1.

INDEX
ÍNDICE
July 2021

Content
03.

IMPORTANT GUIDELINES
ANUNCIO IMPORTANTE

04.

CONTACT
MASSES SCHEDULE

06.

SACRAMENTS

08.

HOLY GOSPEL

10.

SANTO EVANGELIO

11.

VIETNAMESE

12.

VIETNAMESE

13.

COMUNIDAD

14.

COMUNIDAD

15.

COMUNIDAD

3.

IMPORTANT GUIDELINES AND
PROTOCOLS TO ATTEND MASS:

DIRECTRICES Y PROTOCOLOS
IMPORTANTES PARA ASISTIR A MISA

According to the Santa Clara County guidelines.
Effecive Tuesday, November 17th, all indoor
Masses and worship services will be moved
outdoor. 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:
• 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.
• Please do not stay after mass to allow us to
disinfect all chairs, and other contact points before
the next mass.

De acuerdo con las pautas del condado de Santa
Clara.
A partir del martes 17 de noviembre, todas las
misas interiores y los servicios de adoración se
trasladarán al exterior. También continuaremos
transmitiendo misas en vivo para aquellos que
prefieren quedarse en casa.
Ayúdenos a mantener la seguridad y la salud
de todos los que asisten a misa observando los
protocolos de seguridad establecidos:
• Traiga su mascarilla, lávese las manos - No
mascarilla, no misa.
• 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.
• Por favor, No se quede después de la misa para
permitirnos desinfectar todas las sillas y otros
puntos de contacto antes de la próxima misa.

• 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.

Thank you for your cooperation and
understanding. Christ the King

• 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 cooperación y
comprensión. Cristo el 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
6:00 PM English with live stream
7:30 PM Spanish with live stream
Sunday
8:00 AM Spanish
9:30 AM English
11:00 AM Vietnamese
1:00PM Spanish
3:00PM 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: 6:00 PM
Spanish: 7:30 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
Parish office is open Monday - Friday from 12pm to 6pm.
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

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
They went off and

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

preached repentance.

In today’s Gospel, Jesus is sending His
disciples to spread His message; they are
sent on a mission to speak in His name. His
prophetic activity was not their own choice,
but God’s choosing for them. From then on,
the twelve became the foundation of the
Church.
But how can we translate all these ideas
into our daily lives? In our modern day and
by virtue of our own baptism, we are also
called to be disciples, to be prophets in our
modern world; and this is not an easy task to
carry out. The modern prophet, as in the old
days, is not the one who predicts the future,
or calamities about to come, but the one who
denounces exploitation and injustice. To be
a modern prophet means to swim against
the stream in a society that on the one hand
continually promotes personal satisfaction,
self-realization and individual wellbeing; on
the other hand, the same society condemns
as useless any action that includes the
prophetic elements of self-sacrifice and selfdenial.
To be a prophet in our modern world
includes supporting a pro-life stance;
fighting against any kind of exploitation
and discrimination, denouncing any form
of active euthanasia or disrespect for the
dignity of the elderly. To be a modern
prophet pre-supposes that we are open to
work for human dignity without rest. To be a
modern prophet means to fight for a world
like the one nicely described by the psalmist
today. “A world where truth will arise from the
earth; a world where justice and peace shall
kiss; a world where kindness and truth shall
meet;” a world open to re-establish things
to their perfect state, to their full integrity, to
their state of perfection.

Blessings,

Fr. Hector

The Pope’s March Intentions

Intention for evangelization

Universal intention - Social friendship
We pray that, in social, economic and political situations
of conflict, we may be courageous and passionate
architects of dialogue and friendship.

Santo Evangelio

9.

Salieron a

predicar la conversión

Décimo quinto domingo del tiempo ordinario

Estas son las intenciones de
oración del Papa Francisco

La amistad social
Recemos para que, en situaciones sociales, económicas
y políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo y
de amistad valientes y apasionados.

En el Evangelio de hoy, Jesús instruye a
sus discípulos para proclamar su mensaje;
mandándolos directamente a predicar en su
nombre. Su actividad profética no la habían
escogido, era Dios mismo quien los escogió
a ellos. A partir de entonces, se convertían
en el fundamento de la Iglesia.
Pero ¿cómo podremos traducir estas ideas
a nuestra vida diaria? En nuestros días, y por
virtud de nuestro propio bautismo, somos
llamados a ser discípulos, a ser profetas en
este nuestro mundo moderno; y esta, jamás
será una tarea fácil de realizar. El profeta
moderno, como en tiempos antiguos, no es
aquel que adivina el futuro. Profeta es aquel
que denuncia la explotación y la injusticia
aun a riesgo de su propia vida. Ser un profeta
moderno significa ir contra la corriente
en una sociedad que continuamente
promueve, por un lado, la satisfacción
personal, la autorrealización mezquina, y el
bienestar personal. Por otro lado, la misma
sociedad condena como inútil cualquier
acción que incluya los elementos proféticos
del autosacrificio y el negarse a sí mismo.
El ser un profeta en este nuestro mundo
incluye defender la vida desde el momento de
su concepción hasta la muerte natural; luchar
contra la explotación y la discriminación,
por cualquier razón; denunciar cualquier
forma de eutanasia y ataques a la dignidad
de los ancianos. El ser un profeta moderno
presupone el trabajar en pro de la dignidad
humana sin importar a quien incomodemos
en el camino. El ser un profeta en este
nuestro mundo significa luchar por un
mundo como el que bellamente describe el
salmista el día de hoy. “Un mundo en donde
la verdad brote de la tierra y la justicia
caiga del cielo; un mundo donde la justicia
y la paz se besen; un mundo en donde la
compasión y la verdad se encuentren;” un
mundo abierto a devolver la creación a su
estado de perfección e integridad.

Bendiciones,

Fr. Hector

10. Vietnamese
TRANG TIẾNG VIỆT
Chúa Nhật XV Thường Niên
Ngày 11 Tháng 7 Năm 2021
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Ý chung: Tình huynh đệ trong xã hội.
Chúng ta hãy cầu nguyện, để trong mọi hoàn
cảnh xã hội, kinh tế và chính trị mâu thuẫn,
chúng ta trở thành các kiến trúc sư can đảm, say
mê đối thoại và xây dựng tình huynh đệ.

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 hoặc đến văn phòng Giáo
Xứ .
• Qúy ông bà và anh chị em 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)

Vietnamese

“Các ông ra đi rao giảng sự thống hối.”
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng của
Người; Các ông được sai đi với sứ mạng rao giảng nhân danh Người. Thi hành
những hoạt động mang sứ vụ tiên tri không phải là do sự chọn lựa riêng của các
ông, nhưng là do chính Chúa đã chọn cho các ông. Từ đó trở đi, mười hai Tông
Đồ đã trở nên nền móng của Giáo Hội.
Nhưng làm sao chúng ta có thể chuyển dịch tất cả những ý tưởng này vào trong
đời sống hằng ngày của chúng ta? Ngày nay, bởi phép rửa, chúng ta cũng được
gọi để trở thành các môn đệ và trở thành những tiên tri cho thế giới hôm nay của
chúng ta. Đây không phải là một công việc dễ thi hành. Tiên tri thời nay, cũng
như thời xưa, không phải là người tiên đoán tương lai hay những tai họa sẽ tới,
nhưng là người công khai lên án những bóc lột và những sự bất chính. Để trở
thành một tiên tri thời nay là bơi ngược dòng trong một xã hội, một mặt thì luôn
cổ võ cho những thỏa mãn cá nhân, đề cao việc thực tại hóa chính bản thân và
những hạnh phúc phồn vinh của cá nhân, mặt khác thì chính xã hội này kết án
là vô dụng cho bất cứ hành đông nào bao gồm những yếu tố tự hiến và quyên
mình.
Làm tiên tri trong thế giới hôm nay thì phải ủng hộ việc bảo vệ sự sống, phải
chống lại mọi hình thức bóc lột và kỳ thị, phải công khai lên án mọi hình thức gọi
là trợ tử êm ái, phải chống lại việc coi thường phẩm giá của những người già nua
tuổi tác. Làm tiên tri thời nay đòi chúng ta luôn sẵng sàng để xúc tiến cho nhân
phẩm không ngừng nghỉ. Làm tiên tri thời nay có nghĩa là chiến đấu cho một thế
giới tươi đẹp như được trình bày trong thánh vịnh hôm nay: “Một thế giới mà
chân lý phát xuất từ trái đất; một thế giới mà công lý và hòa bình sẽ hôn nhau;
một thế giới mà lòng từ bi và chân lý sẽ gặp nhau.” một thế giới luôn rộng mở để
tái tạo nhằm đưa sự vật tới mức độ hoàn hảo, tình trạng nguyên vẹn, và trạng thái
hoàn thiện của nó.
Nguyện Chúa chúc lành.
Cha Hector

11.

12.

READINGS FOR THE WEEK
11 SUN FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Am 7:12-15/Eph 1:3-14 or 1:3-10/Mk 6:7-13
12 Mon Weekday
Ex 1:8-14, 22/Mt 10:34—11:1
13 Tue Saint Henry
Ex 2:1-15a/Mt 11:20-24)
14 Wed USA: Saint Kateri Tekakwitha, Virgin
Ex 3:1-6, 9-12/Mt 11:25-27
15 Thu Saint Bonaventure, Bishop and Doctor of the Church
Ex 3:13-20/Mt 11:28-30
16 Fri Our Lady of Mount Carmel
Ex 11:10—12:14/Mt 12:1-8
17 Sat Weekday
Ex 12:37-42/Mt 12:14-21
18 SUN SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
Jer 23:1-6/Eph 2:13-18/Mk 6:30-34

CALENDARIO LITÚRGICO
11 Domingo XV del Tiempo Ordinario.
Am 7,12-15. Sal 84,9ab.10-14. Ef 1,3-14 (o Ef 1,310). Mc 6,7-13
12 Lunes
Ex 1,8-14.22; Sal 123; Mt 10,34–11,1.
13 Martes San Enrique
Ex 2,1-15a; Sal 68; Mt 11,20-24.
14 Miércoles: San Francisco Solano, Presbítero.
Rm 10,10-18; Sal 111; Lc 10, 1-9
15 Jueves: San Buenaventura, obispo y doctor de
la Iglesia.
Sb 8,2-7.16-18 (o 1Co 2,6-13); Sal 15; Mt 5,13-19.
16 Viernes Nuestra Señora del Carmen
Ex 11,10–12,14 Sal 115; Mt 12,1-8.
17 Sábado: Santa María en Sábado.
Ex 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21.
18 Domingo XVI del Tiempo Ordinario.
Jr 23,1-6. Sal 22,1-6. Ef 2,13-18. Mc 6,30-34

13.
LỊCH PHỤNG VỤ

Tháng 7 năm 2021
11 CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.
12 Thứ Hai Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục
Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.
13 Thứ Ba Thánh Hen-ri-cô.
Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
14 Thứ Tư Thánh Camillus de Lellis, Linh mục.
Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
15 Thứ Năm Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến
sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
16 Thứ Sáu Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.
Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.
17 08 X Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.
(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.
18 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

THÔNG BÁO TỪ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ nhận đơn ghi danh
bắt đầu từ 11 tháng 7 đến 15 tháng 8 sau thánh
lễ Chúa Nhật 11 giờ sáng và 3 giờ chiều ho ặc ghi
danh tại văn phòng giáo x ứ, Thứ ba, Thứ năm và Thứ
sáu từ 12 giờ trưa đến 5:30 chiều.
Ngày cuối cùng nhận đơn ghi danh là 15 tháng 8.
Không nhận đơn ngày khai giảng.
Lệ phí ghi danh là $200.00 cho mỗi em, Trong gia
đình có hai con em trở lên. Mỗi em $150.00.
Ngân Phiếu xin ghi trả cho: Christ The King Parish.
Ghi danh cho các em lớp Rước Lễ Lần Đầu xin đem
theo giấy khai sinh, giấy Rữa Tôi.
Ghi danh các em lớp Thêm Sức xin đem theo giấy
khai sinh, giấy Rữa Tội và chứng chỉ Rước Lễ Lần
Đầu.
Năm nay sẽ có các lớp:
•
Chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu.
•
Rước Lễ Lần Đầu.
•
Sau Rước Lễ Lần Đầu.
•
Chuẩn bị Thêm Sức A
•
Chuẩn bị Thêm Sức B.
•
Lớp Thêm Sức.

Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00
July 4 Offertory ..............................$6,920.00
Thank you for your generosity!
Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00
4 de Julio Ofertorio ...................... $6,920.00
¡Gracias por tu generosidad!
Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 07-04-2021 ........... $6,920.00
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

14. Comunidad
Parish’s Facility Request Form
All the groups using facility must submit the reservation request form to the office, a responsible
person must have a fingerprint, a safe environment certificate and a waiver.
Please note: no cooking, no burners and no stoves allowed to use in the class room.

Formulario de Solicitud de Instalación Parroquial
Todo el grupo que utiliza las instalaciones debe enviar el formulario de solicitud de reserva a la
oficina. La persona responsable debe tener una huella digital, un certificado de ambiente seguro
y una exención. Tenga en cuenta: no se permite cocinar, ni quemadores ni estufas en el aula.

Đơn Xin Sử Dụng Cơ Sở Của Giáo Xứ
Tất cả các hội đoàn sử dụng các phòng ốc của giáo xứ phải nộp đơn xin sử dụng cho văn phòng,
người chịu trách nhiệm phải lăn tay, phải có chứng chỉ an toà môi sinh và giấy cam kết.
Xin lưu ý: không được dùng các loại bếp ga, các loại hơi nóng để nấu hoặc hâm nóng thức ăn
trong phòng học.

Hall Rental
The Parish Hall is available for rent for events such as quinceañeras, anniversaries, wedding
receptions, family gatherings, etc. You may call the office for information
during the office hours from.

Alquiler de Salón
Estamos disponibles a alquilar el hall para la celebración de eventos como quinceaneras,
recepción matrimonial, aniversarios, u otros eventos de familia, etc. Llame durante las horas de la
oficina para más información.

MƯỚN HỘI TRƯỜNG
Qúy vị cần mướn hội trường của Giáo Xứ để tổ chức các buổi tiệc kỷ niệm, tiệc hội ngộ v.v. xin liên
lạc với văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc để biết thêm chi tiết.

Comunidad

Marriage Preparation Retreats
The Diocese of San Jose offers English and Spanish Virtual Marriage Preparation retreats
throughout the year. The retreats are one day. Visit the Marriage Prep webpage: dsj.org.
English Dates:
• September 18, 2021
• November 20, 2021

15.

16. Comunidad

DONATE
CLICK HERE

Comunidad

17.

SUPPORT OUR PARISH
ỦNG HỘ GIÁO XỨ CHÚNG TA
APOYE A NUESTRA PARROQUIA
In response to God’s generosity
Generous Lord, we know everything good comes from you, remind us to always be grateful
for everything you have given us, help us use our talents to build your kingdom, so that we can
share generously, all of our blessings, according to your will, so you can call us into your home as
faithful and good stewards. Amen
En respuesta a la generosidad de Dios
Dios Generoso, sabemos que todo lo bueno proviene de Ti, estamos agradecidos por todo lo que
Tú nos has
dado, ayúdanos a utilizar nuestros talentos y nuestro tiempo para construir Tu Reino, ayúdanos para
que po- damos compartir generosamente, de acuerdo con tu voluntad, todas nuestras bendiciones,
para que cuando Tú nos llames a Tú casa respondamos como buenos y fieles custodios de Tus
dones, Amen.
Đáp lại sự quảng Đại của Thiên Chúa
Lạy Thiên Chúa Khoan dung, chúng con biết tất cả mọi sự tốt đẹp đều đến từ Ngài, xin nhắc nhở
chúng con luôn biết tri ân những gì Ngài đã ban cho chúng con, xin giúp chúng con dùng tài năng
của mình để xây dựng vương quốc của Chúa, để chúng con có thể quảng đại chia sẻ tất cả mọi đặc
ân Chúa ban cho chúng con theo ý muốn của Chúa, để chúng con có thể được Chúa mời gọi vào
nhà của Chúa như những người quản lý tốt và trung thành.Amen.

“...but each with his own gift, in proportion to the blessing which the LORD, your God, has given
you... the measure of your own voluntary offering which you will give shall be in proportion to the
blessing the LORD, your God, has given you...”
Deuteronomy 16:17, 16-10
“...sino que cada uno ofrecerá en proporción a lo que tenga, según la bendición que Yahvé le haya
otorgado. . . y no se presentarán a Yahvé con las manos vacías, sino que cada uno de lo que más
pueda dar ...” Deuterono- mio 16:17, 16-10
“... Nhưng mỗi người sẽ đem lễ vật theo khả năng, tuỳ theo phúc lành Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh
em, ban cho anh em.......dâng lễ vật tự nguyện, tuỳ theo phúc lành Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh
em, ban cho anh em.....”
Đệ Nhị Luật 16:17, 16:10

18. Comunidad
Religious Education Program
Registration 2021-2022
First Communion, RCIA, RCIC and Confirmation
We are planning to hold in-person classes this
coming school year starting in August 18 for Wednesday classes, August 21st
for Saturday Classes and August 22nd for Sunday Classes. Every effort will be
made to keep our children, parents, volunteers, staff and classrooms safe.
Registration forms will be handed out on July 11 to August 15, 2021.
You can also register your children for the sacraments during this period by
coming to the parish office Monday to Friday from 12pm—6pm.
Remember the last day for registrations will be August 15th.

Documents that you’ll need at the time
of registration and other requirements
First Communion
• Baptismal Certificate.
• Birth Certificate.
RCIA-RCIC
Birth Certificate
Baptismal Certificate.
• Students who need the Sacraments of initiation
must be 7 – 17 years old.
• Adult RCIA students need to be 18 years old and up.
Confirmation
• A copy of the Birth Certificate, Baptismal Certificate and First
Communion Certificate.
• The student must be in 8th grade or 13 - 17 years old.
Registration Fees is $200.00 each student, two and more students in the same
family, $150 each.
We have limited space, do not wait to register.
Pick up the application forms and bring it to the office soonest.
• The student must be in First Grade or 6 – 13
years old, be able to read and write in English or Spanish.

Comunidad
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