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3.

IMPORTANT GUIDELINES AND
PROTOCOLS TO ATTEND MASS:

ANUNCIO IMPORTANTE
PUESTO AL DÍA:

Inside Masses have been resumed. Yes, we are
celebrating the Holy Mass inside the Church again.
According to the county guidelines, we are allowed
to have indoor services for up to 100 people. We
will also continue to livestream Masses for those
who prefer to stay at home.
Please help us to keep the safety and health of
all who attend Mass by observing the established
safety protocols:

Las misas al interior de la iglesia han sido
reanudadas. De acuerdo a las normas del condado,
tenemos permitido hacer servicios en el interior
para hasta 100 personas. De igual manera la
transmisión en vivo de las misas continuará si
usted prefiere quedarse en casa.
Por favor ayúdenos a preservar la salud y seguridad
de todos los que asistan a misa observando
los siguientes protocolos de seguridad:

• Bring your mask, wash your hands –
No mask, no mass.
• Come at least 15 minutes early.
• Ushers will direct you to your seat.
• Please observe 6 feet social distancing
at all times.
• Use your mask at all times throughout
the duration of Mass.
• Stay at your designated space throughout the
duration of Mass.
• Receive Communion in your hand, with mask on,
then step aside remove your mask and use your
free hand to place the Host in your mouth and put
your mask back on.
• Collection baskets will not be passed but placed
at entrance and exit for your offertory.
• No singing, chanting or playing wind
instruments.
• Please do not stay inside or outside the Church to
allow us to disinfect all chairs, door handles, and
other contact points before the next mass.
• Seniors citizens, all persons 65 years and older,
are asked to stay at home.
• Parishioners who have high-risk chronic diseases
are asked to stay at home.
• If you have a persistent cough, or have a high
tem- perature, please stay at home.
• Families with little children (infants, toddlers, and
children with compromised medical conditions)
are asked to stay at home.

• Traiga su mascarilla y lávese las manos- sin
mascarilla no hay misa.
• Llegue al menos 15 minutos antes.
•Lo dirigiremos directamente a su asiento.
• 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.

Thank you for your cooperation
and understanding.
Christ the King

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
“Teacher, which commandment of the

Thritieth Sunday of Ordinary Time

law is the greatest?”

In today’s readings we are invited to be
imitators of Christ, invited to become model and
examples for all believers. In the book of Exodus,
the Lord taught us that He is compassionate, and
that He will judge us according to what we have
done for our poor neighbors.
To love God with our whole mind, our whole
heart, our whole soul, and to love our neighbor
as ourselves is more an attitude in life than a list of
things to do. It has nothing to do with complying
with a series of obligations. Loving God and
loving neighbor is what makes us who we are.
It must be the heart of our daily life, the basis
for our decisions, the reason for our prayer, the
motivation for our lives. In other words, to fulfill
this commandment is to become His presence
for others.
Love for God and love for neighbor are the
foundation, and the inspiration for each other.
They must translate in attention for the other.
As we celebrate the Eucharist, the sacrament
where the endless spring of all love is offered,
let us pray that our Lord will give us the grace
to understand that to love our neighbor means
to do the right thing. It means to see that the
hungry are fed and the homeless are sheltered;
that the poor have their basic needs met, and
the unemployed do not suffer need; that the
young are educated, and the elderly are cared
for. Today, let us pray to understand that to do
less is to fail in our love for our neighbor, and
that to do less means that we are not fulfilling the
greatest of all commandments, the command
that fulfills the whole law and the prophets, the
command to love God, and to love our neighbor
as ourselves.

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
25 Thirtieth Sunday in Ordinary Time.
Ex 22:20-26/1 Thes 1:5c-10/Mt 22:34-40
26 Mon Weekday
Eph 4:32—5:8/Lk 13:10-17
27 Tue Weekday
Eph 5:21-33/Lk 13:18-21
28 Wed Saints Simon and Jude, Apostles
Eph 2:19-22/Lk 6:12-16
29 Thu Weekday
Eph 6:10-20/Lk 13:31-35
30 Fri Weekday
Phil 1:1-11/Lk 14:1-6
31 Sat Weekday
Phil 1:18b-26/Lk 14:1, 7-11
1 Sunday All Saints
Rv 7:2-4, 9-14/1 Jn 3:1-3/Mt 5:1-12a

Santo Evangelio

9.

“Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más

grande de la Ley?”

Trigésimo 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

25 XXX Domingo del Tiempo Ordinario
26 Lunes de la XXX semana del Tiempo ordinario
27 Martes de la XXX semana del Tiempo ordinario
28 Miércoles Santo Simón y Judas, Apóstoles
29 Jueves de la XXX semana del Tiempo
ordinario
30 Viernes de la XXX semana del Tiempo
ordinario
31 Sábado de la XXX semana del Tiempo
ordinario
11/1 XXXI Domingo del Tiempo Ordinario/
Solemniđ De Todos los Santo.

En este Domingo la palabra de Dios nos
invita a ser discípulos de Cristo, nos impulsa a
convertirnos en modelo para los creyentes. El
libro del Éxodo nos enseña hoy que el Señor es
compasivo, y que seremos juzgados de acuerdo
con lo que hayamos hecho por nuestros
hermanos necesitados.
Amar a Dios con toda nuestra mente, con
todo el corazón, con toda nuestra alma, y amar
a nuestro pró- jimo como a nosotros mismos
es más una actitud de vida que una lista de
pendientes por hacer. No es solo cumplir con
una obligación. Amar a Dios y a amar nuestro
prójimo nos hace ser cristianos, debe de ser la
base de todas nuestras decisiones, razón para
nuestra oración, motivación de nuestras vidas.
En otras pala- bras, cumplir este mandamiento
es convertirnos en sus testigos delante del
mundo. Amor por Dios y por el prójimo son
fundamento e inspiración de uno por el otro, e
invariablemente deberán convertirse en preocupación por servir a los demás.
Conforme celebramos el sacramento de
la Eucaris- tía, el lugar donde el manantial
inagotable del amor es ofrecido, pidamos al
Señor que nos de su gracia para entender que
amar a nuestro prójimo es hacer lo co- rrecto.
Significa ver que el hambriento sea alimentado y
que el vagabundo tenga un techo; que el pobre
ten- ga sus necesidades básicas cubiertas,
y que el desem- pleado no sufra necesidad,
que el joven sea educado, y que el anciano
sea protegido adecuadamente. El día de hoy,
pidamos entender que hacer menos que esto
es no cumplir con el más grande de todos los
manda- mientos, el mandamiento que resume
toda la ley y los profetas, el mandamiento de
amar a Dios, y amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.

Bendiciones,

Fr. Hector

10.

TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT THỨ XXX MÙA THƯỜNG NIÊN
25-10-2020

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.

• 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.
Cám ơn qúy vị đã hợp tác và thông cảm. Giáo
Xứ Chúa Kitô Vua

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG KHI THAM DỰ
THÁNH LỄ
Chúng ta đã được cử hành Thánh lễ bên trong
Nhà thờ trở lại. Theo hướng dẫn của quận hạt,
mỗi thánh lễ tối đa 100 người được phép tham
dự. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục có Thánh lễ trực
tuyến cho những ai không thể đến nhà thờ.
Xin giúp chúng tôi giữ an toàn và sức khỏe của
tất cả những người tham dự Thánh lễ bằng cách
tuân thủ các quy định an toàn đã được ban hành:
• Đeo khẩu trang, rửa tay - Không đeo khẩu
trang, không được tham dự thánh lễ.
• Đến sớm ít nhất 15 phút.
• Các thừa tác viên sẽ hướng dẫn qúy vị đến chỗ
ngồi.
• Luôn giữ khoảng cách xa 6 feet.
• Đeo khẩu trang trong suốt thời gian của Thánh
lễ.
• Xin ngồi tại chổ của qúy vị trong suốt thời gian
Thánh lễ.
• Rước lễ bằng tay, đeo khẩu trang, sau đó bước
sang một bên, gỡ khẩu trang ra và dùng tay còn
lại để đặt Mình Thánh vào miệng và đeo lại khẩu
trang.
• Giỏ thu tiền sẽ không được chuyển mà được
đặt ở lối ra vào cửa nhà thờ để qúy vị ủng hộ.
• Không hát hoặc sử dụng các loại đàn phong
cầm.
• Xin ra về ngay sau thánh lễ để chúng tôi khử
trùng tất cả các ghế, tay nắm cửa, và các điểm
tiếp xúc khác cho kịp thánh lễ tiếp theo.
• 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.

Đóng Góp và hỗ trợ Giáo xứ
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.

“Thưa thầy, giới luật nào trọng nhất?”
Trong bài đọc hôm nay chúng ta được mời gọi bắt chước Chúa Ki-tô, mời gọi để trở nên mẫu
gương và gương sáng cho tất cả tín hữu. Trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa dạy chúng ta rằng Ngài
thương cảm, và Ngài sẽ xét xử chúng ta theo những gì chúng ta đã làm cho tha nhân mình.
Yêu mến Thiên Chúa hết trí khôn, hết lòng, hết linh hồn mình, và yêu tha nhân như chính mình là
một thái độ trong cuộc sống hơn là một danh sách những việc phải làm. Nó không liên quan gì đến
việc tuân thủ một loạt các bổn phận. Yêu Chúa và yêu tha nhân là điều làm nên con người của chúng
ta. Nó phải là trọng tâm của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là cơ sở cho các quyết định của
mình, là lý do cho sự cầu nguyện của chúng ta, là động lực cho cuộc sống của chúng ta. Nói cách
khác, thực hiện điều răn này là trở thành sự hiện diện của Ngài cho người khác.
Tình yêu cho Thiên Chúa và tình yêu cho tha nhân là nền tảng và là nguồn cảm hứng cho nhau.
Chúng phải biến chuyển tới sự quan tâm cho người khác. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, bí tích nơi
suối nguồn vô tận của tất cả tình yêu được dâng hiến, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn
để chúng ta hiểu rằng để yêu tha nhân nghĩa là làm điều chính đáng. Nó có nghĩa để thấy rằng
những người đói được cho ăn và những người không nhà được nơi ở; rằng người nghèo có được các
nhu cầu cơ bản cho mình, và người thất nghiệp không bị thiếu thốn; rằng người trẻ được giáo dục,
và người già được chăm sóc. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện để hiểu rằng làm ít hơn, là thất bại
trong tình yêu thương của chúng ta đối với tha nhân, và làm ít hơn có nghĩa là chúng ta không thực
hiện giới răn trọng nhất trong tất
cả các giới răn, không thực hiện điều truyền làm trọn vẹn luật lệ và các tiên tri, không thực hiện
điều truyền yêu mến Thiên Chúa, và yêu tha nhân như chính mình.
Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector

12.

Comunidad

Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00
October 18 Offertory ....................$3,116.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00
18 de octubre ofertorio ............... $3,116.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 18-10-2020 ........... $3,116.00
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

13.

Comunidad

Parish Giving and Support
We greatly thank for your continued support and contribution to Christ the King Parish during this
difficult time.
To provide the supplies required to protect the health and safety for all of you while attending mass
or coming into the office, we have to purchase many items that 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
Agradecemos enormemente su continuo apoyo y contribución a la parroquia de Cristo Rey durante
este momento difícil. Para proporcionar los suministros necesarios para proteger la salud y la seguridad
de todos ustedes mientras asisten a misa o entran a la oficina, tenemos que comprar muchos artículos
que son requeridos por el departamento de salud y las pautas diocesanas.
- 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

14.

Comunidad

Desserts & Drink $4.00
Chè 3 màu
Taro milk Tea boba

15.

Comunidad

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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