Christ the King
Catholic Church

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111 Phone (408) 362-9958
Email: ctk@dsj.org
Website: www.ctksj.org
Nineteenth Sunday of Ordinary Time
SUNDAY MASSES OUTSIDE THE CHURCH
Beginning August 1, 2020
Saturday
Sunday

6:00 PM Vietnamese
8:00 AM Spanish
9:00 AM English
10:00 AM Vietnamese
7:00 PM Spanish
OR you are welcome to participate our live streamed masses
at our Website: www.ctksj.org

Tiếng Việt: 4 PM
English: 6 PM
Spanish: 7 PM

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

August 9, 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.

FAITH FORMATION REGISTRATION
 For 2020-2021 is Open Registration for First
Communion, Confirmation, RCIA and RCIC
classes.
 For registration forms, please visit the parish
office between 12:00 pm to 6:00 pm Monday to
Friday.
 Registration online: www.ctksj.org
 Catechesis Classes will be Wednesdays from 6
p.m. to 7:30 p.m. or Sundays 9:30 a.m. to 11
a.m.
 Classes start August 19 or August 23, 2020.
 Please supply us with a copy of each child’s
sacramental records and birth certificate
“Take courage, it is I; do not be afraid.”
In today’s gospel passage Jesus taught us that He
is a faithful God, always by our side, even in the most
difficult situations of life. Jesus also appears by our
side when the wind blows against us; when we are
brokenhearted, in the darkest hours of our lives, when
our boat is close to collapse. It is then that He comes
to us and talking to us He says: “Take courage, it is I;
do not be afraid.”
But the gospel passage presents also, through Peter’s personality, two aspects of human nature. In it,
Peter showed us how faith can make us able to perform actions that our human weakness has not even
imagined. It is a clear example of how we human beings can be strong when we trust in the Lord, but
very weak if we deposit our trust in our own
strengths and resources. Peter believed for an instant,
but a second later he doubted. For a moment, Peter
perceived himself as indestructible, only to become
immediately after a person consumed by fear.
For centuries, Scripture scholars have seen today’s
passage as the Church in the world. On one hand, the
sea represents an outraged world, with all its violence
and huge temptations trying to eat us alive. On the
other hand, Peter, and we Christians with him, are the
Church. A Church that perseveres with all our struggles, with all our anguishes, with all our weaknesses;
bottom line, a Church that struggles with all our human failures, but walks always through Christ. St.
Augustine used to invite his faithful to hang on to the
Church, to the rock who protects us against the strong
wind, the storm, the flood, and against all worldly
temptations.
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

9 Nineteenth Sunday in Ordinary Time

1 Kgs 19:9a, 11-13a/Rom 9:1-5/Mt 14:22-33
10 Mon Saint Lawrence,
2 Cor 9:6-10/Jn 12:24-26
11 Tue Saint Clare, Virgin
Ez 2:8—3:4/Mt 18:1-5, 10, 12-14
12 Wed Saint Jane Frances de Chantal,
Ez 9:1-7; 10:18-22/Mt 18:15-20
13 Thu Saints Pontian, Pope, and Hippolytus
Ez 12:1-12/Mt 18:21—19:1
14 Fri Saint Maximilian Kolbe,
Ez 16:1-15, 60, 63 or 16:59-63/Mt 19:3-12
15 Sat The Assumption of the Blessed Virgin Mary
Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2/1
Cor 15:54b-57/Lk 11:27-28
Day: Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/1
Cor 15:20-27/Lk 1:39-56
Is 56:1, 6-7/Rom 11:13-15, 29-32/Mt 15:21-28
16 Twentieth Sunday in Ordinary Time

Weekly Collections
Weekly Goal …………………………...$9,700.00
August 2 Offertory ………….................... $3,645.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de……………………. $9,700.00
2 de agosto ofertorio ………………….. $3,645.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ………………………………..
Thu tuần nầy 2-8-2020 …………….

$9,700.00.
$3,645.00.

Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

Please buy mask from us.

Décimo Noveno De Tiempo
Ordinario

9 de Agosto 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.
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.

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 4:00 PM 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
9 Décimo Noveno Domingo de Tiempo Ordinario
10 Lunes San Lor enzo
11 Martes Santa Clar a
12 Miércoles Santa juana Francisca de Chantal
13 Jueves San Ponciano y San Hipólito
14 Viernes San Maximiliano Kolbe
15 Sabato Asunción de la Santisima Vir gen Mar ia
16 Vegésimo Domingo del 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.

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

“Animo, soy yo, no tengan miedo.”
En el Evangelio de hoy Jesús nos enseña que Él
es un Dios fiel que está siempre presente a nuestro lado, aun en las más difíciles circunstancias de
nuestra vida. Jesús aparece también junto a nosotros cuando el viento sopla en contra, cuando estamos despedazados, en la hora más obscura de
nuestras vidas, cuando nuestra barca parece naufragar. Es entonces que el viene hacia nosotros y
nos dice “Animo, no teman, ¡soy yo!”
Pedro mismo nos muestra hoy dos caras de la
naturaleza humana. Con su acción, él nos enseña
que a través de nuestra fe somos capaz de lograr
lo que nuestra debilidad humana nunca sería capaz de realizar. Por un momento el cree, pero al
siguiente duda; por un momento Pedro se siente
indestructible, al siguiente está lleno de miedo. Es
esta una muestra de que los humanos somos fuertes cuando nos apoyamos en Dios, pero muy débiles si confiamos solo en nuestras fuerzas.
Los estudiosos de la sagrada escritura han visto en este pasaje al mundo y a la Iglesia. Por un
lado, el mar representa a un mundo embravecido,
con toda su furia y grandes tentaciones que amenazan con tragarnos vivos. Por otro lado, Pedro, y
nosotros con él, somos la Iglesia. La Iglesia que
persevera, con todas nuestras fallas, con todas
nuestras debilidades; en resumen, con toda nuestra humanidad luchando siempre por caminar
hacia Cristo. San Agustín acostumbraba a invitar
a sus fieles a sujetarse a la Iglesia, a la roca firme
que es fuerte contra viento, tormenta, torrentes;
contra todas las tentaciones de este mundo.
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.

IMPORTANT GUIDELINES AND PROTOCOLS TO ATTEND
MASS:

On July 13, Governor Newsom prohibited all indoor
Masses and other gatherings, except for the livestreaming Mass. Because of this, we are not able to open the
door for anyone to the livestream Mass, except those
few who are designated roles, such as cantor and lector.
Sunday Masses and daily Masses (Monday through Friday) are celebrated outside the church and continue to be
open to groups of 60 persons.
• 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

El 13 de julio, el Gobernador Newson prohibió todas las
reuniones y Misas dentro del templo excepto las Misas
transmitidas en vivo, Debido a esto, sólo
podemos abrirle las puerta a las pocas personas que
ya están designadas para el papel de lector y de c
antor en la misa en vivo. Las misas dominicales y las
misas diarias (de lunes a viernes) se celebran fuera de la
iglesia y continúan abiertas a grupos de 60
personas.









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 XIX MÙA THƯỜNG NIÊN

9-8-2020
HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG CHO VIỆC THAM DỰ THÁNH
LỄ:
Vào ngày 13 tháng 7, Thống đốc Newsom đã cấm tất cả các
Thánh lễ trong nhà và các cuộc tụ họp khác, ngoại trừ Thánh lễ
trực tuyến chỉ có 6 người (Cha Chủ Tế, người đọc sách thánh,
một người đánh đàn, một ca viên). Thánh lễ Chúa nhật và
Thánh lễ ngày thường (Thứ Hai đến Thứ Sáu) được cử hành
bên ngoài nhà thờ với số người tham dự là 60 người.
• 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
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.
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.
GHI DANH HỌC GIÁO LÝ
Lớp giáo lý Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức bằng tiếng Anh sẽ bắt
đầu vào Thứ Tư 19 tháng 8 hoặc Chúa Nhật 23 tháng 8. Xin phụ
huynh ghi danh cho con em qua online hoặc đến văn phòng giáo
xứ trong giờ làm việc từ Thứ hai đến Thứ Sáu từ 12 giờ trưa đến 6
giờ chiều. Ghi danh xin phụ huynh nộp giây khai sinh và giấy Rữa
Tội nếu các em ghi danh học lớp Thêm Sức xin nộp thêm chứng
chỉ Rước Lễ lần đầu.

Hãy can đảm lên, Thày đây; đừng sợ.”
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta rằng
Ngài là một Thiên Chúa trung tín, luôn ở bên cạnh chúng
ta, ngay cả những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Chúa
luôn hiện diện bên ta lúc phong ba, bão táp; khi chúng ta
tan nát cõi lòng, trong những giờ phút đen tối nhất của
cuộc đời, khi con thuyền đờicủa chúng ta gần chìm.
Chính vào giờ phút đó thì Ngài đến vớichúng ta và nói
với chúng ta rằng “Hãy can đảm lên, Thày đây; đừng
sợ.”
Nhưng bài Tin Mừng, qua nhân cách của Thánh
Phêrô, cũng nói lên hai khía cạnh về bản chất tự nhiên
của con người. Qua đó, Thánh Phêrô cho chúng ta thấy là
đức tin có thể làm chúng ta có khả năng thực hiện những
điều mà xem ra sự yếu đuối, sự giới hạn của con người
không thể tưởng tượng được. Rõ ràng là khi chúng ta tín
thác vào Chúa, con người có thể trở nên mạnh mẽ, ngược
lại sẻ rất yếu đuối nếu chúng ta tự tin vào sức mạnh và
nguồn lực của riêng mình. Quả là thánh Phêrô đã tin,
nhưng rồi ngài lại nghi ngờ. Chính cái giây phút thánh
nhân nhận ra mình không thể chìm, thì ngay lúc ấy ngài
hoảng sợ.
Qua nhiều thế kỷ, các học giả kinh thánh đã cho rằng
đoạn Tin Mừng hôm nay nói về Giáo hội trần thế. Một
mặt, biển tượng trưng cho một thế giới cuồng loạn, với
bao nhiêu bạo lực và đầy cám dỗ như muốn ăn tươi nuốt
sống chúng ta. Mặt khác, Thánh Phêrô và những tín hữu
theo ngài là Giáo hội. Một Giáo hội kiên tâm bền chí
trong mọi thử thách, cùng với những đau thương phải
chịu, cùng với sự yếu đuối của con người; điểm chính
yếu là một Giáo hội chiến đấu với tất cả sự thiếu sót bất
toàn của con người, như luôn đồng hành với Chúa Kitô.
Thánh Augustino đã khuyên các tín hữu hãy bám chặt
vào Giáo hội, tảng đá bảo vệ chúng ta chống lại phong
ba, bão táp, lụt lội và mọi cám dỗ của thế gian.
Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo
330. Hỏi: Việc phong chức phó tế có hiệu quả gì?
Thưa: Ðược đồng hình đồng dạng với Ðức Kitô-tôi tớ
cho mọi người, vị Phó tế được truyền chức để phục vụ
Hội thánh. Dưới quyền Giám mục mình, phó tế thực thi
việc phục vụ trong thừa tác vụ Lời Chúa, việc phụng thờ
Thiên Chúa, trong trách nhiệm mục vụ và bác ái.
331. Hỏi: Bí tích Truyền chức thánh được cử hành
thế nào?
Thưa: Cho cả ba cấp bậc, Bí tích Truyền chức thánh
được trao ban qua việc Giám mục đặt tay trên đầu tiến
chức, rồi long trọng đọc lời nguyện truyền chức. Qua lời
nguyện này, Giám mục cầu xin Thiên Chúa đổ tràn Chúa
Thánh Thần với các hồng ân của Ngài một cách đặc biệt
trên tiến chức, giúp thực thi thừa tác vụ mà tiến chức
phải đảm nhận.
(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

OUR LONGINGS FOR AN IMPROVED CATECHETICAL PROGRAM. 08/01/2020
People of God, or Body of Christ are some powerful
images used to describe the Catholic Church. In both
images, the central concept is represented by God’s
presence among His faithful people. On the one hand,
when we affirm, during the prayer of our Nicene
Creed that “we believe in One God” we are stressing
our real source of unity and uniqueness. On the other
hand, it is from Jesus’ teachings from where we derive
the idea of becoming one bread, one body, one chalice. At the end, it is by the power of the Holy Spirit
that we, imperfect human beings, are mystically transformed into members of Christ’s Body.
Through the sacraments of Baptism and Eucharist,
Christian communities are incorporated into the trinitarian nature of our One God. From Him, we have received the gift of faith. Faith is a principle of unity for
the Church, nurtured through the sacraments, and specially strengthened at the table of plenty. Therefore,
the Eucharist becomes the sacrament of unity that lead
us to unity with the mystical Body of Christ.
Vatican II’s teachings recognized the Sunday celebration of the Eucharist as the “peak and summit” of our
religiosity. Accordingly, catechetical programs are
one of the most important duties of a parish community. The Church’s teaching mission presupposes at the
parish level, the existence of a well-made and structured catechetical program. This program must be designed to prepare, in the best way possible all those
children of catechetical age.
As a community of faith, striving to become one in
Christ; thankful of what we have received in the sacrament of the Eucharist; considering the present circumstances in our society overwhelmed with the COVID19 crisis; and listening to the Vietnamese leaders’ suggestions, we are making an important change to our
Vietnamese Catechetical Program. We will be implementing a separation of catechesis from the cultural
and language components of the Vietnamese Program;
this will be making it an independent section of our
parochial services.
The catechetical portion of the program will become
an independent two-year program for each sacrament
(First Communion and Confirmation). Both will become part of our already established and structured
Spanish/English programs. One of the principle consequences of this change will be the fact that ourfirst
communion and confirmation programs will be just a
two year program for each sacrament, and it will be up
to the families the decision to enroll their kids for the
cultural part of formation, a part that will be also offered at the parish level.
Abundant blessings for you and your families.
Father Hector Basanez

Một chương trình giáo lý cải tiến mong đợi của chúng
ta (01-08-2020)
Dân Chúa, hay Nhiệm thể Chúa Kitô là một số hình ảnh
mạnh mẽ để mô tả Giáo Hội Công Giáo. Cả hai hình ảnh
đều diễn tả một ý niệm chính nói lên sự hiện diện của
Thiên Chúa nơi người tín hữu. Ngoài ra, khi chúng ta
đọc Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng “Chúng
tôi tin Một Thiên Chúa toàn năng”, nghĩa là chúng ta
nhấn mạnh đến nguồn mạch hiệp nhất và duy nhất thực
sự của chúng ta. Mặt khác, chính qua giáo huấn của
Chúa Giêsu mà chúng ta chia sẻ cùng một bánh thánh,
một chén thánh, và trở nên một thân thể, đồng hình
đồng dạng với Ngài. Cuối cùng, nhờ quyền năng của
Chúa Thánh Thần mà chúng ta, những con người bất
toàn, được biến đổi một cách nhiệm màu để trở thành chi
thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô.
Nhờ Bí tích Rửa tội và Thánh Thể, cộng đồng tín hữu
được kết hợp vào bản tính Ba Ngôi của Thiên Chúa Duy
Nhất. Từ Ngài, chúng ta đã lãnh nhận món quà đức tin.
Đức tin là nguồn gốc cơ bản về sự hiệp nhất của Giáo
hội, được nuôi dưỡng qua các bí tính, nhất là bí tích
Thánh Thể nơi bàn thánh. Vì thế, Bí tích Thánh Thể trở
thành bí tích của sự hiệp nhất dẫn chúng ta đến sự kết
hợp với Thân Thể màu nhiệu của Chúa Kitô.
Giáo huấn của công đồng Vaticanô II công nhận rằng
việc cử hành Thánh Thể ngày Chúa Nhật là “cao điểm”
tôn giáo của chúng ta. Theo đó, các chương trình giáo lý
là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của một
giáo xứ. Sứ mạng giảng dạy giáo lý được coi là chính ở
cấp giáo xứ bằng một chương trình giáo lý đang có sẵn,
được tổ chức nề nếp và có hiệu quả. Chương trình này
phải được thiết lập sao cho phù hợp nhất có thể cho tất
cả các em trong lứa tuổi học giáo lý.
Là một cộng đồng đức tin, nổ lực để trở nên một trong
Đức Kitô; nhờ vào những ơn mà chúng ta nhận được
trong bí tích Thánh Thể; nhìn vào tình trạng xã hội hiện
nay, tất cả dường như đều bị ảnh hương bởi cơn khủng
hoảng COVID-19; qua gợi ý của trưởng các hội đoàn
trong cộng đoàn Việt Nam, chúng ta đang thực hiện một
thay đổi quan trọng đối với chương trình giáo lý tiếng
Việt. Chúng ta sẽ tách việc dạy giáo lý Bí Tích ra khỏi
chương trình dạy văn hóa và ngôn ngữ Việt; điều này sẽ
làm cho việc dạy giáo lý Bí Tích thành một chương trình
hiệp nhất của giáo xứ, và riêng biệt với các học hỏi khác.
Giáo lý Bí Tích sẻ tr ở thành một chương tr ình hai
năm riêng biệt cho mỗi bí tích (Rước lễ lần đầu và Thêm
sức). Cả hai chương trình này sẽ sát nhập vào các
chương trình Tiếng Tây Ban Nha/Tiếng Anh đã có sẵn
của chúng ta. Nghĩa là có một chương trình hai năm cho
các em Rước lễ lần đầu và một chương trình hai năm cho
các em Thêm sức. Sau đó tùy theo gia đình quyết định
cho con em ghi danh vào các chương trình giáo lý và
ngôn ngữ hay văn hóa được tổ chức ở cấp giáo xứ.
Nguyện Chúa ban muôn ơn lành cho quý ông bà và gia
đình.
Cha Hector Basanez

ANNOUNCEMENT FROM

The success of the Faith Formation of our children is
due, in part, to the generosity & dedication of
volunteers. These volunteers, who become Catechists or
classroom aides, share their faith & love for Jesus while
teaching the youth of our parish as they grow in the
Faith. We are in need of bilingual volunteers (English/
Spanish or English/Vietnamese) for the upcoming 20202021 season which begins in August. We will provide
you with the training, tools, and support to assist you in
this Ministry. If the Lord is calling you to be part of this
ministry, please contact Sandra Maldonado at 408-3629958.
Sự trưởng thành về Đức Tin của con em chúng ta một
phần nhờ vào sự quảng đại & cống hiến của các tình
nguyện viên. Những tình nguyện viên này là những
người trở thành Giáo lý viên hoặc phụ tá lớp học, họ chia
sẻ đức tin và tình yêu của Chúa Giêsu trong khi giảng
dạy giới trẻ của giáo xứ chúng ta khi các em lớn lên
trong Đức tin. Chúng tôi đang cần tình nguyện viên song
ngữ (tiếng Anh / tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh /
tiếng Việt) cho niên khóa 2020-2021 sắp tới, bắt đầu vào
tháng Tám. Chúng tôi sẽ có những buổi huấn luyện, cung
cấp tài liệu và hỗ trợ qúy vị trong Tác Vụ nầy. Nếu Chúa
mời gọi bạn để trở nên một phần của tác vụ này, xin vui
lòng liên lạc với Sandra Maldonado số điện thoại 408362-9958.
El éxito de nuestro programa de formación en la fe es, en
gran parte por la generosidad y dedicación de los voluntarios. Estos voluntarios, quienes son los Catequistas o
apoyo en el salón de clase, comparten su fe y amor por
Jesús enseñando a los niños y jóvenes de nuestra parroquia como crecer en su FE. Necesitamos voluntarios
bilingües (Ingles/Español o Ingles/Vietnamés) para el
nuevo ciclo 2020-2021, que iniciaremos en Agosto.
Tendremos entrenamiento y el plan de trabajo para
apoyar en el ministerio. SI Dios te está invitando a ser
parte de este ministerio, favor de llamarnos al 408-3629958, preguntar por Sandra Maldonado.







FAITH FORMATION REGISTRATION
For 2020-2021 is Open Registration for First Communion, Confirmation, RCIA and RCIC classes.
For registration forms, please visit the parish office
between 12:00 pm to 6:00 pm Monday to Friday.
Registration online: www.ctksj.org
Catechesis Classes will be Wednesdays from 6 p.m.
to 7:30 p.m. or Sundays 9:30 a.m. to 11 a.m.
Classes start August 19 or August 23, 2020.
Please supply us with a copy of each child’s sacramental records and birth certificate
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