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3.

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.
New Mass Schedules

Inside the Church

Beginning October 24 & 25, 2020
Saturday
4:00 PM Vietnamese with live stream
5:30 PM English with live stream
7:00 PM Spanish with live stream
Sunday
8:00 AM Spanish
9:30 AM English
11:00 AM Vietnamese
1:00PM Spanish
4:00PM Vietnamese
7:00PM Spanish
OR you are welcome to participate our
live streamed masses at our Website:
www.ctksj.org
Tiếng Việt: 4:00 PM
English: 5:30 PM
Spanish: 7:00 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
Nguyễn Hồng-Hoa, EN/VN Administrative Assistant ............ 7182
Vincent de Paul ................................................................ 7187
Alfonso Plancarte, Custodian

Sat / Sábado / Thứ Bảy: closed
Sunday/Domingo/ Chúa Nhật: closed
Holiday/Vacaciones: Closed (Cerrado)
Đóng cửa các ngày lễ

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.

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.

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

Monday - Friday/Lunes - Viernes
9:30 AM - 10:30 AM
Thứ hai - Thứ Sáu
Saturday: 5:00PM - 5:45PM
En español haga una cita.
Or by appointment/o con cita previa/
hoặc theo hẹn

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
“Is it lawful top pay census

Twenty-Ninth Sunday of Ordinary Time

tax to Caesar or not?”

In today’s gospel, Scribes and Pharisees
cornered Jesus into a situation from where there
was no possible escape. “Is it lawful to pay the
census tax to Caesar or not?” We were made
in God’s image and likeness. As St. Augustine
invited us, it is important to imprint God’s image
in our hearts, in the same way that Caesar’s
image was imprinted in his coins. We Christians
like it or not, have a double citizenship. Morally,
we are called to contribute our taxes to the
earthly Caesar. It will always be our responsibility
to contribute for the common good, and for the
improvement of the communities where we live.
But today we are invited to never forget our
spiritual citizenship. During our life’s journey, let
us not relegate our participation in the Church
to our touristic excursions, or for our sentimental
visits. Let us be a constant participant at the
Eucharistic celebration, and our visits be not
reduced only to Ash Wednesday, or Good
Friday, or to the parish festival, to the parade,
the procession, the novena; or more sadly, to
show up only for the funeral Mass of a friend.
The Lord does not need his figure to be
stamped in money. We are the ones who must
have His image imprinted in our hearts and our
souls. To Him we own our time, and our efforts
to do His will. We own Him our service, and our
love in favor of all those who were also made
in His image and likeness. Let us take the task
to make these challenges a routine in our daily
lives. It will be then that we will be giving to God
what belongs to Him. Today, let us accept the
challenge to be part of the ones who will give
God their hearts, their souls, their minds. Let us
be members of the group that will decide to
love their enemies, and to bless those who have
oppressed them. With all the power springing
from our Eucharistic celebration, give to
Caesar his worthless coins, and reserve for God
everything that is transcendent, important, and
all those things that really count.

Blessings,

Fr. Hector

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.

READINGS FOR THE WEEK
18 Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
Is 45:1, 4-6/1 Thes 1:1-5b/Mt 22:15-21
19 Mon Saints John de Brébeuf and Isaac
Jogues, and Companions, Martyrs
Eph 2:1-10/Lk 12:13-21
20 Tue Saint Paul of the Cross, Eph 2:12-22/Lk
12:35-38
21 Wed Weekday
Eph 3:2-12/Lk 12:39-48
22 Thu Weekday Saint John Paul II Eph 3:14-21/
Lk 12:49-53
23 Fri Weekday Saint John of Capistrano Eph
4:1-6/Lk 12:54-59
24 Sat Saint Anthony Mary Claret, Bishop Eph
4:7-16/Lk 13:1-9
25 Thirtieth Sunday in Ordinary Time.
Ex 22:20-26/1 Thes 1:5c-10/Mt 22:34-40Eph
1:15-23/Lk 12:8-1

Santo Evangelio

9.

“Amigo, ¿Cómo has entrado aquí sin

vestirte de fiesta?”

Vigésimo Noveno 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

18 Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo
Ordinario
19 Lunes
20 Martes
21 Miércoles San Calixto I, Mártir
22 Jueves Santa Teresa de Jesús
23 Viernes San Juan de Capistrano
24 Sabato San Antonio Maria Claret
25 Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

En el evangelio de hoy, los Fariseos envían a
algunos seguidores de Herodes para acorralar
a Jesús con una pregunta ¿Es licito o no pagar
el tributo al César? Todos hemos sido creados
a imagen y semejanza de Dios. Ya San Agustín
invitaba a su gente a imprimir en sus corazones la
imagen de Jesús, de la misma manera en que la
figura de Cesar estaba impresa en sus monedas.
Los cristianos, queramos o no, tenemos doble
ciudadanía. Moralmente estamos llamados
a contribuir con nuestros impuestos al cesar
aquí en la tierra; pero será siempre nuestra
responsabilidad contribuir al bien común, y al
mejoramiento constante de la comunidad en la
cual vivimos.
Pero el día de hoy somos invitados a no
olvidar que somos también ciudadanos del
cielo. Durante nuestras vidas, no releguemos
a la Iglesia solo para las ocasiones de turismo,
o para las visitas sentimentales. Participemos
asiduamente en la asamblea Eucarística, no nos
demos el lujo de acordarnos de Dios solo el
miércoles de ceniza, o el viernes santo, durante
el festival anual, cuando haya desfile o procesión,
o lo que es más triste, solo para asistir al funeral
de algún conocido.
Dios no necesita que el dinero lleve su imagen.
Somos nosotros los que llevamos impresa su
imagen en nuestras vidas. A él le debemos
nuestro tiempo, y nuestro empeño en hacer
su voluntad, le debemos el servicio y el amor
a todos aquellos que también fueron hechos
a su imagen y semejanza. Hagamos de estos
compromisos una rutina en nuestra vida diaria.
Será entonces que estaremos dándole a Dios lo
que es de Dios. El día de hoy, aceptemos el reto
de formar parte del grupo que le entrega a Dios
su corazón, su mente, su alma. Formemos parte
del grupo que decide amar a sus enemigos y
bendecir a aquellos que los oprimen. Con todo
el poder que emana de la celebración de la
Eucaristía, démosle al Cesar sus insignificantes
monedas, y reservemos para el Señor lo que es
trascendente, realmente importante, lo que vale
la pena conservar.

Bendiciones,

Fr. Hector

10.

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT THỨ XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN
18-10-2020

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.

“Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?”
Trong phúc âm ngày nay, Kinh sư và người Pha- ri-siêu đã dồn Chúa Giê-su vào tình thế không
thể thoát ra được. “Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúng ta được tạo dựng theo
hình ảnh và giống như Chúa. Như thánh Au- gustinô mời gọi chúng ta, điều quan trọng là phải in sâu
hình ảnh của Chúa trong lòng mình, giống như cách mà hình ảnh của Caesar được in trên đồng tiền
của ông. Kitô Hữu chúng ta dù muốn hay không, đều có hai quyền công dân. Về mặt đạo đức, chúng
ta được kêu gọi đóng góp tiền
thuế của chúng ta cho Caesar trần thế. Nó sẽ luôn là trách nhiệm của chúng ta đóng góp vì lợi ích
chung và vì cải thiện cộng đồng nơi chúng ta sinh sống.
Nhưng hôm nay chúng ta được mời gọi đừng bao giờ quên quyền công dân thiêng liêng của
mình. Trong suốt hành trình cuộc đời mình, chúng ta đừng bỏ việc tham gia vào Giáo Hội tới những
chuyến du ngoạn hay cho những chuyến viếng thăm thâm tình của chúng ta. Chúng ta hãy là một
người tham dự thường xuyên vào việc cử hành Thánh Thể, và các cuộc tham dự của chúng ta không
giảm thiểu chỉ vào Thứ Tư Lễ Tro, hoặc Thứ Sáu Tuần Thánh, hoặc lễ hội của giáo xứ, cuộc diễu hành,
đám rước, tuần cửu nhật; hoặc buồn hơn, chỉ xuất hiện trong thánh lễ an táng của một người bạn.
Chúa không cần hình của mình được đóng dấu trên đồng tiền. Chúng ta là những người phải
để hình ảnh của Ngài in sâu vào trái tim và linh hồn chúng ta. Đối với Ngài, chúng ta sở hữu thời
gian của mình và nỗ lực của chúng ta để làm theo thánh ý Ngài. Chúng ta sở hữu Ngài sự phục
vụ của chúng ta, và tình yêu của chúng ta dành cho tất cả những người cũng được tạo ra theo hình
ảnh và giống như Ngài. Chúng ta hãy nhận nhiệm vụ biến những thử thách này trở thành thói quen
trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chính lúc đó chúng ta sẽ dâng cho Chúa những gì thuộc về
Ngài. Hôm nay, chúng ta hãy chấp nhận
thử thách để trở thành một phần của những người sẽ dâng cho Chúa trái tim, linh hồn, trí khôn
của họ. Chúng ta hãy là thành viên của nhóm sẽ quyết định yêu thương kẻ thù họ và chúc phúc cho
những người đã áp bức họ. Với tất cả sức mạnh phát xuất từ việc cử hành Thánh Thể của chúng ta,
hãy trả cho Cêsarê những đồng tiền vô giá trị của ông ta, và dành cho Chúa mọi thứ siêu việt, quan
trọng và tất cả những thứ thực sự đáng giá.
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 TWO
God Comes to Meet Man
The Revelation of God
10. What is the value of private revelations? While
not belonging to the deposit of faith, private
revelations may help a person to live the faith as
long as they lead us to Christ. The Magisterium
of the Church, which has the duty of evaluating
such private revelations, cannot accept those
which claim to surpass or correct that definitive
Revelation which is Christ.

The Transmission of Divine Revelation

GIÁO LÝ
CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO PHẦN I:
Tuyên Xưng Đức Tin ÐOẠN THỨ NHẤT:
“TÔI TIN - CHÚNG TÔI TIN”
CHƯƠNG HAI
THIÊN CHÚA ÐẾN GẶP CON NGƯỜI MẠC
KHẢI CỦA THIÊN CHÚA
10. Các mạc khải tư có gía trị gì? Mặc dầu các mạc
khải tư không thuộc về kho tàng đức tin, nhưng
chúng có thể giúp chúng ta sống đức tin, với điều
kiện chúng có một liên hệ chặt chẽ với Ðức Kitô.
Huấn quyền Hội thánh, có thẩm quyền để phân
định các mạc khải tư đó, không thể chấp nhận
những mạc khải tư nào vượt qua hay muốn sửa đổi
Mạc khải dứt khoát là chính Ðức Kitô
LƯU TRUYỀN MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA

11. Why and in what way is divine revelation
transmitted? 74 God “desires all men to be saved
and to come to the knowledge of the truth” (1
Timothy 2:4), that is, of Jesus Christ. For this
reason, Christ must be proclaimed to all according
to his own command, “Go forth and teach all
nations” (Matthew 28:19). And this is brought
about by Apostolic Tradition.

11. Tại sao phải lưu truyền Mạc khải của Thiên
Chúa và lưu truyền bằng cách nào? Thiên Chúa
“muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết
chân l{“ (1 Tm 2,4), nghĩa là nhận biết Ðức Giêsu
Kitô. Vì thế, phải rao giảng Ðức Kitô cho mọi người,
như chính lời Người dạy: “Hãy đi và làm cho muôn
dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Ðiều này đã
được thực hiện bởi Truyền thống các Tông đồ, gọi
tắt là Truyền thống tông đồ.

12. What is Apostolic Tradition? Apostolic
Tradition is the transmission of the message of
Christ, brought about from the very beginnings
of Christianity by means of preaching, bearing
witness, institutions, worship, and inspired writings.
The apostles transmitted all they received from
Christ and learned from the Holy Spirit to their
successors, the bishops, and through them to all
generations until the end of the world

12. Truyền thống tông đồ là gì? Truyền thống tông
đồ là việc chuyển đạt sứ điệp của Ðức Kitô, đã
được thực hiện ngay từ lúc khởi đầu Kitô giáo, qua
việc rao giảng, làm chứng, các cơ chế, phụng tự,
và các sách được linh ứng. Các Tông đồ đã chuyển
đạt mọi điều các ngài đã lãnh nhận từ Ðức Kitô và
học hỏi từ Chúa Thánh Thần cho những người kế
nhiệm các ngài, là các giám mục, và qua họ, cho
mọi thế hệ đến tận thế.

13.

Comunidad
CATECISMO DE LA
IGLESIA CATÓLICA
Compendio
CAPÍTULO SEGUNDO
DIOS VIENE AL ENCUENTRO DEL HOMBRE
LA REVELACIÓN DE DIOS
10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas?
Aunque no pertenecen al depósito de la fe,
las revelaciones privadas pueden ayudar
a vivir la misma fe, si mantienen su íntima
orientación a Cristo. El Magisterio de la Iglesia,
al que corresponde el discernimiento de tales
revelaciones, no puede aceptar, por tanto,
aquellas “revelaciones” que pretendan superar o
corregir la Revelación definitiva, que es Cristo.

LA TRANSMISIÓN DE LA DIVINA REVELACIÓN
11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina
Revelación? Dios «quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad»
(1 Tim 2, 4), es decir, de Jesucristo. Es preciso,
pues, que Cristo sea anunciado a todos los
hombres, según su propio mandato: «Id y haced
discípulos de todos los pueblos» (Mt 28, 19). Esto
se lleva a cabo mediante la Tradición Apostólica.
12. ¿Qué es la Tradición Apostólica?
La Tradición Apostólica es la transmisión del
mensaje de Cristo llevada a cabo, desde los
comienzos del cristianismo, por la predicación, el
testimonio, las instituciones, el culto y los escritos
inspirados. Los Apóstoles transmitieron a sus
sucesores, los obispos y, a través de éstos, a todas
las generaciones hasta el fin de los tiempos todo
lo que habían recibido de Cristo y aprendido del
Espíritu Santo.

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
October 11 Offertory ....................$2,985.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00
11 de octubre ofertorio ............... $2,985.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 11-10-2020 ........... $2,985.00
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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Phở To Go

Để giúp thêm một chút ngân quỹ cho Giáo Xứ trong lúc khó khăn nầy. Cộng đoàn sẽ bán phở to
go vào ngày Thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2020. Kính xin cộng đoàn mua ủng hộ.
Mua ủng hộ xin gọi trước:
Chị Diệu: (408) 805-6862
Chị Phương Lan: (408) 314-3247 Mai Thảo (408) 625-0598
Hoặc các trưởng hội đoàn.
Tái Nạm Bò Viên $12.00
No tip, no tax
Pick up after 2:00 PM
The Vietnamese community will sale PHỞ TO GO for fundraising for our church on
Saturday October 31, 2020.
We need your support.
To order, please call before Thursday October 29, 2020:
Hoa (408) 417-9211
or call the parish office (408) 362-9958
La comunidad vietnamita venderá PHỞ “para llevar” como recaudacion de fondos para nuestra
iglesia el sábado 31 de octubre de 2020.
Necesitamos su apoyo.
Para realizar un pedido, llame antes del jueves 29 de octubre de 2020:
Martha Larios: (408) 550-4244 Meryn: (408) 489-4118
o llame a la oficina parroquial: (408) 362-9958

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