St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
www.stfelicitassl.org
Mass Schedule
Chương trình Thánh lễ
Horario para Misas
Sunday / Chúa Nhật / Domingo
7:30 am - 9:00 am - 10:30 am
12:30 pm (Spanish) 4:30 pm (Vietnamese)

T H I R D S U N D AY O F E A S T E R
APRIL 15, 2018

Saturday / Thứ Bảy / Sábado
8:15 am - 4:30 pm (Vigil)
Daily / Ngày thường / Diariamente
(Monday to Friday)
7:00 am - 8:15 am
Holy Days / Lễ trọng buộc / Dias Festivos
7:00 am 8:15 am 7:00 pm
First Friday Exposition
Thứ Sáu đầu tháng Chầu Mình Thánh Chúa
Primer Viernes Exposición
St. Joseph’s Chapel — 12:30 to 4:45 pm

Sacraments / Các bí tích / Sacramentos
Reconciliation / Giải tội / Reconciliación
Saturday, 3:15 p.m.- 4:00 p.m.
or by appointment.
Baptism / Rửa tội
4th Sunday of every month at 2:30 p.m.
Contact Parish Office for information.
Bautismos
Tercer Domingo del mes a la 1:30 P.M.
Para más información en Español puede
llamar al numero (510) 347-1293
Marriage / Hôn phối
Arrangements to be made 6 months
prior to the wedding.
Matrimonio.
Los arreglos deben hacerse con seis meses
de anticipación a la fecha deseada. Más
informacion? puede llamar (510) 347-1293

Telephone Number (510) 351-5244
Fax (510) 351-5730

Parish Staff
Nhân viên của Giáo xứ
Personal de la Parroquia
Rev. Thomas Khue, Administrator

Ext. 286
Rev. Eddie Castañas, V icar & Director of L iturgy Ext. 297
Deacon Timothy Myers, R.C.I.A., timothykentmyers@gmail.com
Mercey Zamora, Pastoral Associate, Spanish Ministry 347-1293
Sr. Mary Anh Cong, LHC
347-1283
Pastoral Care & Liturgical Ministries
347-1287
Sr. Pauline Hang Hoang, LHC
Vietnamese Community & Altar Servers
Sharon Clancey, Office Secretary
351-5244
Mildred de Sousa, Bulletin
351-5244
Convent
351-5577
Parish School, Meghan Jorgensen, Principal
357-2530
1650 Manor Blvd.
Fax: 357-5358
Religious Education Office
Sandi Walton, Director of R eligious Education
stfelicitasccd@comcast.net
Geri Lara, Youth Ser vices
stfelicitasym@yahoo.com
St. Vincent de Paul

347-1282
326-5693
706-1972

Parish Office Hours / Giờ làm việc VPGX / Horario de Oficinas
Monday / Thứ Hai / Lunes
Tuesday / Thứ Ba / Martes
Wednesday / Thứ Tư / Miércoles
Thursday / Thứ Năm / Jueves
Friday / Thứ Sáu / Viernes

9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am

to 4:00 pm
to 4:00 pm
to 4:30 pm
to 4:30 pm
to 12:30 pm

EMERGENCY / KHẨN CẤP / EMERGENCIA
During non-office hours call or text
Ngoài giờ làm việc, gọi hoặc nhắn tin
Fuera de horas de oficina, llame o envíe un mensaje

(510) 688-2527

The grand and dramatic story of God comes into focus in today's readings. The passages from
Acts and from the Gospel of Luke describe how Jesus' disciples began to understand how Jesus fits
into the larger narrative of God, Israel, humanity, and all of creation. In the Gospel, Jesus interprets
the scriptures for his followers. He shows how his seemingly shameful death was actually the
fulfillment of God's promises. Jesus shows how his life, death, and resurrection are the surprising
turning point of the scripture story. We, the Church today, find ourselves in the middle of this story.
We first look back, to recall God's overflowing and steadfast love, beginning from Creation, through
Christ, until today. We then look forward to the fulfillment, already launched by Jesus, of the Reign of
God. With this perspective, we play our part in the drama, joining God to bring God's work to
completion.
NOT FOR HEAVEN ONLY
In the Gospel passage, Jesus specifically emphasizes his bodily presence. He invites the disciples to
touch him, and he eats some fish in front of them. He makes it clear that he is not a ghost and did not
shed his physicality or his humanity when he was raised. The disciples began to understand Jesus in a
new way. Christians later articulated this as Jesus' bodily resurrection. The resurrected Jesus, both
human and divine, reigns both in heaven and on earth.
So when Jesus sent his disciples, and today sends all of us, to proclaim God's kingdom, he never
means "for heaven only." God aims to renew, not reject, human bodies, human culture, and the
created universe. God's project for us is here and now, within all the limitations and messiness of daily
life. We are called to care for each other, for the earth, and for all God's beloved creation.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Welcome New Parishioners !
Being registered as a parishioner is important.
Please take a moment to fill this out and return it to the parish office,
or you may drop it in the collection basket so we may contact you.

Please contact me. I need to register as a parishioner

Name_______________________________ Phone ______________________________
Address_______________________________City_______________Zip Code_________

___New Address

___I would like to serve in the parish as a _________________________________

___Moving
(remove me)

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering
April 8, 2018
Sunday Collection

$8,546.50

Stewardship - SPRED

$ 427.33

This week
Second collection
Stewardship

Bishop’s Appeal
DeMarillac Academy

Next Week
Second Collection
Stewardship

Catholic Voice
A needy parishioner/family

Thank you for your continued generosity.

Young at Heart
Luncheon
When

:

Wednesday, April 18, 2018

Time

:

Lunch at noon - doors open at 11:30 a.m.

Where

:

Msgr. McGinty Hall - Gym

Menu

:

Homemade Enchilada Casserole
(with the fixings), Dessert & Beverage

Tickets are available in the office for $7.00.
Last day to purchase tickets is Sunday, April 15th,
noon.
Lots of Door Prizes. Come join us!!
WINGS

Faith furnishes prayer with wings, without which it
cannot soar to Heaven.
--St. John Climacus

If you know anyone who is serving please call the office.
Nếu bạn biết người nào đang phục vụ quân đội trong Giáo
xứ chúng ta, xin vui lòng gọi cho văn phòng Giáo xứ 351-5244.
Si conoce a alguien que está sirviendo, por favor llame a la
oficina al 351-5244 y háganoslo saber.
John Michael Salvatierra U.S. Navy
Antonio Sandoval U.S. Army
Lt. Matthew Penaranda U.S. Army
Lt. Cmdr. Benjamin Sacramento, Jr. U.S.N
Ryane Preciado U.S.A.F.
Jouse Cedillo U.S.A.F.
Sgt. Kevin I. Ontai U.S. Army

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES

Adult Confirmation
Contact Maria Lara at (650) 255-3449 or email her at
maripazlara2211@gmail.com
Class: Every Tuesday - 6pm - St. Mary’s Center

Baptism Class
Contact the parish office
English - 2nd Thursday of the Month 7 pm-St. Mary’s Center
Spanish - 2nd Sunday of the Month -10:30 am - Adult Ed Room
Faith Formation
Director of Religious Education - Sandi Walton
Classes: Sunday 9:15 am, Monday 6:45 pm,
Tuesday 3:45 pm —In the School
Vietnamese: Sr. Pauline Hang Hoang
Classes: Sunday 1:00pm, Vietnamese Language
3:00pm, Catechism
Spanish: Director, Mercey Zamora
Classes: Sunday 10:30 am - School
RCIA—the Rite of Christian Initiation of Adults
Contact Deacon Timothy Myers
Meets Tuesday evenings at 6:30pm. St. Joseph’s Center
Youth Ministry
Youth Confirmation—Contact Geri Lara
1st year Sunday at 5:30 pm — School Library
2nd year Sunday at 7:00 pm — School Library
Spanish –Contact Victor Romero - 650-784-6311
Meets Friday at 7:00 p.m. in the Social Hall
Liturgy Meeting
1st Wednesday of the Month at 5:00 pm St. Joseph’s Center.
Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Every Tuesday morning after 7 am Mass
Rosary Devotion
Daily after the 7:00 & 8:15 morning Masses
Lần Hạt Mân Côi sau Thánh Lễ 7:00am & 8:15am
Catholic Daughters
Meets 3rd Monday of the Month in St. Joseph’s Center
Contact Kim Oliver at 510-940-5949 or email her at
kimmyoliver@gmail.com
St. Vincent de Paul
Meetings: 2nd & 4th Monday - 6:30 pm - Adult Ed Room
Spanish Adult Choir
Every Wednesday at 7 pm in Adult Education Room
Spanish Catechist or Formation Meeting
Every Wednesday at 7 pm in the Social Hall
Spanish Children's Choir
Every Friday at 6:30 pm in Adult Education Room
Spanish Prayer Group
Every Tuesday at 7:00 pm in Adult Education Room

Spanish Committee Meeting

4th Thursday at 7:30 pm in Adult Education Room
Phone Numbers/Emails—see front of Bulletin

THE SURPRISE MESSIAH
After the crucifixion of Jesus, his disciples were in
despair. Not only had they seen their master's horrible Sat.
death, their own lives were now at risk, for the crucifixion
suggested to them that Jesus was not the awaited Messiah
Sun.
after all. The Messiah had been envisioned as somehow
coming in power, liberating Israel from foreign domination and signaling God's long-awaited return to dwell
again with Israel. The Crucifixion suggested to them the
possibility of God's rejection of Jesus, or Jesus' failure to
achieve God's purposes.
This is partly why the disciples were amazed when
Jesus appeared. God had vindicated Jesus by raising him.
The Resurrection revealed that God's promises were
actually fulfilled, precisely through this death. Through
the cross, God had indeed liberated the people from sin
and death. God had truly returned, in Jesus and then later
in the presence and activity of the Holy Spirit. The
dominion of sin and death had been broken. The
Resurrection was the first display of the new kingdom of
God, in Jesus.

Pilgrimage to Greece & Turkey
plus 7 Days Greek Islands Cruise September 20 – October 3, 2018
14 Days Pilgrimage with Daily Masses. “In The
Footsteps of St. Paul” Pilgrimage in Greece and Turkey
visiting the House of the Blessed Mother in Ephesus
including Seven Days Greek Isles cruising. The
Pilgrimage cost is $4,599 (includes airfare, hotels, cruise,
taxes, fees, port charges, cruise tips, island short
excursions and meals) from San Francisco (RT). Flyers
are available at St. Joseph Center Office.
Due to high demand, please make your reservation early!
For more information and reservation, contact the Group
Leader, Linfa Belisario @ (510) 599-4210.

Pray for the deceased and their families
Silverio Hernandez † March 29, 2018
Richard J. Paulos † March 31, 2018
Charlene Raimondi † March 31, 2018

FOR DAILY BIBLE READINGS
go to http://www.usccb.or g/bible/r eadings/

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

Week of
April 14,
2018

4/14

4.30pm Rita & Stephen Pontes †

4/15

7.30 am Parishioners

Estelita Alferos Argallon †
9:00 am Mr. & Mrs. Francis Medina †

10:30 am

Mon.

4/16

Tues.

4/17

Wed.

4/18

Thur.

4/19

Fri.

4/20

12:30 pm
7.00 am
8.15 am

Stephen Arnerich †
Soledad Bosito †
Marissa T. Villanueva †
Joe & Ida Spitaleri †
Baby Yosef John Anglo †
Nathan Sue (Birthday)
Carmen & Brian Moeller (L)
Laverne Marts & Ann Nguyen †

7:00 am All Souls
8:15 am
7:00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am

Charles & Phillip Mamuyac (L)
Jose & Edwina Silveira †
Miguel Bargus †
Carmen & Brian Moeller (L)
All Souls
Ernie David †

Sat.

4/21

8.15 am Clifford Hobbs †
8.15 am Martin & Connie Indalecio (Wedd. A)
4.30pm Felipa Pugay (†)

Sun

4/22

7.30 am Trong Nguyen (T)

Douglas & Carmen Walsh (A-30 yrs)
9:00 am Parishioners
10:30 am Amparo Vicedo †
Michael Vicedo (L)
Leoncio Gutirrez †
12.30 pm Rafael Mendoza Sandoval †
Manuel & Margaret Porras †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Pray for our Sick Relatives & Friends
Esperanza Reyes
José Moreno
Peg Miller
Gene Torres
Antonio Custodio
Alice Camozzi
Maria Perez
Jorge Salloman Jr.
Daniel Camozzi
Raynette Lavine
Steven Correa
Myriam Rodriguez

Maritza Harris
Tim O’Connor
Marian Pereira
Raul Alejandro Lagos
Patricia Harris
Marian Connelly
Corazon Orille
Robert Keown
Irene Goyenche
Horacio Posadas
Noel DeSouza
Gladys Braine

Charlene Joyce
Joseph Chan
Trong Nguyen
Virginia Mercado
Linder P. Zorozabal
Richard Hulsman
Patricia Coffey
Diane Delucchi
Loren Heiland

Communion of the Sick
If anyone in your family or close association to you has been ill
for a long time and/or is unable to come to Church to receive Holy
Eucharist, please know that there are members of the Pastoral Care
Team who are willing to bring Holy Communion to them. To
schedule a Home visit, contact Sr. Mary Anh Cong at ( 510) 347-1283
or Parish office (510) 351-5244.

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
EL SORPRENDENTE MESÍAS
Después de la crucifixión de Jesús, sus discípulos estuvieron desesperados. No solamente habían
visto la terrible muerte de su maestro, sino que sus
propias vidas estaban en riesgo, pues la crucifixión
les sugería que Jesús no era el tan esperado mesías
después de todo. Se había anticipado que el mesías
llegaría al poder, liberando a Israel de la dominación
extranjera e indicando el tan anhelado regreso de que
Dios volvería a habitar con Israel. La crucifixión les
sugería la posibilidad del rechazo de Dios hacia Jesús
o del fracaso de Jesús para lograr los propósitos
de Dios.
Esto es parte por qué los discípulos se asombraron
cuando Jesús apareció. Dios reivindicó a Jesús al
resucitarlo. La Resurrección reveló que las promesas
de Dios se cumplieron, precisamente por medio de la
muerte. Por medio de la cruz, Dios había liberado a
las personas del pecado y la muerte. Dios verdaderamente había regresado en Jesús y luego en la presencia y actividad del Espíritu Santo. El dominio del
pecado y la muerte se habían roto. La Resurrección
fue la primera muestra del nuevo reino de Dios en
Jesús.

Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

NO SOLAMENTE PARA EL CIELO
En el pasaje del Evangelio, Jesús específicamente enfatiza su presencia corporal. Él invita a sus
discípulos a tocarlo, y él come algo de pescado
enfrente de ellos. Él, claramente dice que no es un
fantasma y que no se despojó de su humanidad
cuando resucitó. Los discípulos empiezan a entender
a Jesús de una nueva manera.
Mucho tiempo después, los cristianos expresaron esto como la resurrección de Jesús en la carne.
Jesús resucitado, tanto en lo humano como lo
divino, reina tanto en el cielo como en la tierra.
Así que cuando Jesús envía a sus discípulos, y
hoy cuando nos envía a todos, a proclamar el Reino
de Dios, él nunca quiso decir "solamente para el cielo". Dios busca renovar, no rechazar el cuerpo humano, la cultura del hombre y lo creado en el universo. El proyecto de Dios para nosotros está aquí y
ahora, dentro de todas las limitaciones y el desorden
de la vida diaria. Estamos llamados a cuidar unos de
otros, a la Tierra y toda la creación amada por Dios.

Lecturas de hoy: Hch 3:13-15, 17-19;
Sal 4:2, 4, 7-8, 9; 1 Jn 2:1-5a; Lc 24:35-48

Thông điệp Phục sinh
Urbi et Orbi 2018
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết!
Thông điệp này vang dội trong Giáo hội trên
toàn thế giới, cùng với tiếng hát Alleluia: Chúa
Giêsu là Chúa; Chúa Cha đã cho Người trỗi
dậy và Người sống mãi giữa chúng ta.
Chúa Giêsu đã báo trước sự chết và sự sống lại
của Người bằng hình ảnh hạt lúa mì. Người
nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không
chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu
chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga
12:24). Và đây chính là điều đã xảy ra: Chúa
Giêsu, hạt lúa mì được Thiên Chúa gieo vào
những luống đất thế gian, đã chết, đã bị giết
bởi tội lỗi của thế gian. Người nằm trong mộ
hai ngày; nhưng cái chết của Người chứa đựng
tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa, được bộc lộ
vào ngày thứ ba, ngày chúng ta cử hành hôm
nay: đó là Lễ Phục Sinh của Chúa Kitô.
Các Kitô hữu chúng ta tin tưởng và biết rằng
sự sống lại của Đức Kitô là niềm hy vọng đích
thực của thế giới, đó là hy vọng không làm ta
thất vọng. Đó là sức mạnh của hạt lúa mì, sức
mạnh của tình yêu tự hạ mình xuống và trao
ban đến cùng, và do đó canh tân cách thực sự
thế giới. Sức mạnh này vẫn tiếp tục sinh sôi
nảy nở trong các luống đất lịch sử của chúng
ta, một lịch sử được đánh dấu bởi quá nhiều
những hành vi bất công và bạo lực. Nó đâm
hoa kết trái hy vọng và phẩm giá nơi có sự
tước đoạt và loại trừ, nơi có nghèo đói và mất
công ăn việc làm, nơi có những người di cư và
những người tị nạn (quá thường khi bị lãng
quên bởi nền văn hoá lãng phí ngày nay), nơi
có những nạn nhân của nạn buôn bán ma túy,
buôn người và các hình thức nô lệ hiện đại.
(Còn tiếp)

Thứ Hai: Cv 6: 8-15; Ga 6:22-29
Thứ Ba: Cv 7:51-8:1a; Ga 6:30-35
Thứ Tư: Cv 8:1b-8; Ga 6:35-40
Thứ Năm: Cv 8:26-40; Ga 6:44-51
Thứ Sáu: Cv 9:1-20; Ga 6:52-59
Thứ Bảy: Cv 9:31-42; Ga 6:51.60-69
CN: Cv 4:8-12; 1Ga 3:1-2; Ga 10:11-18

Sợ ma không phải chỉ là chuyện của trẻ con. Cả
người lớn như các tông đồ cũng sợ ma. Có lần Ðức Giêsu
đi trên mặt nước mà đến với họ, nhưng họ kinh hoàng
tưởng Thầy là ma. Khi Ðức Giêsu phục sinh hiện ra với
các môn đệ, họ cũng hoảng hốt tưởng là thấy ma. Ðấng
sống lại đã kiên nhẫn làm hết cách để đưa các môn đệ ra
khỏi nỗi ám ảnh kinh khủng. Ngài mời họ xem và đụng
đến tay chân Ngài để thấy Ngài là người bằng xương
bằng thịt. Ngài còn ăn một miếng cá nướng để cho họ
thấy Ngài không phải là một bóng ma.
Khi các môn đệ yếu đức tin, họ coi Ðức Giêsu phục
sinh chỉ là bóng ma. Nhưng khi đức tin của họ được củng
cố, họ mới thấy Ngài có thực. Lắm khi chúng ta vẫn
tưởng Chúa là bóng ma đe dọa, vì Chúa đến gặp ta một
cách quá bất ngờ, giữa lúc con thuyền đời ta chòng chành
vì gió ngược, hay lúc căn nhà lòng ta khép kín vì nỗi buồn
đau. Chúa vẫn đến lúc ta tưởng Ngài không thể đến.
Ngài mời gọi ta làm chứng nhân cho Ngài. Kitô hữu là
chứng nhân của niềm hy vọng. Ðức Giêsu bị đóng đinh
đã sống lại ra khỏi mồ. Bạo lực, bất công, dối trá, hận thù
bị thảm bại. Quyền lực của bóng tối chỉ là tạm thời.
Chiến thắng cuối cùng thuộc về Tình Yêu và Ánh Sáng.
Bởi thế người Kitô hữu vẫn hy vọng không ngơi ngay
giữa lúc sự dữ có vẻ thắng thế.
Kitô hữu là chứng nhân của sự sống. Thế giới hôm nay bị
mê hoặc bởi sự chết. Những cuộc chiến tranh, xung đột,
ám sát, bạo động. Những loại ma tuý khiến người ta chết
không ra người. Những vụ phá thai quá dễ dàng nơi các
cô gái trẻ. Những vụ tự tử chỉ vì những lý do không đâu.
Kitô hữu phải làm cho sự sống có mặt, và hấp dẫn gấp
ngàn lần sự chết. Họ phải là nguồn sống dồi dào, sống
đơn sơ, thanh bạch, nhưng hạnh phúc. Kitô hữu là chứng
nhân của niềm vui. Nếu chúng ta thực sự có niềm vui của
Chúa, nếu chúng ta đã ra khỏi nỗi âu lo về mình, chắc
chúng ta sẽ ra đi công bố Tin Mừng Phục Sinh, bằng việc
đem lại nụ cười cho những người bất hạnh. Chuyện Ðức
Giêsu phục sinh là chuyện khó tin. Nhưng nếu ta sống
quên mình phục vụ thì người ta có thể gặp đươc Ðấng
đang sống.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, giữa một thế giới chạy theo tiện nghi, hưởng
thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ.
Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,
xin cho con đừng thu tích của cải.
Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp,
xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người.
Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống,
xin cho con biết xây lại niềm tin.
Lạy Chúa Giêsu xin cho con cảm được cơn đói đang giày
vò bao người, xin cho con nghe được lời mời của Chúa:
"Các con hãy cho họ ăn đi."
Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có
cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho
chúng con và cho cả nhân loại. Amen. (Trích Sách Manna)

VACATION BIBLE SCHOOL
Planning your vacation?
Mark your calendar for the week of July 9th ~ 13th
Splash Canyon is the theme for this year’s VBS at St. Felicitas.
Your children will love the games, cool crafts, and the best VBS music ever!
Life is full of thrills and spills; we may not know what’s around the bend, but God does?
At Splash Canyon, children discover that, on life’s wild ride, Jesus is by our side.
God saves us through Jesus and gives us life and hope every day and forever.
If you should have any questions, please contact Sandi at 347-1282.

2018 BISHOP’S APPEAL
Thank you to everyone who already gave this year to the Bishop’s Appeal. If you
haven’t turned in your pledge card, it is not too late. Extra pledge cards are available
at the back of the church. You can also find more information or make a gift online by
visiting www.oakdiocese.org/giving. Keep in mind the parish will keep everything
raised over our goal, so let’s try our best to exceed our goal!! Thank you for your
support and prayers. Please remember, all checks must be made out payable to
“
Bishop’s Appeal” and not St. Felicitas and the envelopes mailed directly to the
Dio‐
cese of Oakland. In order for our parish to be credited with your pledge and achieve our goal, you must
fill in St. Felicitas on the pledge envelope form.

