched alive, but despite all
their sufferings, they always maintained hope beyond
any human imagination. They will always be witness
to how Jesus’ yoke is not a burden, but has meaning
when infused with love. They are an example of how
human knowledge will always be overcome by divine
wisdom who will have the last word each time.
This is the good news today, the good news for all
those who have fallen and are desperate: “My yoke is
easy, and my burden light.” Today let us ask the Lord
to help us believe that we are not the ones in control.
Let us ask His help to realize that He is the creator of
heaven and earth, and not simply our copilot!
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
5 Fourteenth Sunday in Ordinary Time
Zec 9:9-10/Rom 8:9, 11-13/Mt 11:25-30
6 Mon Saint Maria Goretti, Virgin and Martyr
Hos 2:16, 17b-18, 21-22/Mt 9:18-26
7 Tue Weekday
Hos 8:4-7, 11-13/Mt 9:32-38
8 Wed Weekday
Hos 10:1-3, 7-8, 12/Mt 10:1-7
9 Thu [Saint Augustine Zhao Rong, Priest,
and Companions, Martyrs
Hos 11:1-4, 8e-9/Mt 10:7-15
10 Fri Weekday
Hos 14:2-10/Mt 10:16-23
11 Sat Saint Benedict, Abbot
Is 6:1-8/Mt 10:24-33
12 Fifteenth Sunday in Ordinary Time
Is 55:10-11/Rom 8:18-23/Mt 13:1-23 or 13:1-9

Décimo Cuarto De Tiempo
Ordinario

5 de Julio 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.
LIVE STREAM MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS EN VIVO

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.


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
5 Décimo Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario
6 Lunes Santa Mar ía Gor etti, Vir gin and mar tir
7 Martes Décimo Cuar to Semana De Tiempo Or dinar io
8 Miércoles Décimo Cuar to Semana De Tiempo Or dinar io
9 Jueves San Agustin Zhao Rong y Comañr os, Már tir es
10 Viernes Santo Tomás, Apótol
11 Sabato San Benito
12 Décimo Quinto Domingo de Tiempo Ordinario

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.


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.”
El evangelio de hoy nos enseña como Jesús agradece al Padre, fuente de bondad y de vida, porque Él ha
escogido revelar esta verdad a los humildes, mientras
que la ha ocultado a los sabios y estudiados. La revelación divina no es más que el mensaje acerca del verdadero propósito para nuestras vidas.
El mensaje cristiano es un mensaje acerca de cómo
amar, como servir, como perdonar. Es el mensaje que
Jesús mando a sus discípulos difundir. Y con el, un
grupo pequeño de cristianos cimbraron el centro mismo del imperio romano. Ellos llevaban una nueva esperanza, no para condenar a nadie, sino para reafirmar
la dignidad del ser humano.
Muchos de ellos fueron martirizados, arrojados a
las fieras, o quemados vivos, y a pesar de todo tuvieron
una esperanza más allá de este mundo. Indudablemente
que ellos han sido y continuaran siendo, una muestra
de que el yugo de Jesús es suave, y que tiene significado cuando se carga con amor; una muestra de que el
conocimiento humano será siempre superado por la
sabiduría divina que tendrá siempre la última palabra.
Esta es la buena nueva de hoy, la buena nueva que
alcanza a los caídos y a los desesperados. “Mi yugo es
suave y mi carga ligera.” Al recibir hoy la Eucaristía
pidamos al Señor que nos ayude para dejar de creer
que somos nosotros los que estamos en control de
nuestras vidas, y que nos ayude a darnos cuenta de que
Él es el creador del universo, y no solo nuestro
copiloto.
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
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 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 XIV MÙA THƯỜNG NIÊN

5-7-2020
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 được 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
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.


Ách Ta êm ái, và gánh Ta nhẹ nhàng
Bài Phúc Âm hôm nay dạy chúng ta làm sao Chúa
Giê-su cảm tạ tới lòng xót thương của Cha Ngài, là
nguồn mọi khôn ngoan và sự sống, bởi vì Ngài đã
chọn để tỏ lộ chân lý này tới tất cả những ai khiêm
hạ trong khi Ngài giữ kín những sự thông suốt
từ những kẻ coi mình là khôn ngoan và thông thái.
Nhưng sự tỏ lộ của trời cao là một thông điệp thật
nói lên mạnh mẽ về mục đích thật trọng đời sống
của chúng ta.
Sứ điệp của Chúa Giê-su là một dạy dỗ làm
thế nào để yêu, để phục vụ, để tha thứ. Đây là một
sứ điệp Chúa Giêsu ban cho các môn đệ Ngài, và
truyền cho họ ra đi để loan báo. Qua sự chu toàn
giới răn này, một nhóm nhỏ của các môn đệ Ki-tô
Hữu bị lay động bởi Đế Chế La Mã. Họ đã không
lên án bất cứ ai, nhưng cho họ sự hy vọng, và tái
khẳng định phẩm giá con người.
Hầu hết các môn đệ cuối cùng chịu tử vì đạo, nuốt
sống bởi loài thú dữ, hoặc bị thiêu sống, nhưng mặc
dù tất cả những đau khổ, họ luôn giữ lòng cậy trông
quá sức tưởng tưởng của con người. Họ sẽ luôn luôn
là nhân chứng về ách của Chúa Giêsu không phải là
một gánh nặng, nhưng có ý nghĩa khi hòa lẫn với
tình yêu. Họ là những điển hình về kiến thức con
người sẽ luôn luôn được vượt qua bởi sự khôn
ngoan Thiên Chúa là Đấng sẽ có lời cuối cùng sau
mỗi lần.
Đây là Tin Mừng ngày hôm nay, Tin Mừng cho tất
cả những ai sa ngã và tuyệt vọng: " Ách Ta êm ái,
và gánh Ta nhẹ nhàng". Hôm nay chúng ta hãy xin
Thiên Chúa giúp chúng ta thâm tín rằng chúng ta
không phải là người điều khiển. Chúng ta hãy cầu
xin sự trợ giúp của Ngài để ý thức rằng Ngài là
Đấng Tạo Thành Trời Đất, và không chỉ đơn giản là
người phi công phụ
Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
Cha Hector

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.

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.
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.

Padre Truyen, todos
aquí en Cristo Rey le
deseamos lo
mejor: buena salud,
momentos para relajarse, experiencias
enriquecidas, y una
vida llena de momentos alegres. Gracias por todo
como siempre hizo por nosotros y por nuestra
parroquia. Queremos que sepa que siempre lo
hemos de recordar. Haber si en alguna ocasión
regresa con nosotros a celebrar. Otra vez, gracias, "camon" y Hasta luego. Que Dios lo bendiga.
Father Truyen, we wish you all the best: good
health, moments of relaxation, enriching experiences, and a life
filled with happy
moments. Thank
you for all you
did for us and for
Christ the King
Parish. We want
you to know we
shall always remember you. Perhaps you will return on some
occasions to again celebrate with us. Take
care. As you would say, "we will see you when
you see us." Lots of blessings.
Cha Truyền
kính mến,
chúng con
kính chúc
Cha mọi điều
tốt đẹp nhất:
khỏe mạnh,
có những
giây phút thư
giãn, cuộc sống tràn ngập những khoảnh khắc
hạnh phúc và có thêm nhiều kinh nghiệm trong
đời sống. Cám ơn Cha về tất cả những gì Cha đã
làm cho chúng con và cho Giáo Xứ Chúa Kitô
Vua. Chúng con sẽ luôn nhớ đến Cha. Mong rằng
chúng con sẽ gặp lại Cha tại Giáo Xứ Chúa Kitô
Vua trong các dịp lễ.
Xin Chúa luôn đồng hành với Cha trong sứ vụ
mới. Kính chúc Cha luôn an lành.
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