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

DECEMBER 24, 2017

FOURTH SUNDAY OF ADVENT

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
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 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
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

My dear Parishioners,
On that First Christmas, the angels praised God saying, “Glory to God in the Highest, and Peace on earth to men
(and women) of Goodwill”. The shepherds came and adored the newborn Savior. St. Luke wrote, “And Mary
treasured all these things and reflected on them in her heart”.
We need to pause and treasure the gift of Christmas in our hearts. That gift is Jesus Christ who became human like
one of us and lives among us. He came to renew perfectly God’s love for us – died and rose for our salvation. He
continues to be present to us in both Word and Sacrament. Treasure and reflect on this gift of Jesus and the faith each
one of us shares in him as a member of the Catholic Church.
Moreover, we must not let Christmas just be gone like another day. Live in the Christmas spirit each day. Reflect on
this gift of love and how to better share it with others. May your reflection on this gift of Christmas, with God’s grace,
move you to an even more intimate relationship with God this coming New Year.
As your priest, I treasure the gift of each one of you, your love, dedication and the sacrifices you have made for this
parish in particular. I am grateful to my staff and those who serve in the various ministries and organizations. On
behalf of Fr. Eddie and the staff here at St. Felicitas, I wish each of you a Blessed and Joyous Christmas and New Year.
Please be assured of my prayers for you and your intentions as I celebrate Christmas Masses. May the Peace, Joy and
Love of the Holy Family be with you and your family each day of the New Year.
With a grateful heart and Christmas blessings.
Fr. Tom & Fr. Eddie

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 ______________________________
___New Address
Address_______________________________City_______________Zip Code_________
___I would like to serve in the parish as a _________________________________

___Moving
(remove me)

Parish Offering - December 17, 2017
Sunday Collection
Stewardship

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES
$ 8,210.00
$ 410.50

(Mercy Brown Bag Program)

Thank you for your continued generosity.
IMPORTANT REMINDER: Going to Sunday Mass
(either on Saturday evening or Sunday day) for the
Fourth Sunday of Advent will not fulfill the holy day
of obligation for Christmas. Your obligation for Christmas
can only be met by attending the Masses beginning on
Christmas eve at 5:00 p.m. or a Mass on Christmas Day .
EVENTS
Catholic Daughters Advent Tea
The Catholic Daughters wish to thank all those who
donated to and participated in creating our beautiful
Scholarship Trees. Winners were announced at the
Advent Tea. Ticket #755021 - E. Luna please contact
Laura at 510.357-6886 to claim your tree.
Parish Office Holiday Hours :
Sunday
Monday
Tuesday

December 24th
December 25th
December 26th

Office Closed
Office Closed
Office Closed

The office will re-open on Wednesday, 27th of
December at 9.00 a.m.
Sunday, December 31st - Office Closed
January 1st—Solemnity of Mary, Mother of God
There will be only one Mass at 9.00 am.
This year the Solemnity of Mary is not a Holy day of
obligation.

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 - 4th 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: 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

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

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

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

CATECHISM / EDUCATION CORNER
Duc in Altum…….
Reliving our love of the

Holy Mass

Sat.

12/23

4:30 pm Vincente Tu Nguyen †
Augustin & Maria Trieu Nguyen †
Honorato Legaspi †

Sun.

12/24

7:30 am Parishioners
9:00 am Thank you to all Greeters and Ushers
Merry Christmas from Judi Lema

continuation on the Introductory Rites of the Holy Mass

Greeting
The priest presiding the Holy Mass greets the assembly
using one of the three different formulas (e.g., “The Lord be
with you”), and the people respond by saying “And with your
spirit.” This ritual greeting has a very deep significance than a
polite hello. The greeting signifies the presence of the Lord to
the community gathered in the church and the people’s
response also affirmed the presence of Christ in the priest
ordained to minister and lead the people of God in the sacrifice
and thanksgiving of the Holy Mass.
It would be polite for a cantor or song leader to say “Good
morning” before the entrance procession but the priest must use
the formal greeting to signify the sanctity of the Holy Mass.
The priest then extends his hands while saying the text of a
greeting used for that particular celebration. This gesture of
extending the hands and raising them up is an act of acclamation, welcome and good will. The people’s response does not
call for any kind of gesture but some people naturally imitate
the presider’s gesture, as they make eye contact with him and
speak to him for the first time in the liturgy.
The greeting is an essential part of the Introductory Rites
to signify that the Lord is in our midst present both in the
ordained minister and in God’s people gathered together for
worship and adoration.

To be continued…
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 eager and
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.

Week of
December 23,
2017

Mon.

12/25

10:30 am
12:30 pm
3:00 pm
5:00 pm
7:00 pm

Benefactors of Holy Cross Sisters († & L)
Cathy Costillo (Birthday)
Vietnamese Mass
Parishioners
Parishioners

9:00 pm
12:00 am
7.30 am
9.00 am
10.30 am

Parishioners
Parishioners
Parishioners
Parishioners
Parishioners

12.30 pm Parishioners - Spanish
4.30 pm Parishioners—Vietnamese
Tues.

12/26

Wed.

12/27

Thur.

12/28

Fri.

12/29

Sat.

12/30

Sun.

12/31

7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am

Igme Lamsis †
Maria Monsor (Birthday)
Eileen & Tom Thomas †
Marciana Villanueva †

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

Marina Santa Maria †
Dee Darbo †
Maria Toi Thi Hoang †
Joseph Sanches †
Marciana Villanueva †
Stephano Cuc Dao †
Leonilo Javier †
7:30 am Maria Toi Thi Hoang †

9:00 am Parishioners
10:30 am Luningning Hobbs (Birthday)
12.30 p.m. Gloria Dueñas †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Pray for the deceased and their grieving family
Josie Ramponi † December 09, 2017

Pray for our Sick Relatives & Friends
Cầu nguyện cho những người đau bệnh
Oremos por nuestros familiares y amigos enfemos
Ana Sotelo Zamora
Antolina Perez
Antoinette Carson
Maria Gomez
Jesse Pedro
Jeannine Baart
Dave Fiscus
Pete Muskopf

Loren Heiland
Mary Castro
Esperanza Reyes
José Moreno
Nhung Nguyen
Peg Miller
Gene Torres
Jeanne Gordillo

Antonio Custodio
Jean Bisbiglia
Noel De Souza
Alice Camozzi
Maria Perez
Jorge Salloman Jr.

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

St. Felicitas Parish Hispanic-Speaking Community
Duc in Altum…..
Reviviendo nuestro amor por la Santa Misa
….continuation de los Ritos Introductorios de la Santa Misa
Saludo
El sacerdote que preside la Santa Misa Saluda a la
asamblea usando una de las tres diferentes formulas, (ejemplo…
“El Señor esté con vosotros”), - y el pueblo responde, diciendo
“Y con tu Espíritu”. Este ritual de saludo tiene un significado
más profundo que el de un regular saludo de cortesía. El saludo
significa la presencia del Señor en la comunidad reunida en el
templo y la respuesta del pueblo, también afirma la presencia de
Cristo en el sacerdote ordenado para ministrar y dirigir al pueblo en el sacrificio y acción de gacias de la Santa Misa.
Sería muy cortés que el cantor o conductor del canto
exprese los “Buenos días” antes de la procesión inicial, pero el
sacerdote debe usar el saludo formal para enfatizar lo sagrado
de la Santa Misa. Entonces el sacerdote extiende las manos
mientras dice un texto de salutación usado para esta particular
celebración. Este gesto de extender y levantar las manos es un
acto de aclamación, de bienvenida y de buena voluntad. La
respuesta del pueblo no requiere que vaya acompañado de
ningún gesto, pero algunas personas naturalmente imitan el
gesto del sacerdote, ya que hacen contacto visual con él y le
hablan por primera vez en la liturgia.
El saludo es una parte esencial del rito introductorio y
significa que el Señor está presente tanto en el sacerdote
consagrado que preside, como en el pueblo de Dios reunido
para santificarlo y adorarlo.
…..Continuará

Apreciada Comunidad,
Los Domingos 24 y 25 de Diciembre, son días en los
que la Iglesia requiere que participemos en la celebración de la Eucaristía. Domingo 24 es cuarto
Domingo de Adviento y el 25 es Navidad. Por lo
tanto ambos días son diferentes y debemos attender a
una misa para cada día.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
De las muchas tradiciones latinoamericanas para
celebrar el Adviento y la Navidad, las Posadas parecen ser lo
mejor conocido en EE. UU. Tienen su origen en la última
mitad del siglo XVIII cuando las estrepitosas Misas de
Aguinaldo dejaron de ser celebradas en México. Para
remplazar la festivid ad de esas Misas, los laicos decidieron
celebrar en sus casas tomando lo que habían visto dramatizado
en los templos, esto es, el recorrido de José y María mientras
buscaban posada en Belén. Como las “Antífonas de la O” de la
liturgia oficial cristiana, estas Posadas llegaron a ser celebradas
nueve noches consecutivas.
200 años después, muchos latinos continúan celebrando
las Posadas en EE. UU. Recuerdo como de niño cantábamos
“En el nombre del cielo” recorriendo las calles del barrio hasta
llegar a la casa donde nos abrirían con cantos, tamales,
galletitas y chocolate. Ese recorrido de José y María
lamentablemente sigue todos los días en los pasos temerosos y
cansados de tantos inmigrantes en este país. Como la Sagrada
Familia, otras familias latinoamericanas continúan buscando
hospedaje con la esperanza de dar a luz una nueva vida para
sus hijos e hijas.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

LA PROMESA DE DIOS
El largo pasaje de Samuel expone de manera
maravillosa la promesa de Dios a la dinastía de David:
que su trono siempre estaría ocupado gloriosamente por
sus descendientes. Oculta en el misterio de la profecía
está la promesa del Salvador, el Mesías, Hijo de Dios e
Hijo de David. El profeta Natán, quien habla en nombre
de Dios, desbarata poéticamente el plan de David de construir una casa para Dios y anuncia que el plan de Dios es
construir una “casa”, una dinastía, para David. De esta
dinastía de David provendrá el Mesías, el Cristo, quien no
llegará con el esplendor majestuoso con el que reinó David, sino que vendrá como un hombre humilde, que gobernará por los siglos de los siglos. Cuando Dios hace un
regalo; lo que recibimos es asombroso: es muy distinto a
lo que podríamos haber imaginado.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Hồi sinh tình yêu chúng ta về Thánh Lễ
- tiếp tục các Nghi thức Giới thiệu của Thánh Lễ
Lời chào
Vị linh mục chủ tế Thánh Lễ chào cộng đoàn dân
Chúa bằng cách sử dụng một trong ba công thức
khác nhau (ví dụ: "Chúa ở cùng anh chị em"), và
cộng đoàn giáo dân đáp ứng bằng cách nói "Và ở
cùng cha." Lời chào nghi lễ này có ý nghĩa r ất
sâu sắc hơn là một chào hỏi lịch sự. Lời chào thể
hiện sự hiện diện của Chúa đối với cộng đồng tụ họ
trong nhà thờ và phản ứng của người dân cũng
khẳng định sự hiện diện của Chúa Kitô trong linh
mục được phong chức và lãnh đạo dân của Thiên
Chúa trong sự hy tế và tạ ơn của Thánh Lễ.
Lời chào lịch sự của ca đoàn trưởng hay người đại
diện nói " Kính chào anh chị em" trước khi đoàn
rước lên cung thánh, nhưng lời chào của linh mục
phải sử dụng lời chào chính thức để biểu thị tính
thánh thiêng của Thánh Lễ. Vị chủ tế sau dang tay
rộng mở trong khi nói văn bản chào dùng cho việc
cử hành Thánh lễ. Cử chỉ mở rộng tay và nâng cao
họ là một hành động tuyên xưng, đón chào và tỏ
hiện sự tốt lành cho dân Chúa. Sự đáp trả của giáo
dân không đòi hỏi bất kỳ cử chỉ nào nhưng một số
người tự nhiên bắt chước cử chỉ của vị chủ tế.
Người giáo dân cần đáp trả một cách tích cực bằng
lời thưa và bằng mắt với vị chủ tế và như lời thưa
chuyện với chủ tế trong phụng vụ.
Lời chào là một phần thiết yếu của các nghi thức
giới thiệu để biểu thị rằng Thiên Chúa đang ở giữa
chúng ta, hiện diện trong các vị thừa tác viên chức
thánh và trong dân thánh khi tập họp lại để thờ
phượng và tôn thờ Ngài.
Còn tiếp…

Lễ Vọng Giáng Sinh: Chúa Nhật ngày 24-12
5:00pm Thánh Lễ (Giới Trẻ tiếng Anh)
7:00pm Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh (Anh)
9:00pm Thánh Ca Vọng Giáng Sinh (Việt)
9:30pm Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh (Việt)
11:30pm Thánh Ca Vọng Giáng Sinh (Anh)
12:00am Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh (Anh)
Đại Lễ Giáng Sinh: Thứ Hai ngày 25-12
7:30am, 9:00am & 10:30am: Thánh Lễ tiếng Anh
12:30pm Thánh Lễ tiếng Mễ
4:30pm Thánh Lễ tiếng Việt

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà;
vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con
Thiên Chúa” (Lc 1: 35)
Lễ Giáng Sinh, một trong hai Đại Lễ của Niên Lịch Phụng
Vụ. Đại Lễ Giáng Sinh có cả một Mùa Vọng để sửa soạn,
một tuần Lễ Bát Nhật trước Giáng Sinh, từ ngày 17 đến 24
tháng 12, và được mừng kéo dài cả một Tuần Bát Nhật
Giáng Sinh, rồi sau Lễ Giáng Sinh còn có 3 Lễ Trọng liên
quan trực tiếp đến Mầu Nhiệm Giáng Sinh, đó là Lễ Thánh
Gia, Lễ Mẹ Thiên Chúa và Lễ Hiển Linh. Lễ Giáng Sinh
đã trở thành Ngày Vui của toàn thể nhân loại, Ngày Tết
của thế giới. Biến cố Giáng Sinh, biến cố “Lời đã hóa
thành nhục thể” (Jn 1:14). Biến Cố Giáng Sinh được loan
báo đầu tiên cho các mục đồng và 3 Vua, và họ đã chấp
nhận Con Trẻ sinh ra tại Bêlem là Con Thiên Chúa.
Qua Phúc Âm của thánh Luca, chúng ta có thể hiểu phần
nào mầu nhiệm Giáng Sinh: đã hằng bao thế kỷ, muôn dân
đều hướng về Hài Nhi này với cái nhìn âu yếm và hy vọng.
Một Hài Nhi xem ra tầm thường, sinh ra bởi Trinh Nữ, đặt
trong máng cỏ, quấn khăn với tất cả sự nghèo hèn mà
chính Thiên Chúa tự muôn đời đã chọn cho mình để giáng
thế làm người. Ðây chính là khởi điểm của lời hứa hòa
bình được thực hiện nơi con người.
Con Ðức Maria chính là Con Thiên Chúa làm người, ngôi
lời nhập thể. Chính thánh Gioan đã xác nhận ở phần đầu
Phúc Âm của ngài: Ðức Con mà Mẹ Ngài đã phô bày cho
các mục đồng và sau này cho Ba Vua, chính là Thiên Chúa
"sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Ngài là Thiên
Chúa thật bởi Thiên Chúa thật". Ngài là "vầng đông đến
viếng thăm chúng ta, là ánh sáng soi chiếu trong đêm tối".
Phụng vụ hôm nay, cũng như lễ Ba Vua và lễ Ðức Kitô
chịu Phép Rửa, sẽ giúp chúng ta khám phá ra thiên tính nơi
con người của Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Thiên Chúa
yêu thương con người vô tận. Ngài muốn cho tình yêu đó
phải mặc lấy thân xác con người, để con người yếu đuối và
hữu hạn có thể nếm được phần nào tình yêu vô hạn của
Ngài. Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì đã cho chúng ta được
diễm phúc sống mầu nhiệm tình yêu đó qua Giáo Hội, qua
các bí tích và nhất là thánh lễ Misa.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta ý thức: "Tình yêu phải
được nhập thể" nơi anh em ta, trong xã hội và môi trường
chúng ta đang sống.
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Anthony & Maria

Consuelo & Francisco Jui

Anna & Tadeo Simon

Frank & Verna Bongiorno

Francisa & Roberto Jui

Manuel & Angelina Simas

Emmanuel Bongiorno

Jaden

Evangelina Salinas

Frank Bongiorno, Jr.

Johanson Family

Jose Salinas

Emmanuel & Rachel Bongiorno

Kezar & Arro Families

Jerry Salinas

Yit Khuan Behnke

The Lau Family and

Silveria & Pasqual Families

Bongiorno, Prochak, &

The Sung Family

Luis Farinha & Neil Thorp

Sellman Families

Marilyn Loto

June Leony Tanjuakio

Delia Chua

Tony & Betty Lema

Buck & Peter Tom

Rodolfo Carimio

Harry Lema

Julius & Josephine Cordano

Roland Lara, Sr.

Ignacio Cuero

Benjamin Laxamana

Deceased members of the
Y. C. Torres Family
Antoinette Hoai An Tran

Adriano & Catalina Cabotaje

Antonio & Rosita Lee

Dorothy & Ernie Delucchi

Manuela Scenico & Family

Joseph Dourado

Henry & Therese Mitchell

Mora Damasco

Caterina & Mario Murca

Ferdie & Von Dantes
(Thanksgiving)
Angel & Virginia Echalas, Sr.

Joaquin David Malig

Maria S. Echalas
Manuel Escobar
Alfred A Fernandez
Michael & Donald Frazier
Walt & Elsie Gubanski
June & Herb Hagebusch
June Hagebusch
Diem Ha
Olga & Jorge Jui

Vincente Tu Nguyen
Maria Toi Hoang
John O’Malley
Lydon-O’Connor Families
Madeline Oberti
Arturo Ortiz, Jr.
Harry & Ruth Patton

John Baptist Chien
Donna E Walsh
Mr. & Mrs. C. Gajudo
Willkom Family
Deceased members of the Gaudin
& Waples Families
Xavier, Garcia, Braun Families
Chick-Yuen Families
Santos & Celia Zamora
Joseph Zipp
Ancestors-Robert Tran Family
All souls in Purgatory

Yolanda Rocha
John Rocha, Jr.
Dorothy Rocha

to be continued in the next bulletin

