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IMPORTANT GUIDELINES AND
PROTOCOLS TO ATTEND MASS:

ANUNCIO IMPORTANTE
PUESTO AL DÍA:

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.

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.

• Please observe 6 feet social distancing at all
times.

• Por favor manténgase 6 pies de distancia de las
personas en su alrededor todo el tiempo.

• Use face coverings at all times throughout the
duration of Mass.

• Mantenga su cara cubierta durante todo el
tiempo de la celebración.

• Please bring hand sanitizer and other
disinfectants.

• Por favor traiga loción desinfectante
para limpiar sus manos.

• Stay at your designated space throughout the
duration of Mass.

• Permanezca en el lugar que se le
ha asignado durante todo el tiempo
durante la celebración.

• 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

• 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

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

5.

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

7.

SACRAMENTS
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.

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.

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

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.

8. Holy Gospel
“The stone that the builders rejected

Twenty-Seventh Sunday of Ordinary Time

has become the corner stone.”

Today, let us awake to the fact that we live in a
society that validates immediate pleasure, even
while ignoring other’s human dignity. We live in
a society that promotes the big lie that says that
happiness can be found in human freedom taken
to the extreme, way far from God’s presence in
our lives. Our modern society pushes to recognize
truth according to what is convenient for each one
of us. On a constant basis, we are only concerned
with discovering truths using our human reason,
or modern science. Many times we discard as
invalid what comes from God, and is available
only through faith. Where have we left the natural
law that governs human beings and the whole
universe? Where have we left our right to life? Why
have we discarded chastity, marriage, or family
values?
There is a set of truths that are always absolute
and objective; they are truths by themselves; they
cannot be changed because of time, customs
or tradition. They are absolute in their nature.
They will not ever be dependable on fashion or
personal perception. Evangelic truth is one of
those truths. It is the truth that proclaims how we
have received everything as a gift, that human life
is not our property, that it pertains only to God
the author of life, and that we have received it
as gift from His divine grace. And this truth cries
out that we need to respect human life, from the
moment of conception to its natural end. With
all the graces springing from our Eucharistic
celebration, the place where absolute truth and
faithful love’s fragrance is spread, let us decide
today to walk by the right path. Let us always work,
united as a Church, to promote God’s Kingdom,
not because of our own principles or preferences,
but in favor of the One who owns the harvest. Let
us not to be expelled from His vineyard. Let us
always recognize our wrong doings, our sins, and
our limitations. It will then be that we will possess
God’s peace, the only peace that surpasses all
human understanding!

Blessings,

Fr. Hector

READINGS FOR THE WEEK

4 Twenty-Seventh Sunday inOrdinary Time
Is 5:1-7/Phil 4:6-9/Mt 21:33-43
12 Mon Weekday green
Gal 4:22-24, 26-27, 31—5:1/Lk 11:29-32
13 Tue Weekday green
Gal 5:1-6/Lk 11:37-41
14 Wed Weekday Saint Callistus I, Pope and Martyr
Gal 5:18-25/Lk 11:42-46
15 Thu Saint Teresa of Jesus, Virgin and Doctor
of the Church
Eph 1:1-10/Lk 11:47-54
16 Fri Weekday Saint Hedwig, Religious; Saint
Margaret Mary Alacoque
Eph 1:11-14/Lk 12:1-7
17 Sat Saint Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr
Eph 1:15-23/Lk 12:8-12 (472)
18 Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
Is 45:1, 4-6/1 Thes 1:1-5b/Mt 22:15-21

The Pope’s Monthly Intentions
The Laity’s Mission in the Church

We pray that by the virtue of baptism, the laity, especially
women, may participate more in areas of responsibility
in the Church.

Santo Evangelio

9.

“La Piedra que desecharon los arquitectos

ahora la piedra angular”

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario

Estas son las intenciones de
oración del Papa Francisco
Intención de oración por la evangelización:

La misión de los laicos en la Iglesia Recemos para que
en virtud del bautismo los fieles laicos, en especial
las muje- res, participen más en las instancias de
responsabilidad de la Iglesia.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

4 Vigésimo Septimo Domingo del Tiempo
Ordinario
5 Lunes Beato Francisco Javier seelos
6 Martes San Bruno Beata Marie Rose Durocher
7 Miércoles Nuestra Señora Del Rosario
8 Jueves
9 Viernes San Dionisio y compañeros, San Juan
Leonardi 10 Sabato
11 Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo
Ordinario

Vivimos en una sociedad que promueve la gran
mentira que dice que la felicidad se encuentra en
la libertad humana absoluta, todo esto sin jamás
reconocer que hay límites cuando estos derechos
afectan a otras personas. Nuestra sociedad
moderna está muy preocupada por reconocer
sólo la verdad de acuerdo con cómo nos conviene.
Pretendemos descubrir verdades recurriendo
sólo a la razón o a la ciencia; ignoramos en todo
momento la revelación que proviene de Dios, y es
obtenible sólo a través de la fe. ¿Dónde quedan
las leyes naturales? ¿Dónde las leyes universales
que gobiernan al hombre y al universo entero?
¿Dónde queda el derecho a la vida? ¿Dónde
queda el valor de la castidad, del matrimonio, de
la familia?
Hay verdades que son siempre absolutas y
objetivas, son verdad por sí mismas y nunca
cambian por modas o influencias a través del
tiempo; una verdad absoluta, jamás dependerá de
la apreciación personal o de la moda. La verdad
evangélica es una de estas verdades absolutas.
Esta verdad dice que todo lo hemos recibido como
regalo, que no somos dueños de la vida hu- mana,
que la vida le pertenece a Dios el autor de la vida,
y que nosotros la hemos solo recibido como un
regalo de su gracia. La verdad dice que debemos
respetar la vida humana, desde el momento de su
concepción hasta la muerte natural.
Con todas las gracias y la fuerza que emanan
de la Eucaristía, el lugar desde donde la verdad
absoluta y el amor verdadero llenan al mundo
con su fragancia caminemos contrariamente
a estos principios. Trabajemos siempre como
iglesia promoviendo el reino, no para nuestros
propios intereses, sino a favor del dueño de la
cosecha. No seamos los expulsados de su viñedo.
Reconozcamos siempre nuestras faltas, pecados,
y limitaciones, será que tendremos entonces la
paz de Dios en nuestros corazones, ¡la paz que
sobrepasa todo entendimiento!

Bendiciones,

Fr. Hector

10.

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT THỨ XXV MÙA THƯỜNG NIÊN
04-10-2020
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý truyền giáo: Sứ mạng của giáo dân trong
Giáo hội.
Cầu cho anh chị em giáo dân, cách riêng anh
chị em giáo dân, nhờ bí tích Rửa tội, họ chia sẻ
một cách sâu xa các trách nhiệm trong đời sống
Giáo hội.
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.

11.

Viên đá mà thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường
Hôm nay, chúng ta thức tỉnh tới sự kiện rằng chúng ta đang sống trong một xã hội thực tiễn niềm
vui tức thời, ngay cả trong khi vô tâm tới phẩm giá con người của tha nhân. Chúng ta sống trong một
xã hội mà khuyến khích sự dối trá quá lớn mà nó cho rằng hạnh phúc có thể được tìm thấy trong tự
do con người đưa tới sự cực đoan, xa quá sự hiện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Xã hội
hiện đại của chúng ta thúc đẩy việc nhìn nhận sự thật theo những gì thuận tiện cho mỗi chúng ta.
Trên cơ sở thường xuyên, chúng ta chỉ quan tâm đến việc khám phá sự thật bằng lý trí của con người,
hoặc khoa học hiện đại. Nhiều lần chúng ta loại bỏ những gì không có giá trị đến
từ Thiên Chúa, và chỉ có được qua đức tin. Chúng ta đã bỏ đi quy luật tự nhiên chi phối con người
và toàn vũ trụ ở đâu? Chúng ta đã để lại quyền sống của mình ở đâu? Tại sao chúng ta loại bỏ các
giá trị trinh tiết, hôn nhân hoặc những giá trị gia đình nhỉ ?
Có một tập hợp các chân lý luôn tuyệt đối và khách quan; tự chúng là sự thật; chúng không
thể bị thay đổi vì thời gian, phong tục hoặc truyền thống. Bản chất của chúng là tuyệt đối. Chúng
sẽ không bao giờ phụ thuộc vào thời trang hoặc nhận thức cá nhân. Sự rao giảng Tin Mừng chân
lý là một trong những sự thật đó. Sự thật công
bố cách chúng ta đã nhận mọi sự như một món quà, rằng mạng sống con người không phải là
tài sản của chúng ta, rằng nó chỉ liên quan đến Thiên Chúa, là tác giả của sự sống, và chúng ta đã
nhận nó như một món quà từ ân sủng thiêng liêng của Ngài. Và chân lý này lên tiếng rằng chúng ta
cần phải tôn trọng sự sống của con người, từ lúc được thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên của nó.
Với muôn ân sủng phát xuất từ cử hành Thánh Thể, nơi mà chân lý tuyệt đối và hương thơm tình yêu
chung thủy được lan tỏa, chúng ta cùng nhau quyết định hôm nay bước đi theo đúng con đường.
Chúng ta hãy luôn luôn làm việc, hiệp nhất
như một Hội Thánh, để truyền rao Vương Quốc Thiên Chúa, không bởi vì nguyên tắc và sở thích
riêng của chúng ta, nhưng theo ý của Đấng làm chủ mùa gặt. Chúng ta đừng để bị đuổi ra khỏi vườn
nho của Ngài. Chúng ta hãy luôn luôn nhận ra những việc sai trái, tội lỗi, và giới hạn của mình. Sau
đó, chúng ta sẽ có được sự bình an của Thiên Chúa, sự bình an duy nhất vượt qua mọi
sự hiểu biết của con người!
Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector

12.

Compendium

Compendium OF THE CATECHISM OF THE
CATHOLIC CHURCH | Part One
The Profession of Faith | Section One
“I believe” – “We believe”
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?
5. How can we speak about God?

By taking as our starting point the perfections of man
and of the other creatures which are a reflection, albeit
a limited one, of the infinite perfection of God, we are
able to speak about God with all people. We must,
however, contin- ually purify our language insofar as
it is image-bound and imperfect, realizing that we can
never fully ex- press the infinite mystery of God.

CHAPTER TWO
God Comes to Meet Man
The Revelation of God
6. What does God reveal to man? 50-53 68-69 God
in his goodness and wisdom reveals himself. With
deeds and words, he reveals himself and his plan of
loving goodness which he decreed from all eternity
in Christ. According to this plan, all people by the
grace of the Holy Spirit are to share in the divine life
as adopted “sons” in the only begotten Son of God.
7. What are the first stages of God’s Revelation? From
the very beginning, God manifested himself to our first
par- ents, Adam and Eve, and invited them to intimate
communion with himself. After their fall, he did not
ceasehisrevelationtothembutpromisedsalvationfor all
their descendants. After the flood, he made a covenant with Noah, a covenant between himself and all
living beings.
7. What are the first stages of God’s Revelation? From
the very beginning, God manifested himself to our first
parents, Adam and Eve, and invited them to inti- mate
communion with himself. After their fall, he did not
cease his revelation to them but promised salva- tion
for all their descendants. After the flood, he made a
covenant with Noah, a covenant between himself and
all living beings.

GIÁO LÝ
CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO PHẦN I:
Tuyên Xưng Đức Tin ÐOẠN THỨ NHẤT:
“TÔI TIN - CHÚNG TÔI TIN”
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).
5. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa thế nào? Chúng
ta có thể nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người, khởi
đi từ những nét hoàn hảo của con người và của những
thụ tạo khác, đó là một phản ánh, dù rất hạn hẹp, về sự
hoàn hảo vô tận của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta
phải không ngừng thanh luyện ngôn ngữ của chúng ta
vì nó bất toàn và bị lệ thuộc vào hình ảnh, phải { thức
rằng chúng ta không bao giờ có thể diễn tả đầy đủ
mầu nhiệm vô tận của Thiên Chúa.

CHƯƠNG HAI
THIÊN CHÚA ÐẾN GẶP CON NGƯỜI MẠC
KHẢI CỦA THIÊN CHÚA
6. Thiên Chúa mạc khải cho con người điều gì? Với
lòng nhân hậu và sự khôn ngoan, Thiên Chúa tự mạc
khải chính mình cho con người. Qua các hành động
và lời nói, Thiên Chúa tự mạc khải chính Ngài cũng
như { định của lòng nhân hậu, mà Ngài đã hoạch định
tự muôn đời trong Ðức Kitô. Ý định này nhằm đón
nhận tất cả mọi người trở thành nghĩa tử trong Người
Con duy nhất của Ngài nhờ ân sủng của Chúa Thánh
Thần và cho họ tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.
7. Những giai đoạn đầu tiên của Mạc khải là gì? Từ
nguyên thủy, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nguyên tổ
của chúng ta, là ông Ađam và bà Evà, và mời gọi họ
bướcvàosựhiệpthôngmậtthiếtvớiNgài.Saukhihọ sa ngã,
Ngài đã không chấm dứt việc Mạc khải, nhưng đã hứa
ban ơn cứu độ cho tất cả miêu duệ của họ. Sau cơn lụt
đại hồng thủy, Ngài đã k{ kết với ông Noe một Giao
ước giữa Ngài với tất cả các sinh linh.
7. Những giai đoạn đầu tiên của Mạc khải là gì? Từ
nguyên thủy, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nguyên tổ của
chúng ta, là ông Ađam và bà Evà, và mời gọi họ bước
vào sự hiệp thông mật thiết với Ngài. Sau khi họ sa ngã,
Ngài đã không chấm dứt việc Mạc khải, nhưng đã hứa
ban ơn cứu độ cho tất cả miêu duệ của họ. Sau cơn lụt
đại hồng thủy, Ngài đã k{ kết với ông Noe một Giao
ước giữa Ngài với tất cả các sinh linh.
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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.

DONATE
CLICK HERE
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Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00
September 27 Offertory ...............$3,059.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00
27 de septiembre ofertorio ......... $3,059.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 27-9-2020 ............. $3,059.00
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
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América Necesita a Fátima
ROSARIO PUBLICO EN EL FRENTE DE LA IGLESIA DE CRISTO REY
TODOS están invitados – acompáñenos a orar por América en unión con miles de personas
rezando el rosario a través de ciudades en todo el país Sábado 11 de Octubre 2020 a las 10 a.m.
La intención de nuestro Rosario es pedir a Dios y a nuestra Señora que salve América de la
presente inmoralidad secular.

America needs Fatima
PUBLIC ROSARY RALLY WILL BE ON OCTOBER AT THE FRONT OF
CHRIST THE KING CHURCH
Everyone is invited - come pray for America
Join with thousands of rosary rallies in cities all across the country on Saturday October 11, 2020
at 10 a.m. The intention for our Rosary Rally is to pray to God and Our Lady to save America from
today’s Immorality Secularism.

NƯỚC MỸ CẦN ĐẾN MẸ FATIMA

LẦN HẠT MÂN CÔI
CẦU NGUYỆN CHO NƯỚC MỸ
10:00 sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2020
Xin mời quý vị đáp lại lời mời gọi của Mẹ Fatima
đến lần hạt Mân Côi để cùng hiệp với hàng ngàn nhóm lần hạt Mân Côi trên toàn Nước để cầu
nguyện cho Nước Mỹ
Tại trước nhà thờ CHÚA KITÔ VUA

5284 Monterey Highway San Jose, CA 95111
ctk@dsj.org www.ctksj.org
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