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Fourteenth Sunday in Ordinary Time
July 3, 2016

May I never boast except in the cross
of our Lord Jesus Christ.
— Galatians 6:14
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FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
July 3, 2016
Second Collection
This Week: Maintenance

There will only be one Mass on
Monday at 9:00 a.m.
The office will be closed
Sunday, July 3rd and
Monday July 4th.

Events for the Week July 4, 2016
Mon.
7/4

OFFICE CLOSED TODAY

Wed.
7/6

7:00 pm

Thurs
7/7

7:00 pm Spanish Youth Group

Soc. Hall

7:00 pm Spanish Children’s Choir
7:30 pm Vietnamese Choir Practice

AE Room
AE Room

Fri
7/8

Spanish Juvenile & Adult
Choir Practice

AE Room

SAVE THE DATE
When: Sunday, September 11
Where: ~~~ New Location~~~

Bonaire Park

Attention ~~ Greeters, Lectors, Eucharistic Ministers
New schedules are in the Vestibule office
unless you received yours by E-mail.
Our Lady of Fatima Masses
All Masses at 6:30 P.M.
June 13 — Monday
July 13 — Wednesday
August 12 — Friday
September 13 — Tuesday
October 13 — Thursday

Come and join us for Mass, the Rosary,
ExposiƟon of the Holy Eucharist,
followed by BenedicƟon

Mass Schedule
Sunday
7:30 am - 9:00 am - 10:30 am
12:30 pm (Spanish) 4:30 pm (Vietnamese)
Saturday
8:15 am - 4:30 pm (Vigil)
Daily (Monday to Fr iday) 7:00 am - 8:15 am
Holy Days 7:00 am 8:15 am
7:00 pm
1st Friday Exposition – St. Joseph’s Chapel
12:30 to 4:45 pm

Sacraments
Reconciliation—Saturday, 3:15 p.m.- 4:00 p.m. or
by appointment.
Baptism—4th Sunday of every month at 2:30 p.m.
Contact Parish Office for information
Marriage—Arrangements to be made 6 months
prior to the wedding.

Parish Office Hours
Monday - Tuesday
Wednesday - Thursday
Friday

9:00 am to 4:00 pm
9:00 am to 4:30 pm
9:00 am to 12:30 pm

Jubilee Year of Mercy
July 3, 2016
Fourteenth Sunday in Ordinary Time
Last Sunday, Jesus rebuked James and John for
wanting to “call down fire from heaven” (Luke 9:54–
55) on an unwelcoming town. As he sends forth
disciples today, Jesus again forbids retaliation against
non-receptive listeners (10:10–11), showing us how to
be Jesus’ “missionaries of mercy” this Jubilee Y ear of
Mercy. Like the first disciples, we are sent not to
proclaim ourselves but Jesus. As Jesus sent them in
pairs, so are we also to work together in the community
of the Church. We often describe the Church as Isaiah
describes Jerusalem in today’s first reading, our
comforting, nurturing Mother (Isaiah 66:13). So, going
forth gently, like lambs among wolves (Luke 10:3), we
share comforting peace, nurturing food and drink
(Luke’s image for Eucharist), and Jesus’ healing
promise of unfailing, unconditional mercy (10:5, 7, 9).
Thus Jesus bids us proclaim the kingdom of God by
showing what God’s kingdom looks like in action. “Go,
preach the Gospel,” Pope Francis’ saintly namesake of
Assisi is said to have instructed his first friars, “and
when necessary, use words!”
Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Week of
July 3, 2016
Noel Agabao
Lourdes Andrade
Ivan Ayro
James Balliet
Dan Bautista
Eleanor Bollinger
Jesica F. Cortez
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Roy Griffin
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Joseph Leo
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Jayden Michael
Peggy Miller
Deacon Tim Myers
Peter Luom Nguyen
Tim O’Connor
Oliver Olimpiada
Mao Pham
Isabel Poyatos
Peter Purificacion
Emilio Ramponi
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Joel Rivera
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Jorge Salloman
Patricia Salloman
Darryl Sheilds
Fernando Silva
Amy Smith
Sheryl Smith
Robert Spencer
Jack Thompson
Anne Tran
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Maria Jesus Vargas
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A name posted in dark print was added to the prayer list this week!

Do you have a seriously ill family member or friend? If you
have the person’s permission, you may request that their name
be printed in the bulletin for prayers. Names will be deleted
after one month. Call the parish office at 351-5244 to leave the
name of the family member who is in need of prayer.

Who Entered into Eternal Life

Sun.

7/3

Marie Choury †
10:30 am Parishioners
12:30 pm Rafael Z. & Dora Moller †
Ricardo Dueñas †
Mon.
Tues.

7/4
7/5

9:00 am Conrado Galvez †
7:00 am John O’Malley †
8:15 am Dee Darbo †

Wed.

7/6

Thurs

7/7

Fri.

7/8

Sat.

7/9

7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
8:15 am
4:30 pm

Sun.

7/10

Carolyne Mitlo † — June 24, 2016
Juanita Babauta † — June 23, 2016
(Tillie Gumataotao’s niece)

7:30 am Lumen Calilao †
9:00 am Matilda Guido †

7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:30 pm

Jose, Maria & Norberto Vargas †
Phero-Maria Le Nguyen †
Eleazar Nisnisan †
Lassalle Family †
Catherine H. Nguyen †
Josefina Moreno †
Carlos & Carmina Cardoso ( A )
Parishioners
Philip Darbo †
Vincent Perino †
Martha & Phil Tafolia †
Ricardo Dueñas †

L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving

Eduardo Flores Enerio † — June 2016
let Perpetual Light Shine Upon them

The Pastoral Council would like to thank all who
donated to the April Shower's collection. We collected so
many great items. April Showers, which is part of the
Interfaith Homelessness Network of San Leandro (IHNS)
was very appreciative.
I would also like to thank Brenda Myers and her
team of Confirmation Students who helped sort the items
prior to boxing them. The Pastoral Council thanks each
of you for taking time to give back to the Parish and to the
community.
We also made a donation to Davis Street Resource
Center of San Leandro.
There were many nice items that were donated, but
could not be used by April Showers program but Davis
Street will make use of them.

g{tÇ~ çÉâ4

~ ~ ~ ~ ~ H EA L I N G M A S S ~ ~ ~ ~ ~
P LEA SE NO TE THA T T HE RE W IL L NO T
BE A H EALING MASS DU RING TH E
MON THS OF JUN E OR JULY .
N EXT HEALING MA SS W ILL
BE ANNOUN CED

READINGS FOR THE WEEK OF JULY 4TH
Monday:

Hosea 2:16, 17b-18, 21-22; Psalm 145:2-9;
Matthew 9:18-26;
Tuesday:
Hosea 8:4-7, 11-13; Psalm 115:3-10;
Matthew 9:32-38
Wednesday: Hosea 10:1-3, 7-8, 12; Psalm 105:2-7;
Matthew 10:1-7
Thursday: Hosea 11:1-4, 8c-9; Psalm 80:2ac, 3b, 15-16;
Matthew 10:7-15
Friday:
Hosea14:2-10; Psalm 51:3-4, 8-9, 12-14, 17;
Matthew 10:16-23
Saturday: Isaiah 6:1-8; Psalm 93:1-2, 5;
Matthew 10:24-33
Sunday:
Deuteronomy 30:10-14; Psalm 69:14, 17,
30-31, 33-34, 36-37; or Psalm 19:8-11;
Colossians 1:15-20; Luke 10:25-37

Vacation

Donations for Vacation
Bible School
Each summer our Faith Formation Department provides one
week of Vacation Bible School for the children of our parish.
This is a wonderful time filled with fun when the children are
taught important Bible stories. Thanks to our generous parishioners we are able to do this ministry at no cost to the parents.
Each day the children are given a snack. If you would like to
help with the snacks here is our wish list:
Apple juice — Chips (individual packs) — Fruit Roll Ups
Fun fruit snacks — Otter Pops or popsicles — Fish Crackers
Granola bars — Rice crispy squares — Animal crackers
If you would like to contribute, please call Sandi at 347-1282 to
see which items are still needed. All of these items are available
at Costco. Thank you for your generosity.
~~Sandi Walton

Bible School
Registration is open for grades Kindergarten through
6th who will attend VBS from July 11th to July 15th from
9:00 until noon each day.
Come along with us as we sing fun songs, do crafts,
eat yummy snacks, and more. Plus, you’ll learn all about
Jesus our Savior and how He gathers us together! Can’t
wait to see you there!

Please call Sandi Walton at 510 347-1282 to
see if there is an opening as some of the classes
are full.

Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm C —

(Lc 10,1-12.17-20)

 Lời Chúa:
1

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi
mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt
lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép.
Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng
bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và
người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất
cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong
thành, và nói với họ: "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông". 10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì
anh em ra các quảng trường mà nói: 11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các
ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần". 1
 Suy Niệm
Ai được mời gọi gặt lúa? Không phải chỉ là nhóm Mười Hai tông đồ, mà là 72 môn đệ;
không phải chỉ là 12 chi tộc Israel, mà là mọi người thuộc mọi dân nước.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Mọi Kitô hữu đều được mời làm thợ gặt. Cả linh mục, tu sĩ, giáo dân đều được sai đến với cánh
đồng hôm nay. Một lời rao giảng làm rộn lên niềm vui:
Nước Thiên Chúa đã đến gần anh chị em. Một lời chào thân thiện: Bình an cho nhà này. Một thứ hành trang nhẹ tênh: không túi
tiền, bao bị, giày dép. Một việc phải làm: chữa lành những người ốm đau. Một thái độ phải có: khiêm tốn và siêu thoát, đón nhận
những gì người ta cung cấp cho,
không tìm kiếm tiện nghi, dễ chịu. Nếu hôm nay Ðức Giêsu sai chúng ta đi, Ngài sẽ dặn chúng ta điều gì? Chắc Ngài sẽ dặn khác, vì
cánh đồng con người đã đổi khác. Chúng ta phải hiểu thấu nỗi khát vọng của bạn bè, phải biết nói sao để họ hiểu được, nhạy cảm để
thấy điều họ thực sự đang cần, và sống hài hòa với lời mình giảng. Có thể chúng ta sẽ đi giày, và có ba, bốn áo,
sẽ có ví tiền và máy vi tính xách tay, sẽ có văn phòng, máy fax và điện thoại.
Nhưng những thứ đó không làm chúng ta nặng nề. Hành trang không được trở thành những cản trở khiến ta mất sự tín thác vào
Thiên Chúa và xa lạ với con người, nhất là những người nghèo khổ. Hôm nayChúa sai chúng ta làm chứng giữa đời, đôi khi ta thấy
mình như chiên non giữa bầy sói. Chúng ta cứ phải trăn trở hoài để Tin Mừng chúng ta rao giảng cho bạn bè thực sự đáp ứng những
khát khao thầm kín của họ: khát khao an bình, tự do, niềm tin và hạnh phúc, khát khao tình huynh đệ, sự chia sẻ, tha thứ, cảm thông;
để những việc chúng ta làm cho họ xoa dịu được nỗi đau nhức nhối, và giải phóng họ khỏi xiềng xích của ác thần, đang nô lệ hoá
con người dưới muôn vàn hình thức.
 Gợi Ý Chia Sẻ
Muốn trở thành tông đồ cho người trẻ hôm nay, theo ý bạn, cần có những điều kiện gì?
(Trích trong Manna)

LA PAZ
El saludo de la paz en la Misa fundamenta un mensaje de las lecturas
de hoy: la paz es relacional. Cuando le damos la paz a la persona que está
cerca de nosotros en la Misa, compartimos el roce de un apretón de manos
o un abrazo, el contacto visual sincero y palabras amistosas.
Las Escrituras hablan de una paz similar. La primera lectura de Isaías describe la paz como la ciudad
sagrada, Jerusalén, un lugar de prosperidad y de consuelo donde “Los siervos del Señor conocerán su
poder”.
El entendimiento cristiano de la paz cambia ligeramente. San Pablo escribe sobre “la paz y la
misericordia” para todos los que son nuevas criaturas. Jesús describe un sentimiento de paz que se
posará sobre los que aceptan a sus discípulos y a su mensaje.
La paz es tanto la ausencia de conflictos como una bendición personal. Que siempre y sinceramente
traigamos paz a nuestras propias vidas mientras la compartimos con los demás.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Regocíjense y alégrense porque extenderé la
prosperidad sobre Jerusalén como un río
(Isaías 66:10-14c).
Salmos — Las obras del Señor son admirables
(Salmo 66 [65]).
Segunda lectura — Que nunca me gloríe excepto en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo (Gálatas 6:14-18).
Evangelio — Jesús envía sus discípulos de dos en dos a llevar su
paz a la gente
(Lucas 10:1-12, 17-20) [1-9].
Salmo responsorial: Leccionario II © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con
permiso. Todos los derechos reservados.

Decálogo de la mujer moderna
1- Piadosa:
2- Humilde:
3- Servicial:
4- Alegre:
5- Femenina:
6- Trabajadora:
7- Silenciosa:
8- Sufrida:
9- Serena
10- Responsable:

Embalsama el hogar con la oración de una vida sencilla y noble.
Apacible, sumisa; tratable con todos. Irradia confianza
Tanto vale cuanto sirve; aprende a decir NO cuando las circunstancias
lo requieren. No es servir.
Simpática, Optimista, alegre en su vida interior y exterior, mas no
charlatana y vacía.
Da brillo al amor en la intimidad, mas no es desperdiciada como la
estrella, brillante, pero distante.
Emprendedora de iniciativas nobles. Ahorrativa, limpia y ordena en
el hogar y en trabajo.
Hace la labor y el bien en silencio. El camino del bien no es bullicioso.
Gran resistencia anímica y fortaleza. Santifica cada pena, mas no se hace
víctima.
Nada la turba, nada la espanta. Acepta lo bueno y hace ver lo no tan bueno.
Todo a su tiempo y en su debido lugar. Acepta las acciones con amor.
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