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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
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ENCUENTRO MATRIMONIAL 
MUNDIAL

 ¡Un fin de semana de descubrimiento! 
¡Una vida de amor!

Juvenal y Sofia Moreno (408) 891-5920.  
Oscar y Patty Olivares 408 316-5271.

Sacraments



7.

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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In his letter to the Philippians, St. Paul teaches 
us one of the most powerful affirmations about 
Jesus’ nature. The Apostle explains for us how 
Jesus became one of the dispossessed, one of 
the marginalized, when he affirmed: “He emptied 
Himself, becoming obedient to the point of death, 
even death on a cross.” The apostle to the gentiles 
teaches us how after He became the slave, the 
dispossessed, the humiliated, Jesus was greatly 
exalted, and God “bestowed on Him the name 
which is above every name.” Through His sacrifice, 
Jesus became our role model. At Calvary, Jesus 
the Lord would teach us how divine grace can 
be found everywhere, even before absurd and 
humiliating conditions.

The gospel message today is essentially the 
same that we heard last week, when the workers 
that came to work during the late hours, and 
received the same pay as the early birds who had 
worked the whole day. Many of us experienced 
conversion during our childhood, others during 
their teen years, other during their youth, some 
other as adults, and even others during our senior 
years. Today let me tell you one thing; it does not 
matter when we had experienced God’s presence 
in our lives. All those who had given a “yes” to 
God’s plan would be able to receive eternal life 
as their salary. It won’t be even possible to think 
that our sins and failures will make us unworthy to 
receive divine pardon.

Today, we are invited to understand that it won’t 
be ever too late, not even at the point of death; 
or after sinning again and again; or even if we 
are at prison paying for a horrible crime. Even 
if we are already experiencing the sunset of our 
lives, it won’t ever be too late to discover that 
we can always say “yes” to the Lord. He made it 
crys- tal clear that all those repentant sinners will 
undoubtedly enter the kingdom of God, even 
before all those who believe they were the just 
of Israel. Let us remember what we heard in last 
week’s gospel: “the last will be first, and the first 
will be last.”

READINGS FOR THE WEEK
27 Twenty-Sixth Sunday Ordinary Time
  Ez 18:25-28/Phil 2:1-11 or 2:1-5/Mt 21:28-32
28 Mon Saint Wenceslaus, Martyr; Saint 
Lawrence Ruiz and Companions, Martyrs
  Jb 1:6-22/Lk 9:46-50
29 Tue Saints Michael, Gabriel and Raphael, Archangels 
  Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12a/Jn 1:47-51
30 Wed Saint Jerome, Priest and Doctor of the Church 
  Jb 9:1-12, 14-16/Lk 9:57-62
1 Thu Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin 
and Doctor of the Church
  Jb 19:21-27/Lk 10:1-12
2 Fri The Holy Guardian Angels
  Jb 38:1, 12-21; 40:3-5 /Mt 18:1-5, 10
3 Sat Weekday
  Jb 42:1-3, 5-6, 12-17/Lk 10:17-24
4 Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
  Is 5:1-7/Phil 4:6-9/Mt 21:33-43

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.

“Jesus Christ is Lord for the
 glory of God the Father.”

Twenty-Sixth 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 Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

27 Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo 
Ordinario
28 Lunes San Wenceslao, San Lorenzo Ruizy y 
Compañeros, Mártires. 29 Martes Santos Miguel, 
Gabriel y Rafael, Arcángeles.
30 Miércoles San Jerónimo.
1 Jueves Santa Teresa Del Niño Jesus.
2 Viernes Santos Ángeles de la Guarda.
3 Sábado
4 Vigésimo Septimo Domingo del Tiempo 
Ordinario

San Pablo, en su carta a los Filipenses nos 
transmite el día de hoy una de las enseñanzas 
más poderosas acerca de Jesús. El apóstol nos 
muestra como Jesús se convierte en uno de los 
desprotegidos, de los marginados cuando dice: 
“Se humillo a sí mismo, y por obediencia, acepto 
incluso la muerte y una muerte de cruz.” Él apóstol 
a los gentiles nos enseña como después de 
convertirse en el esclavo, en el desprotegido, en el 
humillado, Jesús es exaltado, y recibe el nombre 
sobre todo nombre. A través de su sacrificio, Jesús 
se convierte en el modelo a seguir por todos 
nosotros. En el Calvario, el Señor nos enseñaría 
como la gracia divina puede ser encontrada 
en el sitio y en las condiciones más absurdas y 
humillantes.

La enseñanza del evangelio el día de hoy es 
la misma que la de la semana pasada cuando 
los trabajadores que habían llegado en la última 
hora recibieron el mismo salario que los que 
habían trabajado todo el día. Algunos hemos sido 
invitados a la conversión en la niñez, otros durante 
la adolescencia, otros durante la juventud, algunos 
cuando adultos y aun otros durante su ancianidad. 
No importa a qué hora experimentemos la 
presencia divina, al final, todos los que digamos 
“si” al plan de Dios habremos de recibir el salario 
de la eterna felicidad. Jamás será válido pensar 
que nuestras faltas son tantas que no merecen el 
perdón divino.

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 errores; o aun 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 siempre podremos decir “si” al Señor. Él se 
encargó de dejar bien claro que los arrepentidos 
entrarían al reino de Dios antes que todos los 
que se creían los justos de Israel. Recordemos 
el evangelio de la semana pasada: “Los últimos 
serán los primeros, y los primeros los últimos.”

“Jesús es el señor para la 
gloria de Dios Padre.”

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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““Chúa Giêsu Kitô là Chúa để vinh danh Thiên Chúa là Cha””

Trong thư gửi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô mạnh mẽ tuyên xưng bản chất của Chúa Giêsu. 
Thánh giảng giải ta cách Chúa Giêsu trở thành một trong những người bị tước đoạt, một trong 
những người bị gạt ra ngoài lề xã hội: “Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành 
cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi 
đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ 
mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.” Vị tông đồ của dân ngoại dạy ta cách Chúa vẽ 
những đường thẳng bằng những đường cong: sau khi Ngài bị chiếm đoạt, chối bỏ, hay bị sỉ nhục, 
Chúa Giêsu được “Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi 
danh hiệu.” Qua sự hy sinh quên mình vì yêu, Chúa Giêsu đã trở thành hình mẫu của chúng ta. Tại đồi 
Canvê, Chúa Giêsu dạy ta rằng ơn thánh sủng có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, ngay cả trong những 
điều kiện vô lý, thất bại và nhục nhã.

Thông điệp của bài Phúc âm hôm nay về cơ bản cũng giống như ta đã nghe vào tuần trước, khi 
những người làm thuê đến làm việc muộn và nhận được mức lương tương tự như những người đã 
làm việc từ sớm, suốt cả ngày. Nhiều người trong chúng ta cảm nghiệm sự trở lại trong thời thơ ấu, 
một số khác trong những năm năm thiếu niên, người thì thời trẻ, một số người khác khi trưởng thành, 
và thậm chí một số trong những năm cuối đời.

Hôm nay, để tôi nói với bạn một điều: ai đã “xin vâng” với kế hoạch của Thiên Chúa sẽ có thể nhận 
được sự sống vĩnh cửu như phần thưởng cho họ. Và không thể nghĩ rằng tội lỗi và thất bại của chúng 
ta sẽ khiến chúng ta không xứng đáng nhận được sự ân xá – sự yêu thương của Thiên Chúa.

Hôm nay, ta được mời gọi với sự hy vọng sẽ không bao giờ là quá muộn, thậm chí trước giây phút 
chết; hoặc tái phạm tội hết lần này đến lần khác; hoặc ngay cả khi đang ở tù về một tội ác khủng 
khiếp; chúng ta luôn có thể nói “xin vâng” và trở về với Chúa. Và chính Chúa khẳng định những tội 
nhân biết ăn năn – hối cải chắc chắn sẽ được vào Nước Trời, thậm chí cả những ai coi mình là công 
chính trong dân Israen. Chúng ta hãy nhớ lại điều trong phúc âm tuần trước: “Người sau hết sẽ lên 
trước hết; và người trước hết sẽ về sau chót.”

Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector
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Compendium OF THE CATECHISM OF THE 

CATHOLIC CHURCH | Part One
The Profession of Faith | Section One

“I believe” – “We believe”
1. What is the plan of God for man?
1-25
God, infinitely perfect and blessed in himself, in a plan 
of sheer goodness freely created man to make him 
share in his own blessed life. In the fullness of time, 
God the Father sent his Son as the Redeemer and 
Savior of mankind, fallen into sin, thus calling all into 
his Church and, through the work of the Holy Spirit, 
making them adopted children and heirs of his eternal 
happiness.

CHAPTER ONE 
Man’s Capacity for God

“You are great, O Lord, and greatly to be praised [...] You 
have made us for yourself and our heart is restless until 
it rests in you.” (Saint Augustine)”

2. Why does man have a desire for
God?
God himself, in creating man in his own image, has 
written upon his heart the desire to see him. Even if this 
desire is often ignored, God never ceases todraw man 
to himself because only in God will he find and live the 
fullness of truth and happiness for which he never stops 
searching. By nature and by vocation, therefore, man is 
a religious being, capable of entering into communion 
with God. This intimate and vital bond with God confers 
on man his fundamental dignity.
3. How is it possible to know God with
only the light of human reason?
Starting from creation, that is from the world and from 
the human person, through reason alone one can 
know God with certainty as the origin and end of the 
universe, as the highest good and as infinite truth and 
beauty.
4. Is the light of reason alone sufficient
to know the mystery of God?
37-38
In coming to a knowledge of God by the light of reason 
alone man experiences many difficulties. Indeed, on 
his own he is unable to enter into the intimacy of the 
divine mystery. This is why he stands in need of being 
enlightened by God’s revelation, not only about those 
things that exceed his understanding, but also about 
those religious and moral truths which of themselves 
are not beyond the grasp of human reason, so that 
even in the present condition of the human race, they 
can be known by all with ease, with firm certainty and 
with no admixture of error.

GIÁO LÝ
CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO PHẦN I:
Tuyên Xưng Đức Tin ÐOẠN THỨ NHẤT:

“TÔI TIN - CHÚNG TÔI TIN”
1. Ý định của Thiên Chúa dành cho con người là gì?

Thiên Chúa tự bản thể là Ðấng vô cùng hoàn hảo và hạnh 
phúc. Theo { định nhân hậu, Ngài đã tự { tạo dung con người, 
để cho họ được thông phần sự sống hạnh phúc của Ngài. Khi 
thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa Cha đã cử Con Ngài 
đến làm Ðấng Cứu Thế chuộc tội cho nhân loại đã sa ngã 
trong tội lỗi, để kêu gọi họ vào trong Hội thánh Ngài, và nhờ 
tác động của Chúa Thánh Thần, đón nhận họ làm dưỡng tử, 
và được thừa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài.

Chương Một
Con Người “Có Khả Năng” Ðón Nhận Thiên 

Chúa
”Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và đáng ca tụng... Chúa đã dựng 
nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn của chúng con 
luôn xao xuyến cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa” 

(Thánh Augustinô).”
2. Tại sao con người khát khao Thiên Chúa?
Khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, chính Thiên 
Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khát khao nhìn 
thấy Ngài. Cả khi họ không nhận ra sự khát khao này, Thiên 
Chúa vẫn không ngừng lôi kéo họ đến với mình, vì chỉ nơi 
Thiên Chúa, họ mới sống và tìm được chân l{ và hạnh phúc 
viên mãn mà họ luôn tìm kiếm. Vì vậy, tự bản chất và do ơn 
gọi của mình, con người là một hữu thể tôn giáo, có khả năng 
bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Dây liên hệ mật thiết 
và sống động này với Thiên Chúa đem lại cho con người 
phẩm giá căn bản của mình.
3. Với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có thể 
nhận biết Thiên Chúa không?
Khởi từ công trình tạo dựng, nghĩa là từ thế giới vật chất và 
con người, con người có thể chỉ dùng l{ trí cũng nhận biết 
cách chắc chắn có Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của 
vũ trụ, là sự thiện hảo tuyệt vời, là chân l{ và vẻ đẹp vô cùng 
vô tận.
4. Chỉ với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có 
đủ khả năng để nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa hay 
không?
Chỉ với ánh sáng của l{ trí, con người sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Hơn nữa, tự mình, con 
người không thể nào bước vào mầu nhiệm sâu thẳm của 
Thiên Chúa. Vì thế, con người cần được Mạc khải của Thiên 
Chúa soi dẫn, không những về những gì vượt quá sự hiểu 
biết nhân loại, mà cả về những chân l{ tôn giáo và luân l{, tự 
chúng vốn không vượt quá khả năng của l{ trí, để mọi người 
trong tình trạng hiện thời của nhân loại có thể biết được một 
cách dễ dàng, chắc chắn và không sai lầm.năng của l{ trí, để 
mọi người trong tình trạng hiện thời của nhân loại có thể biết 
được một cách dễ dàng, chắc chắn và không sai lầm.

Compendium 
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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 September! 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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Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00 
September 20 Offertory................$2,314.00
Thank you for your generosity!

Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00 
20 de septiembre ofertorio ......... $2,314.00
¡Gracias por tu generosidad!

Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 20-9-2020 ............. $2,314.00
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

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

Comunidad 



15.

¡Fin de Semana de Tamales!
Este próximo 26 de Septiembre 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.

Comunidad
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