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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.

•  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

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.

• 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

IMPORTANT GUIDELINES AND 
PROTOCOLS TO ATTEND MASS:

DIRECTRICES Y PROTOCOLOS 
IMPORTANTES PARA ASISTIR A MISA



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 
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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
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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.

SACRAMENTS

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

Or by appointment/o con cita previa/ 
hoặc theo hẹn

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.
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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.

In the same way that early in John’s gospel Jesus 
was at the wedding feast when the wine ran out, 
and Mary immediately looked for Jesus’ help, today, 
St. John presents before us another tension where 
Jesus rides at the edge of a story that seems to be 
an impossible situation. Philip is the one in charge of 
doing the math: “Two hundred days’ wages worth of 
food would not be enough for each of them to have 
a little.” Andrew’s words are without any hope, he 
was a reflection of the disciples’ frustrations: “There 
is a guy here who has five barley loaves and a couple 
of dried fish, but what good is that for so many?” 

The story opens up the discussion about who Jesus 
is. In the course of it, Jesus went up the mountain, 
as Moses had at Mt. Sinai, and went ahead of Elisha 
by feeding five thousand instead of a hundred. 
By showing His power to offer the limited gifts He 
had received, and transforming them in a sign of 
abundance and fullness for the huge crowd, Jesus 
revealed Himself as the prophet who had to come. 
Through His actions, Jesus led the crowd away from 
hunger, while at the same time He awakened in them 
another hunger, the hunger for knowing Him and 
the One who sent Him, the hunger that undoubtedly 
will lead them to faith. A little further, Jesus would 
reveal himself as the bread of life, and the source of 
true life.

And today’s Gospel also said that the Lord took.., 
blessed.., and gave. It is the same sequence used by 
Jesus at the Last Supper, according to the synoptic 
Gospels. It is also the same sequence that the 
foreigner who accompanied the Emmaus’ disciples 
on the road used that evening while they were 
sharing the bread at table. It is the same sequence 
that the priest uses as the words of institution during 
the Eucharistic Prayer at Mass. Yes, on that day Jesus 
fed the multitude in a banquet with Eucharistic 
overtones. Today, we are invited to trust that the 
Lord Jesus will transform our miseries and our 
limitations into wonderful and extraordinary actions 
for those people we are called to serve. By faith, we 
need to assure ourselves that the Lord will certainly 
transform our imperfect and limited actions into 
the spiritual food that our brothers and sisters are 
longing for. It doesn’t matter how limited or how 
small our contributions are; we are called to offer 
them unconditionally as the humble gifts that will be 
transformed by the almighty God into satisfaction 
and fullness for all those who trust in Him. 

This is truly the Prophet, the
One who is to come.

Seventeenth Sunday in Ordinary Time

Blessings,
Fr. Hector

Holy Gospel
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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 la misma forma en que al inicio del evangelio de 
San Juan Jesús estaba en las bodas de Cana cuando 
se terminó el vino, y María busco su ayuda, hoy, San 
Juan nos presenta otra disyuntiva donde Jesús esta 
otra vez metido en una historia de la que parece 
imposible salir bien librado. Felipe es el encargado 
de hacer hoy las cuentas. Más de siete meses de 
salarios eran necesarios para alimentar a aquella 
multitud. Andrés refleja también la desesperanza y 
el desconsuelo presentes en los discípulos cuando 
expresa: “Hay aquí un muchacho que trae cinco 
panes de cebada y dos peces, pero que es esto para 
tanta gente?” 

La historia cuestiona por si misma quien es 
realmente Jesús. En ella, el Maestro sube hoy a la 
montaña como lo había hecho Moisés en el Sinaí, 
además supera a Eliseo alimentando no solo a cien, 
sino a una muchedumbre de cinco mil. Al final, Jesús 
se ha dado a conocer delante de la gente como el 
gran profeta que habría de venir. A través de sus 
actos, Jesús ahuyenta el fantasma del hambre de 
entre la multitud que provoca al mismo tiempo un 
hambre por conocerlo a Él, y al que lo ha enviado; 
un hambre que indudablemente conduce a tener fe 
en El. 

Y agrega el Evangelio hoy que el Señor los tomo..., 
los bendijo…, y los dio. Es esta la misma secuencia, 
de acuerdo con los Evangelios sinópticos, que Jesús 
utilizo durante la Última Cena. Fue esta también la 
secuencia utilizada por el extraño; que, habiendo 
caminado junto a los discípulos de Emaús, compartía 
al atardecer el pan delante de ellos. Son estas las 
mismas palabras de institución que el sacerdote 
pronuncia durante la plegaria Eucarística. Si, el día 
de hoy Jesús ha alimentado a la muchedumbre en 
una forma que recuerda también la celebración de 
la Eucaristía. El día de hoy nos toca confiar en que 
el Señor transformara siempre nuestros escasos 
recursos y limitaciones en acciones maravillosas 
que nutran los corazones de nuestros hermanos. 
Tengamos fe en que el Señor estará siempre a cargo 
de transformar nuestros humildes actos en comida 
espiritual que nutra a aquellos que la necesitan. 
Aunque nuestras aportaciones sean pequeñas; 
somos llamados a entregarlas como ofrendas 
humildes; que, transformadas por el poder divino, 
se conviertan en luz para aquellos que confían en él.

Este es el profeta que tenía 
que venir al mundo.

Bendiciones,
Fr. Hector

Décimo séptimo domingo del tiempo ordinario

Santo Evangelio
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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)

TRANG TIẾNG VIỆT 
Chúa Nhật XV Thường Niên 
Ngày 25 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.

Vietnamese

Graduation Mass
Christ the King Church wants to celebrate all graduating students in 2021.

 Highschool, College, or Grad School are coordinately invited to a Graduation Mass on August 
14 at 6pm.

Young people who like music and want to join the YOUTH Choir are invited to practice on July 
29 from 5 to 6pm.

Giáo Xứ Chúa Kitô Vua chúc mừng tất cả các học sinh và sinh viên tốt nghiệp vào năm 2021.
Tốt nghiệp các trường Trung học, Cao đẳng, đại học, v.v.. mời tham dự Thánh lễ Tốt nghiệp vào 

lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 8.

Các bạn trẻ yêu thích âm nhạc và muốn tham gia vào Ca Đoàn Giới Trẻ xin mời đến tập dượt vào 
ngày 29 tháng 7 từ 5 đến 6 giờ chiều.

Cristo Rey quiere celebrar a todos los estudiantes graduados en 2021.
 Highschool, College, or Grad School estan coordinalmente invitados a una Misa de Graduacion 

14 de Agosto a las 6pm. Jóvenes que les guste la musica y se quieran unir al coro juvenil son 
invitados a ensayar en Julio 29 de 5 a 6pm.
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“Thật ông này là Đấng tiên tri phải đến.” 
Cùng một cách thức mà trước đây tin mừng thánh Gioan đã trình bày về việc Đức 

Giêsu đang hiện diện tại tiệc cưới thì bàn tiệc hết rượu, và mẹ Maria đã phải lập tức xin 
Đức Giêsu giúp đỡ; hôm nay, Thánh sử Gioan lại trình bày cho chúng ta một tình huống 
khác đầy căng thẳng mà Đức Giêsu đang đi bên bờ lề của một câu truyện nằm trong một 
tình trạng xem ra không thể giải quyết. Philipphê là người có trách nhiệm tính toán thưa 
rằng: “ Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút.” Những lời của 
Anrê lại càng không có chút hy vọng, ông chính là phản ảnh của thất vọng nơi các môn 
đệ: “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu 
thì thấm vào đâu cho từng ấy người.”

Câu truyện mở màn cho cuộc tranh luận xem Đức Giêsu là ai. Trong câu truyện, Đức 
Giêsu đi lên núi, cũng giống như Môsê đã lên núi Sinai, và so với Êlisa thì Người trổi vượt 
hơn khi cho năm ngàn người ăn thay vì một trăm người. Bằng cách bày tỏ quyền năng 
khi dâng tiến những lễ vật có giới hạn mà Người nhận được, và biến đổi chúng thành 
một dấu chỉ cho sự dư đầy ban phát cho đám đông, Đức Giêsu đã mạc khải chính Người 
là Đấng tiên tri phải đến. Qua những hành động của Người, Đức Giêsu đã đưa đám 
đông ra khỏi sự đói khát, đồng thời Người cũng thức tỉnh họ về một thứ đói khát khác, 
đó là khao khát được biết Người và Đấng đã sai Người đến, thứ khao khát này chắc chắn 
sẽ đưa họ tới đức tin vào Người. Một chút nữa, Đức Giêsu sẽ mạc khải Người là bánh sự 
sống, và Người là nguồn mạch của sự sống thật.

Tin Mừng hôm nay cũng nói rằng Chúa cầm lấy.., chúc tụng.., và trao cho. Theo như 
các sách Tin Mừng nhất lãm, đây cũng là một thể thức tương tự mà Đức Giêsu đã dùng 
tại Bàn Tiệc Ly. Cũng theo thứ tự này, người khách lạ đồng hành với các môn đệ trên 
con đường đi về Emau, đã xử dụng khi chia sẻ tấm bánh với họ tại bàn ăn vào buổi tối. 
Đây cũng là thứ tự mà linh mục xử dụng khi đọc lời thánh hiến trong Kinh Nguyện Thánh 
Thể tại Thánh Lễ. Đúng vậy, trong ngày đó Đức Giêsu đã cho đám đông tham dự một 
bữa tiệc mang tính chất bàn tiệc Thánh Thể. Hôm nay, chúng ta được mời gọi để tin 
tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ biến đổi những thống khổ và những giới hạn của chúng ta 
thành những tác động kỳ diệu và phi thường cho những người mà chúa muốn chúng ta 
phục vụ. Nhờ đức tin, chúng ta phải chắc chắn rằng Chúa sẽ biến đổi những hành động 
hạn hẹp và bất toàn của chúng ta thành lương thực thiêng liêng mà các anh chị em của 
chúng ta đang mong chờ. Cho dù sự đóng góp của chúng ta có hạn hẹp hay nhỏ bé tới 
đâu, chúng ta được mời gọi để dâng hiến vô điều kiện như là những lễ vật khiêm tốn để 
Thiên Chúa toàn năng sẽ biến đổi chúng thành những điều thỏa đáng và tràn đầy cho 
tất cả những ai tín thác nơi Ngài.

Nguyện Chúa chúc lành. 
Cha Hector

Vietnamese
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CALENDARIO LITÚRGICO
25 XVII Domingo Del Tiempo Ordinario
2R 4,42-44. Sal 144,10-11.15-18. Ef 4,1-6. Jn 6,1-15
26 Lunes. Santos Joaquin y Ana, padres de la 
Buenaventura Virgen María, 
Éx 32, 15-24. 30-34. Sal 105. Mt 13, 31-35. 
27 Martes De La XVII Semana Del T. Ordinaio. 
Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28. Sal 102. Mt 13, 36-43. 
28 Miercoles de la XVII semana del T. Ordinario 
Éx 34, 29-35. Sal 98. Mt 13, 44-46. 
29 Juenes, Santa Marta   
Éx 40, 16-21. 34-38. Sal 83. Jn 11, 19-27. o bien: Lc 
10, 38-42. 
30 Viernes, San Pedro Crisologo, obispo y doctor 
de la Iglesia, 
Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37. Sal 80. Mt 13, 
54-58. 
31 Sábado. San Ignacio de Loyola, presbítero, 
Lev 25, 1. 8-17. Sal 66. Mt 14, 1-12. 
1 XVIII Doningo Del Tiempo Ordinario  
Éx 16, 2-4. 12-15. Sal 77. Ef 4, 17. 20-24. Jn 6, 24-35. 

READINGS FOR THE WEEK
25 Seventeenth Sunday in Ordinary Time 
2 Kgs 4:42-44/Eph 4:1-6/Jn 6:1-15 
26 Mon Saints Joachim and Anne, Parents of the Blessed 
Virgin Mary 
Ex 32:15-24, 30-34/Mt 13:31-35 
27 Tue Weekday 
Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28/Mt 13:36-43 
28 Wed Weekday 
Ex 34:29-35/Mt 13:44-46 
29 Thu Saint Martha 
Ex 40:16-21, 34-38; Jn 11:19-27 or Lk 10:38-42 
30 Fri Saint Peter Chrysologus, Bishop and Doctor of the 
Church
Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37/Mt 13:54-58 
31 Sat Saint Ignatius of Loyola, Priest 
Lv 25:1, 8-17/Mt 14:1-12 
1 Eighteenth Sunday in Ordinary Time   
Ex 16:2-4, 12-15/Eph 4:17, 20-24/Jn 6:24-35  
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Weekly Collections
Weekly Goal ...................................$9,700.00 
July 11 Offertory ............................$5,671.00 
Thank you for your generosity!

Reporte Semanal de Corresponsabilidad
Meta semanal es de...................... $9,700.00 
11 de Julio Ofertorio .................... $5,671.00
¡Gracias por tu generosidad!

Dâng Cúng Hằng Tuần
Dự trù ............................................ $9,700.00
Thu tuần nầy 07-11-2021 ........... $5,671.00
Xin cám ơn lòng quảng đại của quý vị.

LỊCH PHỤNG VỤ
Tháng 7 năm 2021

25  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
26   Thứ Hai Tuần Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, 
song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a
Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.
27  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 
Xh 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43.
28  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên. 
Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
29  Thứ Năm Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ. 
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42). 
30  Thứ Sáu Tuần  Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám 
mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.
31  Thứ Bảy Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh 
mục, lễ nhớ. 

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.
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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.
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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 

Comunidad

Marriage Preparation Retreats
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DONATE
CLICK HERE
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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

SUPPORT OUR PARISH
ỦNG HỘ GIÁO XỨ CHÚNG TA

APOYE A NUESTRA PARROQUIA
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 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.

Religious Education Program
Registration 2021-2022
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