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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
temperature, 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, lávese las manos - No
mascarilla, no misa.

Thank you for your cooperation
and understanding.
Christ the King

• Llegue al menos 15 minutos antes.
• Los acomodadores lo dirigirán a su asiento.
• Por favor observe el distanciamiento social de 6 pies
en todo momento.
• Use su máscara en todo momento durante la duración
de la misa.
• Quédese en su espacio designado durante la duración
de la misa.
• Reciba la Comunión en su mano, con la máscara
puesta, luego dé un paso a un lado, quítese la máscara
y use su mano libre para colocar la Hostia en su boca y
volver a ponerse la máscara.
• No se pasarán canastas para la colecta, sino que se
colocarán a la entrada y salida para que usted pueda
hacer su ofrenda.
• No se permite cantar, cantar y tocar instrumentos de
viento en el interior.
• Por favor, no se quede dentro o fuera de la Iglesia para
per- mitirnos desinfectar todas las sillas, manijas de las
puertas y otros puntos de contacto antes de la próxima
misa.
• Se solicita a las personas de la tercera edad, todas las
personas de 65 años o más, que se queden en casa.
• Se pide a los feligreses que tienen enfermedades
crónicas de alto riesgo que se queden en casa.
• Si tiene tos persistente o fiebre alta, quédese en casa.
• A las familias con niños pequeños (bebés,
niños pequeños y niños con afecciones médicas
comprometidas) se les pide que se queden en casa.

Gracias por su apoyo y comprensión.
Cristo Rey

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

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

Please contact a priest or parish office at
least six months prior to the proposed
date of wedding.

Monday - Friday/Lunes - Viernes
9:30 AM - 10:30 AM
Thứ hai - Thứ Sáu

Comuníquese con un sacerdote u oficina
parroquial al menos seis meses antes de la
fecha propuesta para la boda.

Saturday:
English: By appointment.
En español haga una cita.
Vietnamese: Giải tội 30 phút sau mỗi
thánh lễ Việt Nam

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.

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
“Rejoice and be glad for your reward

All Saints’ Day

will be great in heaven”

Pope Pious XII defined the Church as the “Body
of Christ.” A living body where all the faithful here
on earth, the ones in purgatory, and also those
already in heaven, live in a communion where they
all share the same set of privileges as members of
the Body of Christ. Nowadays, our liturgy has the
power to influence our present, but also our future
life, through the remembrance of God’s powerful
deeds through the Centuries. It is only through the
Liturgical celebration that our understanding of All
Saints must go way further than offering them honor,
or revering their relics, or praying to them, our
touching their statues. Way beyond all these external
manifestations of faith, today we are invited to live
in a permanent communion with them by imitating
their works in our daily lives.
This is the communion that has been present in
the Church since antiquity; the one represented
by our disposition to help our neighbor. This is
the same communion that brings together the
community and its spiritual leaders; the one that
leads us to participate in the communal prayers, in
the celebration of the Sacraments, or during Sunday
Mass. This is the same communion manifested when
we share our talents with our neighbor, while at the
Altar of the Sacrifice we share the Body and Blood of
Christ. It is the one that imitates Christ’s Cross in its
vertical component that points to Heaven, but also
in its horizontal dimension that reaches out to our
brothers and sisters.
And it is also to the same communion that the
Gospel passage calls us today. The same communion
that leads us to help the poor in spirit, or to comfort
the one who is suffering; to help the ones who
have fallen; to feed the hungry, or to protect the
persecuted. Surely all the Saints understood that
the Beatitudes are the core of the Gospel message,
and also a portrait of Christ. They took all Gospel’s
exhortations to the extreme! In the course of their
daily lives, they made them their code of conduct.
All the Saints lived a life where God’s presence was
their daily longing. They unconditionally placed
Jesus’ teachings at the core of their beings, with no
consideration for the consequences.

Blessings,

Fr. Hector

READINGS FOR THE WEEK

1 Sunday All Saints
Rv 7:2-4, 9-14/1 Jn 3:1-3/Mt 5:1-12a
1 Sunday All Saints
Rv 7:2-4, 9-14/1 Jn 3:1-3/Mt 5:1-12a
2 Mon The Commemoration of All the Faithful
Departed - All Souls’ Day
3 Tue Saint Martin de Porres, Religious
Phil 2:5-11/Lk 14:15-24
4 Wed Saint Charles Borromeo, Bishop
Phil 2:12-18/Lk 14:25-33 5 Thu Weekday
Phil 3:3-8a/Lk 15:1-10 6 Fri Weekday
Phil 3:17—4:1/Lk 16:1-8 7 Sat Weekday
Phil 4:10-19/Lk 16:9-15 (490)
8 THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY
TIME
Wis 6:12-16/1 Thes 4:13-18 or 4:13-14/Mt
25:1-13

The Pope’s Monthly Intentions
Artificial Intelligence.

We pray that the progress of robotics and artificial
intelligence may always serve humankind.

Santo Evangelio

9.

“Alégrense porque su recompensa será

grande en el cielo”

Día de Todos los Santos

Estas son las intenciones de
oración del Papa Francisco
La inteligencia artificial.

Recemos para que el progreso de la robótica y de la
inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser
humano.

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

1 XXXI Domingo del Tiempo Ordinario/
Solemniđ De Todos los Santos
2 Lunes Dia De Muertos
3 Martes San Martin de Porres
4 Miércoles San Carlos Borromeo
5 Jueves de la XXXI semana del Tiempo ordinario
6 Viernes Primer Viernes de mes
7 Sabato de la XXXI semana del Tiempo ordinario.
8 XXXII Domingo del Tiempo Ordinario

El Papa Pio XII definió la Iglesia como “El Cuerpo
Místico de Cristo,’ un cuerpo en donde todos los
creyentes de la tierra, en el purgatorio, y aquellos
que ya se encuentran en la gloria, comparten los
mismos privilegios como miembros del Cuerpo de
Cristo. Nuestra liturgia tiene el poder de influenciar
nuestro presente, y también nuestra vida futura,
mediante el recuerdo de hechos poderosos del
pasado. Es solo a través de la celebración litúrgica
que nuestro entendimiento de los Santos deberá
ir mucho más allá de honrarlos, reverenciar sus
reliquias, rezarles, tener o tocar sus imágenes. Más
allá de todas estas ideas, lo que es importante
recordar es que, en este el momento presente,
somos invitados a vivir permanentemente en
comunión con ellos.
Esta es la comunión que ha estado presente en la
Iglesia desde el principio, y que está representada
por la disposición de ayudarse unos a otros. Esta es
la misma comunión que une a la comunidad con
sus líderes espirituales, que la lleva a participar en
la oración comunitaria, o a celebrar los sacramentos
en comunidad. Es esta la misma comunión que se
mani- fiesta cuando compartimos nuestros talentos
con los demás, o cuando celebramos la Eucaristía el
domingo. Es esta la comunión que imita la Cruz de
Cristo y que contiene un componente vertical que
apunta hacia el cielo, pero que también considera
un componente horizontal que incluye a mi prójimo.
Es esta la misma comunión a la cual San Mateo
nos llama hoy, la misma comunión que nos lleva a
ayudar al pobre de espíritu, a confortar al que sufre,
a levantar al que ha caído, a alimentar al hambriento,
o a proteger al perseguido. Los santos entendieron
correctamente que las beatitudes son la esencia
misma del evangelio, y también un retrato de Cristo
mismo. Ellos tomaron estas exhortaciones hasta el
extremo; durante su vida diaria, hicieron de ellas su
código de conducta. Los santos vivieron suplicando
por la presencia de Cristo en sus vidas. Los Santos
pusieron siempre a Dios como su máximo objetivo,
sin importar jamás las consecuencias que esto
tuviera para sus vidas de sus vidas.

Bendiciones,

Fr. Hector

10.
TRANG TIẾNG VIỆT
CHÚA NHẬT LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 1-112020
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu cho mọi người biết sử dụng đúng trí tuệ
nhân tạo.
Xin cho việc phát triển ro-bốt và trí tuệ nhân tạo
nhằm phục vụ nhân loại.

• 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.

Hãy hân hoan và vui mừng vì phần thưởng của anh em trọng đại trên trời
Đức Giáo Hoàng Piô 12 miêu tả Hội Thánh
như “Nhiệm Thể Chúa Ki-tô”. Một thân xác sống động, nơi tất cả các tín hữu ở đây trên trái đất, những người
trong luyện ngục, và cả những người đã ở trên thiên đàng, sống trong một sự hiệp thông nơi tất cả họ đều
chia sẻ cùng một tập hợp các đặc ân như các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô. Ngày nay, phụng vụ của chúng
ta có sức ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, nhưng cũng như tương lai của chúng ta, thông qua việc tưởng
nhớ những việc làm quyền năng của Chúa qua nhiều thế kỷ. Chỉ thông qua cử hành Phụng vụ mà sự hiểu biết
của chúng ta về Lễ Các Thánh phải tiến xa hơn việc tôn vinh các ngài, hoặc tôn kính thành tích của các ngài,
hoặc cầu nguyện với các ngài, việc động chạm vào tượng của các ngài. Vượt lên trên tất cả những biểu hiện
bên ngoài của niềm tin, ngày nay chúng ta được mời gọi sống hiệp thông vĩnh viễn với các thánh bằng cách
bắt chước những việc làm của các ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Đây là sự hiệp thông đã có mặt trong Giáo Hội từ thời
cổ đại; điều biểu lộ qua sự sắp xếp của chúng ta để giúp
đỡ người thân cận mình. Đây cũng là cùng sự hiệp thông quy tụ cộng đồng và những người lãnh đạo tinh
thần của nó lại với nhau; điều dẫn dắt chúng ta tham dự vào các buổi cầu nguyện chung, trong việc cử hành
các Bí tích, hoặc trong Thánh lễ Chúa nhật. Đây cũng là sự hiệp thông được biểu
lộ khi chúng ta chia sẻ tài năng của mình với người lân cận, trong khi tại Bàn Thờ Tế Lễ chúng ta chia sẻ
Mình và Máu Chúa Kitô. Đây là khuôn rập theo Thập Giá Chúa Ki-tô khi thanh gỗ đứng hướng đến Thiên đàng,
nhưng cũng ở chiều ngang của thập giá hướng đến anh chị em của chúng ta.
Và cũng chính sự hiệp thông đó mà đoạn Tin Mừng kêu gọi chúng ta hôm nay. Cùng sự hiệp thông này dẫn
chúng ta đến việc giúp đỡ người nghèo nàn tâm linh, hoặc để an ủi người đang đau khổ; để giúp đỡ những
người đã sa ngã; để nuôi những người đói, hoặc để bảo vệ những người bị bách hại. Chắc chắn tất cả các
Thánh đều hiểu rằng các Mối Phúc là cốt lõi của sứ điệp Tin Mừng, và cũng là chân dung của Chúa Kitô. Các
thánh đã coi trọng tất cả những lời khuyên của Phúc Âm! Trong cuộc sống hàng ngày, các
ngài đã làm thành quy tắc ứng xử của họ. Tất cả các Thánh đã sống một cuộc đời mà sự hiện diện của Chúa
là niềm khao khát hàng ngày của họ. Các thánh đặt lời dạy của Chúa Giê-su vào cốt lõi của con người họ một
cách vô điều kiện, không màng tính đến hậu quả.

Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector

12.

Comunidad

Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00
October 18 Offertory ....................$4,594.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00
18 de octubre ofertorio ............... $4,594.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 18-10-2020 ........... $4,594.00
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

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