St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
Fax (510) 351-5730

THE TRANSFIGURATION
OF THE LORD
August 6, 2017
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 / Hằng ngày / 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
1st 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 / Nhân viên của Giáo xứ /
Personal de la Parroquia
Rev. Thomas Khue, Parochial Administrator
Ext. 286
Rev. Eddie Castañas, Parochial V icar
Ext. 297
Deacon Timothy Myers,
timothykentmyers@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
357-5577
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 NUMBER (510) 688-2527
(During non-office hours call or text)
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (510) 688-2527
(Ngoài giờ làm việc: gọi hoặc nhắn tin )
HUMERO PARO EMERGENCIAS (510) 688-2527
(Fuera de horas de oficinas flameo enie meusaje)

The Transfiguration of the Lord
August 6, 2017
The heavens proclaim his justice;
all peoples see his glory.
— Psalm 97:6

Today's feast of the Transfiguration presents the full force of God's power. In the rare moments
when humans are permitted to encounter God's intense fullness, the human reaction is the same:
fear. The prophet Daniel is so frightened by his visions that he falls flat on his face in terror. Today's
Gospel reports that Peter, James, and John were "very much afraid" when they saw Jesus transfigured
on the mountain. They too fell prostrate in fear. These mighty revelations of God's brilliant majesty
have a paralyzing effect on those who witness them. God does not prefer to terrify us, however. God
chooses only rare moments to reveal the divine glory, and then sends witnesses to the rest of us so we
can believe without fear. Saint Peter's letter advises us to be attentive to God's witnesses. Their
testimony is true. Their words renew our hearts and transform our lives.
THE EYE OF THE BEHOLDER
Saint Matthew's Gospel reveals that Jesus' face "shone like the sun" during his transfiguration.
The evangelist is using a figure of speech, of course, but we can imagine what beholding the Transfiguration might have been like for Peter, James, and John. The brightness of Jesus' face is compared to
the sun. Earth is about ninety-three million miles distant from the sun, yet if we look directly at it, we
suffer retinal burns, permanent eye damage, or severe vision loss. The disciples were so close to the
Lord during his transfiguration that he could touch them. What is it like to behold the brightness of
Jesus? The disciples were terrified. Perhaps
looking at Jesus in his glory feels as dangerous as
staring at a solar eclipse. Sure enough, the disciples hid their eyes, falling flat on their faces.
GOD'S MERCY
Although the disciples' experience on the mountain was frightening, our merciful Lord does not
want fear to overshadow the miracle they witnessed. Jesus touched them, saying, "Rise, and do not be
afraid." God's words from the cloud overhead were similarly encouraging: "This is my beloved Son,
with whom I am well pleased; listen to him." God lovingly reassures us, confirming Jesus' identity as
the Son of Man and inviting us to pay attention to the One who comes to save us.
Saint Peter, an eyewitness to the event, declares that his testimony is "altogether reliable." We can
depend on his word. Saint Peter hopes his words act like a "lamp shining in a dark place, until the day
dawns and the morning star rises in your hearts." Thanks be to God, we can rely on the life-changing
experiences of others to help transform our own lives. We may not ever have intimidating mountaintop revelations like Peter, James, and John, so we listen to them as witnesses of God's majesty. All of
our readings today remind us that God gives us the Word to believe and live, and sends us the words
of Daniel, Peter, and Matthew to encourage us.
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The Transfiguration of the Lord
August 6, 2017
Second Collection:
This Week: Maintenance

Events for the Week August 7, 2017
Tuesday August 8—7:00 p.m.
Spanish Prayer Group—Adult Education Room
Thursday August 10—7:00 p.m.
Baptism Class in St. Mary’s Center
Friday August 11
7:00 p.m.—Our Lady of Fatima Devotion in
Church
6:30 p.m.—Spanish Children’s Choir
Adult Education Room
8:00 p.m.—Vietnamese Choir Practice in the
Adult Education Room

We Welcome the new members
of our Parish families who were
baptized in July 2017.

Amelia Rose Taleon Yalong
Stella Tran
Hoang Peter Ngoc Vu
Mary Trina Ngoc-Thy Vu

St. Felicitas Community Outdoors Cleanup
August 19, 2017 8:30 to 11:30 a.m.
Our beautiful church and church grounds need
cleaning. We would like to have volunteers to help
accomplish this task. Please bring your own tools and
label them with your name. This is our church and it
would be great to have volunteers to pitch in. We need
volunteers in the following categories:
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.
Outside behind the Social Hall/Kitchen: needs sweeping
Please meet in front of the gym at 8:30 a.m.
See you there!

100th Anniversary of Our Lady of Fatima
Our Lady of Fatima Masses —7:00 P.M
August 11
Friday
September 13
Wednesday
October 13
Friday
Please come and join us for the Holy Mass,
Exposition of the Holy Eucharist Rosary during the Adoration followed by Benediction.
Friday August 11 at 7:00 p.m.

Rite of Christian Initiation of Adults
Do you know anyone who is interested in becoming
Catholic or completing their initiation sacraments? St.
Felicitas will begin a series of meetings to share with
others the truths of what it means to be a Catholic. 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.
ALL VOLUNTEERS —
SAFE ENVIRONMENT FOR CHILDREN PROGRAM
We have set up a training date for our parish to comply
with the Safe Environment Project. In 2008-2009, a 3-YearTraining cycle was instituted for the recertification of all veteran employees and volunteers on diocesan sites. This must be
completed by all employees and volunteers.
Safe Environment for Children training is needed for all:
Catechists, Teachers, RCIA Teams, Lectors,
Eucharistic
Ministers, Choir Members, Musicians,
Ushers, Volunteers
(anyone who is volunteering at the parish). All parishioners who
are engaged in any parish ministry must complete the training
by October 20, 2017.
You can train online: www.virtusonline.org or
register for a live training at the same link.
“Live” Safe Environment Training at St. Felicitas is scheduled for:
Thursday, October 19, 2017 @ 7:00 p.m.—Church
You must pre-register for the live training (see
instructions below).
Below is the online information to register with Virtus,
our new Safe Environment Platform for either online training or
live training.
Step #1: View the Registration Instructions:
*Safe Environment Registration Instructions
Step #2: Visit the Training Site – Set up an account and
either choose the live training of your choice or choose the
online training.
*Safe Environment Online Training
Step #3 If you train online: Be sure to bring in your
printed certificate to the parish office.

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

Pray for our Sick Relatives & Friends
Cầu nguyện cho bệnh nhân
Oremos por nuestros familiares y amigos enfemos
Harold Barber
Alice Camozzi
Daniel Camozzi
Toni Carson
Sr. Roberta Carson
Ann Chermack
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

Những tên được in đậm là những người vừa được thêm vào trong
danh sách cầu nguyện tuần này.

Khi quí vị có thân nhân và bạn bè đau bệnh. Nếu có sự đồng
ý của họ, quí vị có thể gọi cho văn phòng Giáo xứ số
(510) 351-5244, yêu cầu ghi tên họ vào tờ thông tin của Giáo xứ
để cầu nguyện cho họ.Tên của họ sẽ được xóa sau một tháng.

Sat.

8/5

Week of
August 5,
2017

4:30 pm Richard & Steven LeRoy †
Joaquin David-Malig †
Mary McNamara †

Sun.

8/6

Mon.

8/7

Tues.

8/8

Wed.

8/9

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

George Walter West †
Stephanie Rodrigues †
Rosa de Guzmán †
Vi Nguyễn †
Faustita Tabeta †

7:00 am Philip Darbo †
8:15 am Leony & Jun Tanjuakio †
7:00 am Sylvia de Brussel Assé †
8:15 am Clifton Dias †

Thur.

8/10

Fri.

8/11

Sat.

8/12

7:00 am Robert N. West †
8:15 am
7:00 am
8:15 am
8:15 am

Orphan Souls †
Alfred Fernandez †
Steven Berget †
Phêrô & Maria Thuận †

4:30 pm Manuel Posa †

FINANCIAL CORNER
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —July 23rd

$

Faith Direct Electronic Giving
Amount needed to reach our goal

6,989.00

To be Announced
$

4,711.00

The Stewardship of July 23rd of $349.45 went to our
Parish St. Vincent de Paul.
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —July 30th

$

Faith Direct Electronic Giving

6,999.50

To be announced

Amount needed to reach our goal

$

4,700.50

Mission Co-op

$

7,493.50

The Stewardship of July 30th of $349.98 went to FESCO,
a shelter serving homeless families in Alameda County,
providing emergency shelter, support services and after
care.

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

Sun.

8/13

Rita Pontes †
7:30 am Father Eddie Castañas (Birthday)
Joseph Su Nguyen †
9:00 am Parishioners
10:30 am Stephanie Rodrigues †
Abelardo David †
12:30 pm Catalina Ramos †

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

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.

FELICIDADES
A todos los papás y mamás, a los
NINOS y NINAS que el Domingo
pasado recibieron el Sacramento
del Bautismo.
Allison Dioreth Amaya
Ellie Carranza Aguilar
Darlene Hernandez Morales
Alexander Montano
Arianna Montano
Emiliano Pelaxtla-Ahumada
Julietta Perez

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 reunion: enfrente del gimnasio

Centenario de Nuestra Señora de Fátima
Horario de Misas para Nuestra Señora de Fátima
Todas las misas serán a las 7:00 p.m.
Agosto 11
Septiembre 13
October 13

Viernes
Miércoles
Viernes

Ven y únete a nosotros para la celebración de la
Sagrada Eucaristía; rezaremos el Rosario durante la
adoración, seguido de la bendición.

LA MISERICORDIA DE DIOS
Aunque la experiencia de los discípulos en
la montaña fue amedrentadora, nuestro Señor
misericordioso no quiere que el miedo ensombrezca el milagro del que ellos fueron testigos.
Jesús los tocó, diciéndoles: "levántense, no
tengan miedo". Las palabras de Dios que
provenían de la nube fueron igual de alentadoras:
"Este es mi Hijo amado en quien me complazco,
escúchenlo". Dios amorosamente nos tranquiliza,
confirmando la identidad de Jesús como el Hijo
del Hombre e invitándonos a poner atención a
aquel que viene a salvarnos.
San Pedro, un testigo de este evento declara
que su testimonio es "totalmente confiable".
Podemos depender de su palabra. San Pedro
espera que sus palabras sean como una "lámpara
brillante en un lugar oscuro, hasta que el alba del
día y la estrella de la mañana empiece a levantarse en nuestros corazones". Dn.7:9-10, 13-14;
Sal 97 (96):1-2, 5-6, 9; 2Pe 1:16-19; Mt.17:1-9
Amigos y amigas que prestan alguna clase de servicio en
los diferentes ministerios:
Como es del conocimiento de algunas de ustedes, la
diócesis de Oakland requiere que todas las personas
nuevas y los que aún no hayan hecho su registración y
presten algún servicio voluntario en los diferentes
ministerios parroquiales y diocesanos, deben participar en
el Online training que está disponible para todos los
voluntarios.
Los “links” para la registración están en la página del
website de Ambiente Seguro de la Diócesis de Oakland.
Están en Inglés y Español www.virtusonline.org

También puede registrarse
para el entrenamiento en vivo que
tendremos el
Jueves 19 de Octubre, de este año a las
7:00pm. en el templo.
Manera o instrucción para registrarse:
Visite el sitio para entrenamiento
Si decide tomar el entrenamiento en línea, por favor
asegúrese de entregar una copia de su certficado a
oficina parroquial o entrégueselo a señora
Mercey Zamora.
!Gracias!

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.

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
Thánh lế Kính Đức Mẹ Fatima – 7:00 chiều
11 Tháng 8
13 Tháng 9
13 Tháng 10

Thứ Sáu
Thứ Tư
Thứ Sáu

Xin mời đến tham dự Thánh lễ
Chầu Mình Thánh Chúa
Lần hạt Mân côi
Thứ Sáu ngày 11 tháng 8 lúc 7:00 chiều

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 !

PHÚT SUY TƯ
Chắc các bạn đã nghe giai thoại sau đây của người Ái
Nhĩ Lan:
Có một người đàn ông xứ nọ lúc nào cũng lếu láo vui
vẻ với mọi người. Ðêm hôm ấy, trong một giấc ngủ, ông
mơ thấy mình chết và được đưa ra trước toà Chúa phán
xét. Vì có nhiều vướng mắc đè nặng trên lương tâm lúc
sinh thời nên ông vô cùng bối rối run sợ. Ông hình dung
ra cảnh Đấng thẩm phán chí công sẽ xuất hiện và tuyên
bố:
"Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng
vinh phúc Nước Trời, ngay từ thuở tạo thành trời đất. Vì
xưa Ta đói, các ngươi cho Ta ăn; Ta khát các ngươi cho
Ta uống; Ta là khách lạ các ngươi tiếp rước..." Nghe xong
ông chợt hiểu ra rằng: Mỗi một hành động dù nhỏ bé đến
đâu, nhưng được thực thi cho tha nhân vì lòng yêu
mến Ðức Kitô đều được ân thưởng. Người đàn ông vui
tính cố gắng nhớ lại xem trong đời mình có làm điều gì tốt
cho tha nhân không. Giữa lúc ông đang run sợ thì Đấng
thẩm phán chí công xuất hiện và ngoài sức tưởng tượng.
Ông thấy Ngài mỉm cười và nói với ông : "Một ngày nọ
Ta buồn, ngươi đã kể chuyện cho Ta cười; Ta đau khổ,
ngươi đã an ủi Ta; Ta khó tính, ngươi đã chịu đựng và
cảm thông với Ta bằng nụ cười của ngươi".
Cùng các bạn !
Không ai chối cãi được sự cần thiết của những tiếng
cười trong cuộc sống con người. Riêng đối với người Kitô
hữu, làm cho người khác được vui bằng tiếng cười, bằng
một câu chuyện vui, việc đó cũng có thể có giá trị cứu
rỗi được chính mình như giai thoại trên đây cho thấy.
Hãy vui cười mỗi ngày bạn nhé!

