St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

AUGUST 20, 2017

N I N E T E E N T H S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
Fax (510) 351-5730
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)
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
Chầu Mình Thánh Chúa vào Thứ Sáu đầu tháng
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 / Bautizos
4th Sunday of every month at 2:30 p.m.
Contact Parish Office for information.
Marriage / Hôn phối / Matrimonio
Arrangements to be made 6 months
prior to the wedding.

Telephone Number (510) 351-5244
www.stfelicitassl.org

Parish Staff / Ban điều hành của Giáo xứ /
Personal de la Parroquia
Rev. Thomas Khue, Administrator
Ext. 286
Rev. Eddie Castañas, V icar
Ext. 297
Deacon Timothy Myers, timot h yk entmyer s@gmail.com
Mercey Zamora, Pastoral Associate, Spanish Ministry 347-1293
Sr. Mary Anh Cong (LHC)
347-1283
Liturgical Ministries, Vietnamese Community,
Altar Servers
Sr. Elizabeth Huynh (LHC) Pastoral Care
347-1287
Sharon Clancey, Office Secretary
351-5244
Judi Lema, Bulletin Editor
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
9:00 am to 4:00 pm
Tuesday / Thứ ba / Martes
9:00 am to 4:00 pm
Wednesday / Thứ tư / Miércoles
9:00 am to 4:30 pm
Thursday / Thứ năm / Jueves
9:00 am to 4:30 pm
Friday / Thứ sáu / Viernes
9:00 am 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

Nineteenth Sunday in Ordinary Time
August 13, 2017

Truth shall spring out of the earth,
and justice shall look down from heaven.
— Psalm 85:12

My Dear Parishioners,
Some more of my scattered thoughts . . .
1. God speaks to us in many ways including Sunday Scripture readings. This Sunday’s readings
remind us that fear is very basic to human conditions. Let us look to Peter and the disciples on the
boat in the midst of a storm at sea . . . filled with fear. Jesus approached them and offered this
re-assurance, “Courage! It is I! Do not be afraid.” This Sunday’s readings also remind us that Jesus,
our Savior, is always close to us. He calms the storms of our life. He lifts us up and restores our
peace. Hopefully, like Peter and the other disciples in the boat, we will bow down our head and say,
“Truly you are the Son of God”. Hold onto God in trust when we are in trouble—when we are facing
difficulties or trials — when we are in the midst of the storms of life. Sometimes we don’t realize that
Jesus is all we need until Jesus is all we have. Don’t be afraid. As Pope Francis says, “When the
Lord wants to give us a mission, wants to give us a task, he prepares us. He prepares us to do it well.”
Faith in Jesus will enable us to do the work that Jesus wants us to do. Keep our eyes fixed on Jesus.
Trust in Him.
2. Thank you for being a part of our St. Felicitas family. As you prepare for the end of summer
and the start of a busy fall, consider enrolling in Faith Direct so your gift can reach us even when you
cannot. Visit www.faithdirect.net and use our church code: CA774. Thank you for your continuing
support of our parish family.
3. Thank you very much for your generous Mission Co-op contributions that totaled $7,563.50.
Father Jorge Ochoa of the Comboni Missionaries was most grateful for your generosity.
4. Before you leave Mass could you please look around you and make sure the Missalettes have
been returned to their designated spot. We really need more volunteers to help clean our Church
weekly. If you could help us please call the office. Each team cleans once a week and it only takes a
couple of hours if we have enough volunteers.
Remember, you are in my prayers,

Father Tom

Nineteenth Sunday in Ordinary Time
August 13, 2017
Second Collection
Next Week: Catholic Voice

Our church grounds need cleaning. Volunteers are
needed to accomplish this task. Bring your own tools and
label them with your name.

Events for the Week August 14, 2017
Monday August 14—6:30 p.m. - St. Vincent de Paul
Adult Education Room
Tuesday August 15—7:00 p.m. - Spanish Prayer Group
Adult Education Room
Friday August 18—6:30 p.m.—Spanish Children’s Choir
Adult Education Room
8:00 p.m.—Vietnamese Choir
Practice
Adult Education Room

Faith Formation Registration
for 2017-2018
All children, Kindergarten through 8th
grade, who are not attending Catholic School
should be attending Faith Formation classes.
We offer classes for children in Kindergarten
through 6th grade on the following days:
Tuesday 3:45 to 4:45 p.m. or
Sundays 9:15 to 10:15 a.m.
th

St. Felicitas Community Outdoors Cleanup
August 19, 2017 8:30 to 11:30 a.m.

th

Junior High students (7 and 8 grade) meet on
Monday from 6:45 to 7:45 p.m.
If you have not registered your child there is still
time. We will be available after the 9:00 and 10:30 a.m.
Masses on September 10th in the vestibule to take
registrations, or please contact Sandi at 347-1282 to
make arrangements to complete the necessary forms to
enroll your child for classes.
You must be registered to attend.

Weeding: Along parking lot fence line
Rectory yard: Weeding and general gardening.
Behind St. Mary’s building: Raking the garbage and
leaves.
Behind the Gym: The palm trees and the surrounding
area need to be trimmed and cleaned.
Office Courtyard and Patio: Cleaning and Sweeping
Outside behind the Social Hall/Kitchen: needs sweeping
Please meet in front of the gym at 8:30 a.m.
See you there!

Tuesday August 15th is the Feast of the
Assumption of the Blessed Virgin Mary and is a
Holy Day of Obligation.
Masses are at 7:00 a.m., 8:15 a.m. and 7:00 p.m.

HIGH SCHOOL CONFIRMATION
Registration for First Year Confirmation students:
Sunday, August 20 at 5:00 pm – 7:00 pm –School Library
Registration for Second Year Confirmation Students:
Sunday, August 27 at 5:00 pm – 7:00 pm –School Library
Confirmation Program starts Sunday, September 10th
Student must be in high school and under 18 years old
Please bring Baptism and 1st Communion certificates
along with registration fee
Contact Geri Lara at (510) 326-5693 about fees and if you
have other questions

COMING SOON — RCIA SESSIONS
If you or someone you know has thought about learning more about the Catholic Church, now is the time!
♦Perhaps you’ve been coming to Mass for awhile, but are not Catholic.
♦Perhaps you have a friend who asks questions about your religion.
♦Perhaps you were baptized a Catholic but have never been confirmed or received Eucharist.

If so, we invite those interested to look deeper into the Catholic faith. St. Felicitas will begin a series of meetings to
share with others the truths of what it means to be a Catholic. The process is described as a faith journey and is known
as the RCIA—the Rite of Christian Initiation for Adults. A new session will begin in September.
Initial meetings will give us a chance to meet you, to answer questions and to give you an overview of the RCIA process
e.g. class schedule, dates, topics, etc. Please call the Parish office at 510-351-5244 for further information.

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

Pray for our Sick Relatives & Friends
Cầu nguyện cho những người đau bệnh
Oremos por nuestros familiares y amigos enfemos
Harold Barber
Alice Camozzi
Daniel Camozzi
Toni Carson
Sr. Roberta Carson
Ann Chermack
Marilyn Consaul
Rita David-Malig
Diane Delucchi
Zachary Desouza
Margarida Ferreira
Helen Fresquez
Jeanne Gordillo
Connie Guaraglia
Josie Herrera
Vincent Jacques
Melblena Latorre
Mac Lean Family
Barbara Maloon
Keith Marlin

Clarisse Mascarenah
Anita Medina
Lily Mejia
Peggy Miller
Pete Muskopf
Nhung Nguyen
Madeline Oberti
Oliver Olimpiada
Corazon Orille
Connie Navarro
Marian Pereira
Rosy Pereira
Catherine Pellini
Sophia Pointer
Janet Porsee
Peter Purificación
Berta Recinos
Alberto Reyes
Esperanza Reyes
Elmira Rodrigues

Lyndon Cortes Ruffy
Jorge Salloman
Patricia Salloman
Ursula Santos
Floyd Schexnayder
Cesar Songco
Jimmy Sotelo
Marilyn Sutton
Jakki Tachiera
Maryjane Tanner
Gene Torres
Tomasa Torres
Mary Valladon
Cathlyne Vargas
Maria Jesus Vargas
Joyce White
Julie Whittaker
Zack Ziegler

¡Un nombre escrito en letra oscura fue agregado a la lista de la
oración esta semana!

¿Tiene un familiar o amigo seriamente enfermo? Si usted tiene
el permiso de la persona, puede solicitar que su nombre sea
impreso en el boletín, para la secciónde oraciones. Los nombres
se borrarán después de un mes. Llame a la oficina parroquial al
351-5244 para dejar el nombre del miembro de la familia que
necesita oración.

We are Soc ia l!

Sat.

8/12

Remember those who are serving in the armed forces in
our parish.
Nhớ đến những người đang phục vụ quân đội trong Giáo
xứ.
Recordamos a todos los que prestan servicio militar.
John Michael Salvatierra (U.S. Navy)
Serving in Somalia
Antonio Sandoval (U.S. Army)
Lt. Matthew Penaranda (U.S. Army)
If you know anyone who is serving please call the office at
(510) 351-5244 and let us know.
Nếu bạn biết người nào đang phục vụ quân đội trong Giáo
xứ chúng ta, xin vui lòng gọi cho văn phòng Giáo xứ số (510 )
351-5244
Si conoce a alguien que está sirviendo, por favor llame a la
oficina al (510) 351-5244 y háganoslo saber.

4:30 pm Manuel Posa †
Rita Pontes †

Sun.

8/13

7:30 am Father Eddie Castañas (Birthday)
9:00 am
10:30 am
12:30 pm
7:00 am
8:15 am

Joseph Su Nguyen †
Parishioners
Stephanie Rodrigues †
Abelardo David †
Catalina Ramos †
Sr. Ancilla Marie’s 50th Jubilee
Max & Emma Truillo †

Mon.

8/14

Tues.

8/15

7:00 am Salvador Sanchez †
8:15 am Mabel Heasley †
7:00 pm THE ASSUMPTION

Wed.

8/16

7:00 am Lydia Newman (L)
8:15 am Joseph Nguyễn †

Thur.
Fri.
Sat.

8/17

7:00 am Conrado Perez †

8/18

8:15 am Richard Sayre †
7:00 am Jovita & Alfonso Urbi †

8/19

8:15 am Tony Pontes †
8:15 am Francisco Savier Thung †
4:30 pm Brendon Nelson †

Sun.

8/20

https://www.facebook.com/StFelicitasCatholicChurch/
Like us on Facebook.

Week of
August 12,
2017

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

Cecilia Khen Trần †
Rose Mary Escobar †
Parishioners
Roberto López †

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

Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Come and join us for this devotion every Tuesday
morning after the 7:00 a.m. Mass.

FINANCIAL CORNER
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —August 6

$

7,773.00

Amount needed to reach our goal

$

3,927.00

Maintenance

$

4,287.00

July Faith Direct Deposits

$

3,270.00

The Stewardship of August 6th of $388.65 went to the Black
and Native American Evangelization

Thank you for your continued generosity.

El Martes 15 de Agosto, celebramos la festividad de La
Asunción de la Santísima Virgen Maria y es día de
obligación asistir a Misa.
El horario para este día es el siguiente: 7:00 y 8:15 de la
mañana y 7:00 de la tarde.
Todas las misas serán celebradas en Inglés.
NADA QUE TEMER
A un rabino le preguntaron por qué Dios
envía pruebas y tribulaciones a los humanos.
"Porque Dios siente la ausencia de su pueblo",
fue la respuesta. Hay ecos de esta sabiduría en
el Evangelio de hoy, cuando Jesús hace que sus
discípulos se suban a la barca sin él y se va por
su cuenta mientras ellos se aventuran en aguas
turbulentas. Por cierto, ni judíos ni cristianos
creen que el Todopoderoso hace este tipo de jugadas antojadizas con ellos, pero tiene algo de
verdad la afirmación de que no acudimos a Dios
pidiendo que nos salve sino cuando estamos en
un apuro. Hoy el papel de Pedro, como aparece
en todo el Nuevo Testamento, es ser un signo o
representación de cada miembro de la Iglesia y
de toda la Iglesia. Nuestra historia es el relato
que se narra hoy sobre la fe de Pedro. Lo que
puede aumentar nuestra fe es que aunque Cristo
nos llama a encarar con valentía las tormentas
de la vida, si las atravesamos con los ojos de la
fe fijos en él, nada hemos de temer. Aunque
demos un traspié o nos hundamos, basta gritar
"¡Señor, sálvame!" para conocer la firmeza con
la que Dios nos toma de la mano. Entonces,
protegidos dentro de los muros de la fe, las
tormentas que nos azoten no nos vencerán.

Lecturas de hoy:
1 Reyes 19:9a, 11-13a;
Salmos 85 (84):9-14;
Rom 9:1-5;
Mateo 14:22-33
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Sábado, Agosto 19
Nuestro hermoso templo, sus alrededores y jardines necesitan limpieza. Necesitamos voluntarios que nos ayuden a
llevar a cabo esta labor. Esta es nuestra parroquia y necesitamos mantenerla bella y limpia. Necesitamos voluntarios en
las siguientes áreas:
Maleza: Cortándola alrededor del estacionamiento y fenzas.
Rectoría: Limpiando la maleza del patio y del jardín. Area del salón Santa María.
Detrás del gimnasio: las palmas de los árboles y alrededores necesitan podarse.
Detrás y afuera del Salón Social/cocina necesitan barrerse.
Por favor traigan sus herramientas y cosas necesarias, marcadas con sus nombres.
Esta actividad será el 19 de Agosto, a las 8:30 A.M.

Lugar de r eunion: enfr ente del gimnasio

Thứ ba ngày 15 tháng 8, lễ Mẹ lên trời: lễ trọng buộc.
Thánh lễ lúc 7:00 sáng; 8:15 sáng và 7:00 tối

TÌNH NGUYỆN VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM
Giáo xứ chúng ta có tổ chức một ngày huấn luyện về
chương trình Bảo vệ trẻ em. Chương trình này phải được
hoàn thành bởi tất cả nhân viên và tình nguyện viên.
Chương trình Bảo vệ trẻ em là cần thiết cho tất cả mọi
người: Giáo lý viên, Giáo viên, nhóm Giáo lý dự tòng,
Thừa tác viên Lời Chúa, Thừa tác viên Thánh Thể, Ca
đoàn, Nhạc sĩ, Tiếp tân, Tình nguyện viên (bất cứ ai đang
phục vụ trong giáo xứ). Tất cả các giáo dân tham gia vào
bất kỳ ban ngành nào của giáo xứ cũng phải hoàn tất việc
huấn luyện trước ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Bạn có thể tự học online: www.virtusonline.org hoặc
đăng ký một buổi huấn luyện trực tiếp tại cùng một trang
web.
Chương trình huấn luyện tại Giáo xứ Thánh Felicitas:
Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017
Lúc 7:00 chiều
Tại nhà thờ
Bạn phải đăng ký trước cho chương trình huấn luyện
trực tiếp (xem hướng dẫn dưới đây).
Dưới đây là thông tin trực tuyến để đăng ký chương
trình này, chương trình mới của chúng tôi cho cả huấn
luyện trực tuyến hoặc huấn luyện trực tiếp.
Bước # 1: Xem hướng dẫn đăng ký:
* Safe Environment Registration Instructions
Bước 2: Vào trang web huấn luyện - Thiết lập một
bản kê khai và hoặc chọn đào tạo trực tiếp hoặc chọn đào
tạo trực tuyến theo lựa chọn của bạn.
* Safe Environment Online Training
Bước # 3: Nếu bạn chọn đào tạo trực tuyến: Nhớ
mang giấy chứng nhận đã in của bạn đến văn phòng của
giáo xứ.
Chuyện vui
Một ông bố trong gia đình nọ có đứa con nguy tử,
không kịp nhờ Cha sở, ông đành rửa tội cho nó. Sau khi
chôn cất con, ông mới đến tường trình sự việc ấy lại cho
Cha sở mình. Vị linh mục muốn biết ông bố này rửa tội
có thành sự không bèn hỏi ông :
- Thế ông đã rửa tội cho cháu như thế nào ?
Người cha đắc ý trả lời :
- Việc gì chớ việc này Cha cứ yên trí.
Ông kể tiếp:
- Con đã lấy nước phép, vừa đổ con vừa ghi dấu
thánh giá trên trán, trên miệng, trên ngực đứa bé, con
vừa đọc : "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ về
tro bụi".

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG
GIÁO XỨ THÁNH FELICITAS
Ngày 19 tháng 8 năm 2017 từ 8:30 đến 11:30 sáng
Khuôn viên của Giáo xứ chúng ta cần được làm sạch.
Chúng tôi muốn mời gọi quí vị đến giúp hoàn thành công
việc này. Thật tuyệt vời khi chúng ta cùng nhau góp công
sức để làm đẹp giáo xứ của chúng ta.
Xin mang theo dụng cụ (có dán tên của quí vị ) để làm
những công việc như: làm cỏ; quét dọn rác, lá; tỉa cành …
Xin vui lòng đến trước phòng thể thao lúc 8:30 sáng.
Chúng tôi mong muốn tất cả các gia đình đều tham gia.
Hẹn gặp quí vị !

LẠY THẦY XIN CỨU CON !
Có nhiều lúc cuộc sống trở
nên gánh nặng kinh khủng.
Chân trời dường như bị bít
kín. Chán chường thất
vọng, người ta cảm giác
như bị nhấn chìm sâu trong
vực thẳm. Thế rồi đột
nhiên, một ân nhân xuất hiện, và bất ngờ người ta
tìm lại được niềm hy vọng, khám phá ra một cách
để thoát khỏi ngõ cụt. Người tín hữu gặp khó khăn
cũng như thế, mỗi lần quay về với Chúa, và tái
khám phá sự hiện diện trung thành của Ngài, người
ta cảm thấy như được sống lại, tìm lại sự can đảm
và niềm tin tưởng đã mất.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Con chẳng dám xin đi trên mặt nước như
Phêrô, nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin
giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt
nước.
Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.
Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.
Cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con
xuống.
Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng.
Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.
Xin cứu con khi con hầu chìm.
Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã.
Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên
nhẹ tênh mà bước những bước dài hướng về Chúa.
Amen.

