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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 
Deacon Joseph Phúc Trần, Parochial V icar ............... 7185 
Sandra Maldonado , Pastoral Associate ..................... 7180 

Sr. Mary Anh “Annie” Công
Vietnamese Catechetical Coordinator ......................... 7186 
Nguyễn Hồng-Hoa, Administrative Assistant .............. 7182 
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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

Martha Lario,Administrative Assistant .......................... 7181 
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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In today’s gospel, Peter’s question to pardon 
seven times seven looks so generous. But Jesus 
immediately corrected him, and instruct him about 
how much pardon we need to offer the ones who 
have offended us. Jesus’ instructions are so clear, 
and without any preamble. He instructed us how 
pardon goes further than justice, and always 
look for reconciliation. In others words, we have 
to pardon always and forever, unconditionally, 
and without any measure. In the parable, the 
exaggerated amount of debt points out to the 
idea of a situation impossible to resolve. It is only 
God the one to whom we can own that much. 
What we own to others is insignificant before 
what we own to our creator. In the “Our Father” 
prayer, forgiveness of our offenses is only asked 
after we have offered our pardon for all those who 
have offended us. This is the essence of Christ’s 
teaching.

Forgiveness has two faces, equally complicated. 
On the one hand, we are invited to ask forgiveness 
for our faults and sins. On the other hand, we are 
also called to offer our unconditional pardon for all 
those who have offended us. Forgiveness for our 
neighbor arises from the fact that we have already 
experienced pardon. If we refuse to extend our 
pardon for our neighbor, our actions will become 
a clear sign that we have not understood the 
immensity of God’s grace and mercy.

Forgiveness does not simply arise from our 
hearts’ goodness; it is a gift that we have received 
while being called to share it with our neighbor. 
Love is the only tool that will lead us to recognize 
our offenses, but at the same time it also will be 
the motor behind our desires to be forgiven from 
the offenses we have committed. This is the kind 
of love that was made possible at the foot of the 
cross. Forgiveness flows from Jesus’ passion, 
death, and resurrection.

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.

“I say to you, not seven times, 
but seventy-seven times.”

“So will my heavenly Father do to you, unless each 
of you forgives your brother from your heart.” 
Mt. 18:35

24th Sunday of Ordinary Time

Blessings,
Fr. Hector

Holy Gospel
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Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario

“Yo les aseguro también, que si dos de ustedes 
se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que 
fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí 
estoy yo en medio de ellos.’’
(Matt 18:19-20).

En el evangelio de hoy, la oferta de Pedro 
por perdonar hasta siete veces parece bastante 
generosa, pero inmediatamente Jesús lo 
corrige, y nos instruye acerca de cuanto perdón 
debemos ofrecer a aquel que nos ha ofendido. 
La instrucción es clara, sin ningún preámbulo el 
Señor nos dice que el perdón va mucho más allá 
de la justicia, y siempre busca reconciliación. En 
otras palabras, tenemos que perdonar siempre, 
incondicionalmente, y sin medida. En la parábola, 
la exagerada cantidad de la deuda no hace otra 
cosa más que apuntar hacia un imposible. Es 
solamente a Dios a quien podemos deberle tanto, 
lo que debemos a los demás es insignificante 
delante de lo que debemos al Padre. En el 
Padre Nuestro, el perdón de nuestras ofensas es 
solicitado solo después de afirmar que hemos 
perdonado a aquellos que nos han ofendido. Esta 
es la esencia de ser Cristiano.

El perdón tiene dos caras, y ambas, igual de 
complicadas. Por un lado, somos llamados a 
pedir perdón por nuestras culpas; por otro lado, 
debemos perdonar incondicionalmente a quien 
nos ha ofendido. La conducta hacia nuestros 
hermanos debe fluir del hecho mismo de sentirnos 
perdonados. El no ejercitar nuestro perdón 
significa que no hemos entendido la inmensidad 
de la misericordia y la gracia divinas.

El perdón no brota simplemente de la bondad 
de nuestros corazones, es un regalo que 
recibimos, y que somos llamados a entregar a los 
demás. El amor es la única arma que nos permite 
ver cuánto hemos ofendido, y es este mismo amor 
el motor que nos debe mover a pedir perdón a 
los que hemos ofendido. Este es el amor hecho 
posible al pie de la cruz, el perdón que fluye 
incondicionalmente de la pasión, la muerte y la 
resurrección de Cristo.

“No solo hasta siete, sino
hasta setenta veces siete.”

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.

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT THỨ XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN 

13-9-2020

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.

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.
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“Thày nói cho anh em biết, không phải bẩy lần, nhưng bẩy mươi lần bẩy”

Trong bài Phúc Âm hôm nay, câu hỏi của Phê-rô để tha bẩy lần bẩy dường như quá rộng rãi rồi. 
Nhưng Chúa Giêsu ngay lập tức chỉnh ông, và dạy ông về bao nhiêu lần tha thứ chúng ta cần có để 
tha cho những ai xúc phạm tới chúng ta. Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su rất là rõ ràng, mà không cần lời 
mào đầu nào hết. Ngài dạy chúng ta cách tha thứ còn đi xa hơn công lý, và luôn tìm kiếm sự hòa giải. 
Nói khác đi, chúng ta phải tha thứ luôn luôn và mãi mãi, vô điều kiện, và không có bất kỳ sự đong đo 
nào. Trong câu chuyện ngụ ngôn, số nợ được phóng đại chỉ ra ý tưởng về một tình huống không thể 
giải quyết. Chỉ có Chúa là Đấng mà từ Ngài chúng ta có thể sở hữu nhiều như vậy. Những gì chúng ta 
sở hữu đối với người khác không đáng kể trước những gì chúng ta sở hữu đối với Đấng Tạo ra chúng 
ta. Trong kinh “Lạy Cha”, chúng ta chỉ xin tha tội sau khi chúng ta đã tha cho tất cả những ai đã xúc 
phạm chúng ta. Đây là bản chất giáo huấn của Chúa Ki-tô.

Sự tha thứ có hai mặt phức tạp như nhau. Một mặt, chúng ta được mời gọi để xin sự thứ tha cho 
lỗi lầm và tội lỗi chúng ta. Mặt khác, chúng ta cũng được kêu gọi để tha thứ vô điều kiện cho tất cả 
những ai xúc phạm đến chúng ta. Tha thứ cho tha nhân chúng ta phát xuất từ dữ kiện rằng chúng ta 
đã trải nghiệm sự thứ tha. Nếu chúng ta từ chối mở rộng sự thứ tha của chúng ta tới tha nhân mình, 
hành động của chúng ta sẽ trở nên một dấu rõ ràng rằng chúng ta không hiểu lòng bao la của ân 
sủng và lòng thương xót Chúa

Tha thứ không chỉ đơn giản phát xuất từ con tim nhân ái của chúng ta; nó là một ân huệ mà chúng 
ta nhận lãnh trong khi được kêu gọi để chia sẻ nó với tha nhân chúng ta. Tình yêu chỉ là một dụng 
cụ hướng dẫn chúng ta để nhận ra sự xúc phạm của mình, nhưng cùng lúc nó cũng là một động cơ 
sau những ước muốn của mình để được tha thứ từ những xúc phạm chúng ta đã phạm. Đây là một 
thứ tình yêu mà có thể được hoàn thành ở dưới chân Thập Giá. Tha thứ bắt nguồn từ cuộc khổ nạn, 
cái chết và sự Phục Sinh của 

Chúa Giê-su.
Nguyện Chúa chúc lành.

Cha Hector
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¡La Comunidad de la Iglesia Cristo
Rey te invita a saborear ricas 

pupusas y tamales!
Órdenes por adelantado y se pueden recoger 

desde las 10:00 AM el sábado.

Ordena tus Pupusas:
Calabacitas con queso

Frijol con queso
Chicharrón con queso

Revueltas (chicharrón, frijol y queso) 

Órdenes de 4 pupusas por solo $10. 

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

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
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