St. Felicitas Catholic Church
1662 Manor Blvd. San Leandro
Email: stfelicitaschurch@comcast.net
Telephone Number (510) 351-5244 ● Fax (510) 351-5730
www.stfelicitassl.org

Mass Schedule
Sunday
7:30 am - 9:00 am - 10:30 am
12:15 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 — 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 2:00 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

EMERGENCY NUMBER (510) 309-8097
(During non-office hours)

FOURTH SUNDAY OF EASTER
April 26th, 2015
READINGS FOR THE WEEK OF APRIL 27TH
Monday:

Acts 11:1-18; Psalm 42:2-3; 43:3, 4;
John 10:1-10
Tuesday:
Acts 11:19-26; Psalm 87:1b-7;
John 10:22-30
Wednesday: Acts 12:24 — 13:5a; Psalm 67:2-3, 5, 6, 8;
John 12:44-50
Thursday: Acts 13:13-25: Psalm 89:2-3, 21-22, 25, 27;
John 13:16-20
Friday:
Genesis 1:26 — 2:3 or
Colossians 3:14-15, 17, 23-24; Psalm 90:2-4,
12-14, 16; MaƩhew 13:54-58
Saturday: Acts 13:44-52; Psalm 98:1-4; John 14:7-14
Sunday:
Acts 9:26-31; Psalm 22:26-28, 30-32;
1 John 3:18-24; John 15:1-8
THE GLORY OF GOD
The glory of God is humanity fully alive.
—St. Irenaeus

Fourth Sunday of Easter
April 26, 2015
See what love
the Father has bestowed on us
that we may be called the children of God.
— 1 John 3:1

My Dear Parishioners,
“I am the Good Shepherd, says the Lord; I know My sheep, and Mine know Me.” John 10:11-18
No words of Jesus are more comforting to me than these as I continue to follow Him in doing
my ministries as a priest!
Today is Good Shepherd Sunday. Jesus continues His mission here on earth by giving us
religious leaders to shepherd us. We need to pray for them daily so that they can have the heart of
Jesus the Good Shepherd and “smell of the sheep” like Pope Francis has said. I ask you to join me,
in particular, to pray for and support our local shepherd that God has given us, Bishop Michael
Barber. His plate is full: providing good priests, deacons, and pastoral leaders to care for people
who are hurting and to reach out to those who have fallen away from the faith.
This Sunday is also known as “Vocations Sunday”. We need to pray for vocations to the
priesthood and consecrated life. Without priests there is no Eucharist, Since there are fewer priests
there are fewer places that offer Sunday Mass. Without men and women religious the great witness
of persons giving everything to follow the Lord is lost. This is why vocations are so important.
Please remember the Catholic Church is a Eucharistic Church. Without priests there would be NO
EUCHARIST! Please pray harder and daily for vocations.
May is around the corner and May is the month of flowers and honoring our Blessed Mother
Mary. We will have the crowning of Mary at all Masses on Mother’s Day weekend, May 9th and
10th. Also, we will have a novena of Masses to pray for our mothers here on earth. Thank God for
the gift of motherhood.
Saturday, May 2nd at 11:00 am we will have almost 80 children receiving Holy Communion
for the first time. Please pray for them to become closer to Christ, to appreciate the Eucharist and
learn how to be Christ-like to one another. I would like to take this opportunity to thank Sandi
Walton, our Director of Faith Formation, the volunteers that assist her to bring the children to know
the faith and to families that support their children. CONGRATULATIONS TO OUR FIRST
COMMUNICANTS!
We will start the devotion to our Lady of Fatima this May and continue through October. The
Mass will be at 6:30 pm on the13th of each month. If the 13th is on a weekend we will move it to a
weekday.
Here is the schedule:
May 13—Wednesday
June 12—Friday

July 13—Monday
August 13—Thursday

September 14—Monday
October 13—Tuesday

Please come to honor our blessed Mother Mary. May our heavenly Mother intercede for us and for
the needs of our parish.

Father Tom

FOURTH SUNDAY OF EASTER
April 26th, 2015

Our Weekly Goal

Children’s Liturgy Today
Second Collection
Next Sunday: Maintenance
Next Sunday:

Tues
4/28

Wed
4/29

$ 11,700.00

Sunday Collection—April 19th

$ 9,814.00

Amount needed to reach goal

$ 1,886.00

Thank you for your continued generosity

7 am to Noon—Gym
Tickets are $7.00

Events for the Week of April 27, 2015
Mon
4/27

FINANCIAL CORNER

6:30 pm St. Vincent de Paul

AE Room

7:00 pm 1st Communion Practice

Church

3:30 pm CCD Parent Faith Share

SMC

3:45 pm Faith Formation Class

School

7:30 pm Spanish Meeting

Soc. Hall

6:30 pm CCD Classes

School

6:45 pm Jr. High Faith Formation

School

7:00 pm Spanish Adult Choir

AE room

Stewardship Report

Last Week’s Stewardship (4/19) of $490.70 went to
DeMarillac Academy—Catholic education for children from
under-served families in the Tenderloin and other at-risk
communities in San Francisco.
This Week’s Stewardship will go to St. Mary’s Center—assists
low income seniors, families and preschoolers in downtown
and West Oakland.
Next Week’s Stewardship (5/3) will go to a needy parishioner.

Cộng Đoàn Nữ Vương Hòa Bình và
Trường Hòa Bình xin chúc mừng quý
phụ huynh có con em trong
Lớp Xưng Tội - Rước Lễ Lần Đầu
April 26, 2015

7:00 pm Adult Choir (10:30 Mass) SJ Chapel
7:30 pm Spanish Catechist Meeting Soc. Hall

Thurs
4/30

Fri
5/1

Sat
5/2

7:00 pm Spanish Youth Group

Soc. Hall

7:00 pm 1st Communion Practice

Church

12:30 pm First Friday Adoration
and Exposition followed
by Benediction.

Church

7:00 pm Span. Children’s Choir

Soc. Hall

7:30 pm Vietnamese Adult Choir

AE Room

7:30 pm Vietnamese Exposition,
Mass, and Confession

Church

11:00 am First Holy Communion

Church

6:00 pm Viet. CCD Activity

Bùi Sim Dillan Conner
Hồ Thị Tuyết Sabrina
Đặng Hạnh Thảo Kimberly
Đỗ Đức Thuận John
Hoàng Minh Thuận
Hứa David
Nguyễn Bảo Ethan
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Đạt Paul
Nguyễn Hằng Phương Thy
Nguyễn Khánh Linh Kelly
Nguyễn Phương Viviana
Nguyễn Quốc Việt Ethan
Nguyễn Minh Ronald

Nguyễn Thị Hà Tiên
Nguyễn Phước Vĩnh Bình
Phạm Hải Henry
Phạm Thục Vy Emma
Phan Tuấn Anh Michael
Phan Cao Hữu Phước
Trần Bảo Nhi Theresa
Tran Dang Khoa Matthew
Trần Nguyên Châu
Trần Tú Quyên Phoebe
Trương Đức Ethan
Trương Duy Andy
Vũ Maria Phượng Trang
Vũ Mỹ Hạnh Katie

Gym

Your new schedules for May—June
are available in the vestibule office
unless you receive yours by e-mail.
When: Sunday, May 3rd, 2015
Time: 7:00 a.m. Until Noon
Where: Msgr. McGinty Hall
Tickets: $7.00
Hosted by our Youth Ministry

Tickets will be on sale after all the Masses today

FIRST HOLY COMMUNION
Saturday, May 2nd, 2015
at 11:00 a.m.
If you have a card for one of our First Communicants
please write the child’s complete name on the card and
drop it off at the Religious Education office or
St. Joseph Center by April 29th

Please Pray for . . .
George Pieraldi
Julie Chin
Robert Billmire
Peter & Sheryl Smith
Ed Fletcher
Connie Guaraglia
Joyce Guaraglia
Jean Bisbiglia
John Vargas
Virgilio Legaspi
Mariah ‘Mia’ Vicedo
Pearle Cezair
Mary Helen
Arlene Pershing
Maria Jesus Vargas
Joey Medeiros
Monica Dias
Dora Romero
John O’Keefe
Edgar Romero
Jeanette Frazee
Lishia Stone
Theresa Pellini
James Balliet
Joe Zipp
Michael Babik
Rosemary Johnson
Barbara Maloon
Juanita Estrellas
Nhi Nguyen

Who Entered into Eternal Life

Mary Young
Peggy Miller
Dan Bautista
JoAnne Salazar
Raymond Bautisa
Anne Tran
Sara Le Fargo
Shirley Mederios
Dee Darbo
Paul Prado
Cleto Contero
Mary Valladon
Rudy Griego
Elio Dianda
Manuela Agabao
Al Rocha
Maria Beam
Amelia Ramos
Felisimia Toste
Nelson Baylosis
Judith Edrosolam
Marie Choury
Mel Mederious
Dorothy Feick
Joel Rivera
Celina Cardoso
Joseph Fantos
Ella Pennington
Ricardo Duenas
Madeline Marks

Marie Fletcher
Olivia Camcam
Olivia CordeiroRarey
Mike Silva
Maria Nguyen
Nieves David
Khoat Nguyen
Joseph Leo
Sheila Bickerton
JJ Moisa
John Munce
Maria Escobar
Jesse Aguon
Joyce White
Mercedita Lara
Angelita Corral
Tu Nguyen
Evelyn Thude
James Jandik
Ruth Brennan
Peter Purificacion
Shirley Silveria
Nicole Coffey-Nell
Geri Lara
Gwendolyn DeVries
Agnes Lemos
Jayla Walker

** If any person on this list is well and no longer in need
of prayers please inform the parish office. If they pass
away please let us know so we can pray for the repose of
his or her soul.

† James Lydon—April 21, 2015
(Brother of Barbara O’Connor)
Let Perpetual Light Shine Upon Them

Please pray for
Alex Bradley
who is serving in the
Middle East
Join Us for an Evening with

Raymond Arroyo
To speak on “Signs of Hope — Padre Pio, Mother
Angelica, John Paul II and other Modern Day Heroes”

Friday May 1st at 7:30 P.M.
St. Edward’s Church
5788 Thornton Avenue
Newark, CA
For information call 510-797-0241
Tickets - $10.00
Raymond Arroyo is an internationally known, awardwinning journalist, producer, and New York Times Bestselling author. As news director and lead anchor for
EWTN, he is seen in more that 200 million homes on six
continents each week on “The World Over” which he
hosts live each week from Washington, D.C.

VACATION BIBLE SCHOOL

April 26th - May 3rd
Sun.

4/26

Mon.

4/27

Tues.

4/28

Wed.

4/29

Thurs.

4/30

Fri.

5/1

Sat.

5/2

Sun.

5/3

7:30 am
9:00 am
10:30 am

12:15 pm
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
9:15 am
8:15 am
4:30 pm
7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:15 pm

Thanksgiving
Parishioners
Faustita Tabita †
In Thanksgiving for
Merceditas Lara (Living)
Carmen Calderon †
Thái Agustino †
Teresa Tran †
All Souls †
Catherine Lương †
Mary Modena †
Estelita Bangloy †
Anthony O’Malley †
Lisa Swanson †
Vincent Sanh †
Peter Dinh Lien †
Pat Rodrigo †
Francis Xavier Ngô †
Rodolfo Romo †
Deceased of Nguyễn Family
Kenneth Schexnayder †
Parishioners
Elvira Espinozo †

Week of July 6th to July 10th, 2015
Contact Sandi Walton 347-1282
Please note Sandi Walton’s New Phone Number
510-347-1282 and Fax: 510-351-5730

Youth Ministry Calendar of Coming Events
Youth Ministry Pancake Breakfast—5/3/15 at 7 am-Noon
(1 hour volunteer per candidate)
Mandatory Sponsor retreat—5/17/15
Lafayette Retreat Center
(English/Spanish communities)
From: 9:30 am — 2:30 pm
(Mass at 1 pm — parents are encouraged/welcome to join)
Final Youth Ministry Mass and Celebration
5/24/15 at 10:00 am
Parents/guardians, sponsors and families are invited
Confirmation Dress Rehearsal/Practice—
Wednesday 6/3/15 at 6-9 pm
Sponsors are required to attend
Confirmation Day
Friday 6/5/15 at 6:00 pm

Cộng Đoàn Nữ Vương Hòa Bình
Hằng năm, Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành được chọn làm ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi
linh mục và tu sĩ. Sau đây là lời chia sẻ của một nữ tu.
Làm sao Sơ biết mình có ơn gọi đi tu?
Một lời gợi ý giúp tôi nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất đời mình và cũng là lời nhắc để tôi củng cố lại những bước đi trong
lý tưởng đời mình.
Để trả lời cho câu hỏi đó thì thật không đơn giản. Tôi cũng không thể làm sao biết được mình có được ơn cao cả
đó. Vì có ai đã được ơn tiền định để biết Chúa có chọn mình hay không. Tôi cũng thế thôi. Chỉ biết rằng ngày còn bé, tôi
cứ mê mẩn với chiếc lúp xinh xinh của các Sơ, trông nó tinh tuyền và thánh thiện làm sao! Hình ảnh ban đầu ấy đã gieo
vào tâm hồn thơ ngây ngày ấy một hình ảnh tuyệt đẹp về chị nữ tu- một tông đồ của Chúa không bị vướng bận bởi bất cứ
điều gì để có thể thanh thoát ra đi làm được biết bao việc tốt đẹp cho Chúa. Ý tưởng nhen nhúm ban đầu trong ơn gọi của
tôi chỉ đơn sơ như thế thôi.
Cùng với hình ảnh đẹp đó, ngày ấy khi còn theo học lớp Sống đạo, người Thầy giúp xứ đã gợi lên ước mơ trong
chúng tôi. Thầy nói chúng tôi ghi ước mơ của mình vào một tờ giấy nhỏ. Thầy trò cùng bỏ vào một cái chai và đem chôn
ở một gốc cây sau khi cùng nhau cầu nguyện để Chúa biến những ước mơ ấy thành sự thật. Tôi ấm áp trong niềm hạnh
phúc đơn sơ ấy khi cầm cây bút nắn nót: “Con muốn sau này đi tu để hiến thân phục vụ Chúa”. Thật ra lúc ấy tôi chưa
có ý niệm gì về đời tu, chỉ là nhìn thấy các Sơ giúp ở xứ quê tôi hay đến thăm hỏi và chăm sóc các cụ già neo đơn thì tôi
nghĩ đó là phục vụ. Nhưng ước mơ của tôi được nuôi lớn từ đó. Tôi muốn vào Dòng để sống như các Sơ. Ngày Bố mẹ
tôi dẫn lên nhà Dòng gần nhà để xin các Sơ vào ở, tôi vui mừng biết bao, nhưng Sơ Bề trên chê tôi bé quá, Sơ nói phải
học xong cấp II thì mới được nhận vào. Tôi hơi buồn, phải đợi đến hai năm đằng đẵng nữa sao?
Hai năm sau, khi vừa biết kết quả thi tốt nghiệp, tôi báo ngay với bố mẹ và nhắc lại ý định của mình. Bố mẹ tôn
trọng ý định của tôi dù từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi xa nhà đến một ngày. Cho đến nay, gần 31 năm trong hành trình
làm người, 17 năm trong ơn gọi, có lẽ nó còn quá ít thời gian để tôi khẳng định mình có thể mãi trung tín trong ơn gọi.
Làm sao tôi dám chắc mình sẽ bền đỗ? Ngày vĩnh khấn mới năm vừa qua thôi, ai cũng xót thương, cầu chúc cho tôi được
trung tín với lời đã cam kết. Hôm ấy, khi đọc lời khấn, tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Mọi người ngậm ngùi
hỏi tôi còn tiếc gì mà khóc nhiều như vậy? Tôi không trả lời, chỉ thấy mình tội lỗi và chẳng xứng đáng với hồng ân cao
cả đó mà Chúa lại yêu tôi quá nhiều nên quá xúc động quá đỗi. Tôi thấy mình quá yếu đuối mỏng manh, mà Chúa lại đặt
nơi tôi một bảo vật quý giá, làm sao tôi không sợ? Đã bao lần, khi thấy đường đi dày đặc mù sương, tôi đã chỉ muốn
bước lùi, quay trở lại để chuồn sang một lối khác. Có biết bao đêm tôi cũng trăn trở thao thức về đường đi của mình, liệu
tâm hồn nhạy cảm có vượt qua được những tổn thương? Và rồi cuộc đời tôi cũng chẳng mấy suôn sẻ như những chị em
khác. Đã mấy lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng Thiên Chúa lại muốn tôi phải tiếp tục đi dẫu tôi chẳng biết rồi Ngài sẽ dẫn tôi
đi đến đâu.
Và rồi, Ngày cầm được tấm bằng loại ưu trên tay với bao lời mời mọc: “Về dạy trường thầy đi”, trong khi bạn bè
lặn lội đâu đó bao ngày để đi tìm việc mà cũng không được nhận. Rồi khi thấy anh chị mình ai ai cũng có cơ ngơi riêng,
tôi cũng thèm khẳng định mình. Từ ngày còn bé tôi đã nuôi ước mơ sau này mở một trung tâm chuyên về lãnh vực văn
hóa nghệ thuật, hay "bèo" lắm cũng phải mở một shop Cắm hoa nghệ thuật- niềm đam mê của tôi mà. Chính vì thế mà
lúc ấy, tôi cũng phải chiến đấu vô cùng với lý trí của mình để vượt qua cái cám dỗ muốn ra ngoài xã hội tự vươn lên
bằng đôi chân của mình và để báo đáp công ơn của cha mẹ bằng những đồng tiền được làm ra từ đôi tay của mình.
Những lúc nghĩ về gia đình, tôi cũng mang nhiều nỗi trăn trở lo âu lắm chứ. Tôi ra đi, gánh nặng gia đình đã nặng lại còn
nặng hơn. Và rồi cuộc sống là những thăng trầm, những nỗi cô đơn tủi nhục, tôi muốn bịt tai lại trước lời mời gọi mỗi
lúc một gần của Chúa. Tôi muốn rẽ lối theo những tính toán ranh mãnh của tôi. Những lúc đó, dường như tôi chẳng còn
nghe thấy tiếng Chúa đâu, chỉ thấy cuộc đời như những giọt mưa buồn bã nặng nề rơi giữa cánh rừng hoang vắng rợn
rùng trong đêm tối cuộc đời mãi không thấy hừng đông le lói ánh sáng.
Những lúc ấy là lúc Thiên Chúa muốn tôi củng cố lại những bước đi của mình. Làm gì có sự trung tín nếu cuộc
đời không có những thử thách? “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” là vậy. Bình yên không phải là không có những sóng
gió, nhưng là giữa những cơn sóng dữ, bão táp dồn dập thì con thuyền vẫn bình yên vì đã vững tay chèo. Tôi vẫn nhớ
như in lời bố nói với tôi trong lần đầu tiên tôi gặp thất bại. Bố mượn lời của Helen Keller- người khuyết tật mù và điếc
đã trở thành niềm cảm hứng, nguồn khích lệ đối với triệu triệu người trên thế giới “Trong sự dễ dàng và bình lặng, tính
cách không thể phát triển được. Chỉ qua khó khăn thử thách, tâm hồn mới trở nên mạnh mẽ, khát vọng mới được
khơi nguồn và thành công mới được gặt hái”. Những lời dạy của bố đã khắc ghi vào tâm tưởng của tôi cho đến bây giờ
để tôi tự nhủ lòng mình phãi kiên nhẫn hơn với chính mình, không nên quyết định trong lúc nóng vội. Quả thật, qua kinh
nghiệm cuộc đời, tôi thầm cảm ơn những đau khổ, thử thách vì nó mà tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn trong những
bước đi của mình.
Dẫu trải qua bao thiệt thòi, dẫu phải đổ bao giọt nước mắt, dẫu có lúc tự giận bản thân, nhưng tôi vẫn muốn nói
một cách rất chân thành rằng, hôm nay tôi rất yêu quý đời tu của tôi. Tôi thực sự cảm thấy mình hạnh phúc trong lý
tưởng này, trong ơn gọi này và từ khám ấy tôi bắt gặp hạnh phúc. Tôi thấy ơn gọi của người tu sĩ rất đẹp, đẹp lắm.

EL BUEN PASTOR
El Cuarto Domingo de Pascua tradicionalmente se conoce
como el “Domingo del Buen Pastor”. Hoy escuchamos las palabras
del Señor cuando se llama a sí mismo “el buen pastor que da la vida
por sus
ovejas.” A veces es tan difícil para nosotros comprender
la realidad de que alguien esté dispuesto a dar su vida por alguien.
Esto es muy cierto en una sociedad que pone tanto énfasis en el
poder y en el avance social, con frecuencia a expensas de “pisotear”
a otra gente para escalar a la cima. Las Escrituras de hoy nos
muestran a quién debemos imitar –al que da su vida por las ovejas.
Las Escrituras de hoy nos retan a descubrir la manera de llevar vida a los que están a nuestro
Copyright © J. S. Paluch Co.
alrededor –a construir y no a destruir.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Sólo en Jesús encontrará el mundo la salvación
(Hechos 4:8-12).
Salmo
— La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular
(Salmo 118 [117]).
Segunda lectura — Nos hemos convertido en hijos de Dios por el amor que el Padre nos tiene
(1 Juan 3:1-2).
Evangelio
— El Padre ama a Jesús, el Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas
(Juan 10:11-18).

LA PALABRA DE DIOS HOY
¿Qué significa reunirnos en nombre de Jesús? Las Escrituras de hoy
nos dan una pista. San Pedro nos dice que fue en nombre de Jesús
que el paralítico fue curado. El salmo nos recuerda que Jesús es la
piedra que desecharon los constructores y que es ahora la piedra
angular. Y el mismo Jesús nos recuerda en el Evangelio de hoy que él
es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Así es que hoy nos
reunimos en el nombre de aquel que cura, que es la piedra
fundamental, el buen pastor y finalmente el que ha dado la vida para salvarnos de nuestros pecados.
Absorbamos toda la riqueza del Señor Jesús, que se ha hecho presente en la proclamación de las
lecturas de hoy.
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Querida comunidad,
Acudimos a su generosidad para preguntarles por algo importante
para la parroquia. La limpieza del templo se hace una vez por mes
por cuatro diferentes grupos de la parroquia que participan en este trabajo voluntario. Nosotros
somos el cuarto grupo y estamos urgidos para que más personas participen. Comenzamos a las
9:00 de la mañana y tardamos más o menos una hora. Por favor consideren ser parte de este
equipo cuyo objetivo es orar y servir a nuestro Señor, manteniendo limpio y ordenada su casa que
es nuestra también. Por favor llame si esta interesado: (510) 347-1293
Agradecemos de antemano su colaboración. No dude en llamarnos.
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Religious life ought to promote growth in the church
by way of attraction. The church must be attractive. Wake
up the world! Be witnesses of a different way of doing
things, of acting, of living! . . . It is this witness that I
expect of you. Religious should be men and women who
are able to wake the world up.

—POPE FRANCIS, meeting with the Union of Superiors General,
November 29, 2013

In every age consecrated men and women must
continue to be images of Christ the Lord, fostering through
prayer a profound communion of mind with him.
—POPE JOHN PAUL,II,
Apostolic Exhortation Vita Consecrata, no. 9

Religious orders are not formed for the purpose of
gathering together perfect people but those who have the
courage to aim at perfection.
—SAINT FRANCIS DE SALES

Already dedicated to him through Baptism, the person
who surrenders themselves to the God they love above all
else hereby consecrates themselves more intimately to
God’s service and the good of the church.
—Catechism of the Catholic Church, no. 931

From the very beginning of the church men and
women have set about following Christ with greater
freedom and imitating Him more closely through the
practice of the evangelical counsels, each in their own way
leading a life dedicated to God.
—Decree on the Adaptation and Renewal of Religious Life, Perfectae Caritatis, no. 1

May the world of our time . . . be enabled to receive
the good News not from evangelizers who are dejected and
discouraged . . . but from ministers of the gospel whose
lives glow with fervor, who have first received the joy of
Christ.
—Pope Paul VI, A postolic Exhortation Evangelii Nuntiandi, no. 1

So it is that in accordance with the Divine Plan a
wonderful variety of religious communities has grown up
which had made it easier for the church . . . to be equipped
for every good work and ready for the work of the
ministry—the building up of the Body of Christ.
—Decree on the Adaptation and Renewal of Religious Life, Perfectae Caritatis, no.1

Every vocation to consecrated life is born in
contemplation, from moments of intense communion and
from a deep relationship of friendship with Christ, from the
beauty and light which was seen shining on his face.
—Starting Afresh from Christ: A Renewed Commitment to
Consecrated Life in the Third Millennium, no.9

