
1.



03.

04.
05.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

IMPORTANT GUIDELINES
ANUNCIO IMPORTANTE

CONTACT
MASSES SCHEDULE

SACRAMENTS

HOLY GOSPEL

SANTO EVANGELIO

VIETNAMESE

VIETNAMESE

COMUNIDAD

COMUNIDAD

September 2020

Content

INDEX
ÍNDICE



3.

On July 13, Governor Newsom prohibited all 
indoor Masses and other gatherings, except for the 

livestream- ing 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

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 cantor 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 o 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.

Gracias por su apoyo y comprensión.

Christ the King

IMPORTANT GUIDELINES AND 
PROTOCOLS TO ATTEND MASS:

ANUNCIO IMPORTANTE 
PUESTO AL DÍA:



4. Masses Schedule | Contact

PARISH CONTACT
Rev. Fr. Hector Basanez ................................................ 7183 
Rev. Joseph Phúc Trần, Parochial V icar ..................... 7185 
Sandra Maldonado, Catechetical Coordinator/Business Manager .... 7180 

Martha Lario, EN/SP Administrative Assistant ........................ 7181
Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ......................... 7186 
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Sunday Masses 
Outside Church
Saturday   6:00 PM   Vietnamese
Sunday     8:00 AM   Spanish 
                   9:00 AM   English
                  10:00 AM  Vietnamese 
                    7:00PM    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
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

Nguyễn Hồng-Hoa, EN/VN Administrative Assistant ............ 7182 
Vincent de Paul ................................................................ 7187 
Alfonso Plancarte, Custodian



6. Sacraments
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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.
Comuníquese con un sacerdote u oficina 
parroquial al menos seis meses antes de la 
fecha propuesta para la boda.

Xin liên lạc với linh mục hoặc với văn 
phòng Giáo Xứ ít nhất 6 tháng trước 
ngày cưới.

SACRAMENTS

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: Sẽ thông báo sau 
Chúa Nhật Sẽ thông báo sau.

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.

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 parroquia al final del refugio en el lugar 
para asistencia. Preséntese a nuestros sacerdotes y a 

los miembros de nuestro personal parroquial para que 
podamos darle la bienvenida a nuestra parroquia.
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Today’s Gospel clearly defines how God’s 
Kingdom is fully opposite to any idea or perception 
about our personal merits. For us Christians, it 
must be crystal clear that God’s Kingdom cannot 
be linked with anything that we could deserve or 
obtain. The overwhelming truth is represented by 
the fact that God’s Kingdom is offered to us as a 
gift of divine grace, without even considering our 
own merits, because those merits will always be 
insufficient. In today’s parable, we are invited to 
understand that God’s grace is unsurmountable, 
and enough for all those who want to join it, even if 
their arrival time is already late. In the parable, the 
initially hired workers are the Jewish people. For 
the Church’s Fathers, the ones we recognize as the 
immediate successors of the Apostles, all those 
who arrived at a later hour represent all Christian 
people, the ones who had arrived late for work.

For St. Augustine, one of the most influential 
pillars of our Christian theology, Noah & Abel 
were the ones who arrived during the first hour. 
Abraham, Isaac, and Jacob arrived in third place. 
Moses, Aaron, Miriam, and all the Exodus people 
arrived at the sixth hour followed by all the 
Prophets at the ninth. Finally, we Christians arrived 
at the eleventh hour. Some of us were invited 
during our childhood, others as teenagers, some 
others during their youth, some of us arrived as 
adults, and still others during their senior years. It 
does not matter how hard we have worked for the 
Church, or how much merit we deserve, we all will 
receive eternal happiness as our recompense.

Today, we are all invited to learn and to 
understand that it won’t ever be too late, not 
even at the point of death; or after many years of 
sinfulness; nor even in prison because we have 
committed a horrible crime. Even if the sun is 
already setting in our lives, it won’t ever be too late 
to discover how divine grace ridicules our merits 
and our works. It won’t ever be valid to think that 
our sin is so unsurmountable as to believe that 
we have no remedy, or that we deserve eternal 
punishment.

READINGS FOR THE WEEK
13 Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time.
  Sir 27:30—28:7/Rom 14:7-9/Mt 18:21-35
14 Mon The Exaltation of the Holy Cross
  Nm 21:4b-9/Phil 2:6-11/Jn 3:13-17
15 Tue Our Lady of Sorrows
  1 Cor 12:12-14, 27-31a /Jn 19:25-27
  or Lk 2:33-35
16 Wed Saints Cornelius, Pope, and Cyprian,
  1 Cor 12:31—13:13/Lk 7:31-35
17 Thu Saint Robert Bellarmine
  1 Cor 15:1-11/Lk 7:36-50
18 Fri Weekday
  1 Cor 15:12-20/Lk 8:1-3
19 Sat Saint Januarius, Bishop and Martyr
  1 Cor 15:35-37, 42-49/Lk 8:4-15
20 Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time.

The Pope’s Monthly Intentions
Respect for the Planet’s Resources

We pray that the planet’s resources will not be 
plundered, but shared in a just and respectful manner.

“The last will be first, and the
 first will be the last.”

Twenty-Fifth Sunday of Ordinary Time

Blessings,
Fr. Hector

Holy Gospel
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Estas son las intenciones de 
oración del Papa Francisco
Intención de oración universal: 
Respeto de los recursos del planeta.
Recemos para que los recursos del planeta no sean 
saqueados, sino que se compartan de manera justa y 
respetuosa.

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario

20 Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo 
Ordinario 
21 Lunes San Mateo, apóstoly Evangelista
22 Martes
23 Miércoles San Pío de Pietrelcina
24 Jueves
25 Viernes
26 Sabato Santo Cosme Y Damián, Mártires
27 Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo 
Ordinario

El día de hoy, el evangelio define claramente que 
el reino de los cielos es completamente opuesto 
a cualquier idea que involucre merecimientos 
propios. Para nosotros, debe ser bastante claro 
que en ningún caso el reino de los cielos debe 
ser confundido con algo que podemos ganar o 
merecer. Por el contrario, el reino de los cielos 
es ofrecido a nosotros por pura gracia divina, sin 
contabilizar nuestros merecimientos que jamás 
serán suficientes. En la parábola, somos invitados 
a comprender que la gracia de Dios es in- mensa, y 
que alcanza siempre hasta para el que ha llegado 
tarde. Los trabajadores en la parábola son las 
clases marginadas del judaísmo. Para los Padres 
de la Iglesia primitiva, los primeros sucesores de 
los apóstoles, los cristianos eran los trabajadores 
que habían llegado tarde a trabajar en la viña del 
Señor.

Para San Agustín, uno de los grandes maestros 
detrás de nuestra fe católica, Abel y Noé habían 
sido los trabajadores que llegaron en la primera 
hora. Abraham, Isaac, y Jacob habían llegado 
en la tercera hora. Moisés, Aron, Miriam y todos 
sus contemporáneos del Éxodo habían llegado 
durante la hora sexta. Durante la novena habían 
aparecido los profetas. Al final, apareceremos 
todos nosotros los cristianos, durante la onceava 
hora. Algunos han sido invitados en la niñez, 
otros durante su adolescencia, otros durante 
su juventud, algunos cuando adultos y aun 
otros durante su ancianidad. No importa cuánto 
hayamos trabajado en la Iglesia, al final todos 
habremos recibido el salario de la eterna felicidad.

El día de hoy somos invitados a aprender que 
nunca será demasiado tarde, ni siquiera en el 
lecho de muerte; o aun después de muchas veces 
haber cometido los mismos pecados; ni en la 
prisión después de haber cometido un horrendo 
crimen. Aun cuando el sol se esté poniendo en 
nuestras vidas, nunca será tarde para descubrir 
que las medidas de la gracia divina hacen parecer 
ridículos nuestras obras y nuestros merecimientos. 
Jamás será válido pensar que nuestras faltas son 
tantas que no tienen perdón.

“Los últimos serán los primeros, y
los primeros, los últimos.”

Bendiciones,
Fr. Hector

Santo Evangelio
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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 

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT THỨ XXV MÙA THƯỜNG NIÊN 

20-9-2020

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng tài 
nguyên của địa cầu. Xin cho tài nguyên của địa 
cầu không bị chiếm đoạt một cách bất chính, 
nhưng được khai thác một cách hợp lý và được 
chia sẻ một cách công bằng.

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.
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“Kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”

Bài Tin mừng hôm nay khẳng định Nước Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược lại với bất kỳ tư tưởng 
hay nhận thức rằng chúng ta sẽ vào được bằng năng lực và sự cố gắng cá nhân. Ta, những Kitô Hữu, 
tin rằng chúng ta không xứng đáng hay đạt được Nước Trời. Chân lý rõ ràng Nước Trời là quà tặng và 
ân ban từ Thiên Chúa, chứ không phải công trạng của cá nhân con người. Vì con người thì luôn giới 
hạn và bất toàn; còn Nước Trời thì trọn hảo và tốt lành.

Chuyện dụ ngôn hôm nay cho ta thấy Ân Sủng Thiên Chúa thì lớn lao và đủ để cho tất cả những 
ai ao ước vào Nước Ngài, thậm chí cho cả người gia nhập trễ. Trong dụ ngôn, những người được gọi 
vào làm vườn Nho là những người Do Thái. Các giáo phụ, những đấng kế vị và tiếp nối các thánh 
Tông Đồ, trong thời giáo hội sơ khai, khẳng định những người được gọi vào làm vườn nho vào những 
giờ cuối là tất cả Kitô hữu.

Thánh Augutinô, tiến sĩ Hội Thánh, nói rõ ông Noah và Abel là những người đến làm vào giờ thứ 
nhất. Abraham, Isaac, và Jacob đến vào giờ thứ ba. Moses, Aaron, Miriam, và dân xuất hành đến vào 
giờ thứ sáu, tiếp theo là tất cả các tiên tri tới giờ thứ chín. Cuối cùng, chúng ta, các Kitô hữu, đến giờ 
thứ mười một.

Rồi trong Giáo Hội, một số trong chúng ta đã được mời trong thời thơ ấu, một số khác trong thời 
niên thiếu, hay người lớn, và cũng có những người khác trong năm cuối đời lúc họ về già. Thiên Chúa 
không đòi hỏi ta phải làm việc thật khó nhọc hay lập nhiều công trạng để đạt được Nước Trời, nhưng 
là Thiên Chúa bù đắp và ân thưởng cho những cố gắng đời này của ta.

Hôm nay, Chúa mời ta không bao giờ là quá trễ, thậm chí giờ lâm tử; hay trở lại sau nhiều năm sống 
tội lỗi tồi tệ để vào Nước Trời. Sẽ không bao giờ quá muộn vì ân sủng Chúa lớn lao hơn rất nhiều so 
với sự cố gắng cá nhân và việc làm của ta. Thật sai lầm nếu ta mất hy vọng vì tội lỗi của ta tồi tệ đến 
mức không thể tha thứ và sửa chữa, và ta sẽ bị án phạt đời đời trong hỏa ngục. 

Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector
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¡Fin de Semana 
de Tamales!

Este próximo 29 de Agosto del 2020 
te invitamos a que disfrutes en casita.

Ordena tus tamales de:
Pollo

 Puerco
 Rajas

Una deliciosa docena $25.
Media docena tamales $15.

Ordenar por adelantado con:
 Meryn (408) 489-4119 
Martha (408) 841-0386
Hermila (408) 600-6314

*Nosotros te proveeremos instrucciones para 
que todo sea hecho guardando la distancia 

social y así proteger nuestra salud.

GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG
GIÁO
CHƯƠNG MỘT
TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA
Những bản tuyên xưng đức tin

33. Những bản tuyên xưng đức tin là gì?
Đó là những công thức ngắn gọn, còn được 
gọi là “những bản tuyên xưng đức tin” hay 
“Kinh Tin Kính,” qua đó Hội thánh, ngay từ 
thuở ban đầu, đã diễn tả đức tin của mình 
một cách tổng hợp và chuyển đạt đức tin 
ấy bằng một ngôn ngữ chuẩn hoá và chung 
cho mọi tín hữu.

34. Những bản tuyên xưng đức tin cổ nhất 
là những bản nào?
Những bản tuyên xưng đức tin cổ xưa 
nhất là những Kinh Tin Kính khi cử hành 
Bí tích Rửa tội. Vì Bí tích Rửa tội được ban 
“nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần” 
(Mt 28,19), nên các chân lý đức tin mà các 
người lãnh nhận Bí tích Rửa tội tuyên xưng, 
được phân chia theo ba Ngôi vị của Thiên 
Chúa Ba Ngôi.

XIN MỜI MUA ỦNG HỘ
Giáo Xứ có bán thức ăn như tamales và 
Pupusa để có thêm ngân qũy để trang trải 
những chi phí trong thời gian khó khăn nầy. 
Nếu chúng ta, ai biết ăn những thức ăn nầy, 
xin mua ủng hộ giáo xứ. Xin gọi 408-

Comunidad 
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Congratulations First Communion and 
Confirmation Students!

Congratulations to all our students who received their First Sacrament of 
Holy Communion and Confirmation in August! May God continued 

blessings to you all, as you continue to grow in your faith.

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.

Donación y apoyo parroquial
¡AHORA, MÁS QUE NUNCA, NECESITAMOS SU APOYO!
Thank you for your continued contribution to 

Christ the King Parish during this difficult time.

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 Eucarística con nosotros.

- Puede donar 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.

Comunidad

DONATE
CLICK HERE
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