St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
www.stfelicitassl.org

F E B R U A RY 4 , 2 0 1 8

FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

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
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

Here are some more of Father Tom’s scattered thoughts for this week…
1.

First of all I would like to wish you all - the little children and the adults of our parish as well
as the visitors who are always welcome to join us in the celebration of the Holy Mass..

2.

Today is the 5th Sunday in Ordinary time. The readings proclaim God’s healing power in
Christ who heals our brokenness. When you are sick who do you visit to help you get
better?..... the doctor. Every doctor has working hours. You have to make an appointment
and meet him/her during those hours. However, there is another doctor, “JESUS” who w i l l
help us get better. You don’t need to have an appointment. You can meet him anytime you
turn to Prayer, especially in the Sacraments and particularly in the Holy Mass.

3

In the 1st reading, Job in all his sufferings, remained faithful to God. We too are challenged to
remain faithful, knowing that God will take our hands and lift us up. The Gospel underlined
Jesus’ healing ministry and his prayer life. We also have been healed by Jesus, and likewise
we can become part of the healing process for others in our community. We need to be people
of prayer and deepen our relationship with God…. to focus and to understand more the
meaning of what we are doing….. Jesus is willing to heal us in this Mass and every Mass we
attend.

4.

The readings today teach us the reality of life - that life is not always ‘a bed of roses”! We all
have good days and bad days, successes and failures, times of joy and sorrow… God knows all
and He is always with us, cares about us and carries us through. Have faith in God and have
faith in Jesus.

5.

On behalf of our parish family, I want to thank a group of Vietnamese men for replacing all
the lights in the church last Saturday. May God bless them abundantly.

6. Finally, Catholic Schools Week was a beautiful and successful celebration. I want to
congratulate the principal, teachers, staff , students, and parents for a job well done. I would
also like to thank our parishioners for all your love and support of Catholic Education,
especially for our school. Our second collection last Sunday was for the school and amounted
to $1,603. May God bless you and repay you abundantly.
Thank you
Father Tom

Parish Offering - January 28, 2018
Sunday Collection
$8,082.00
Stewardship - Congregation of Ben.Sisters $ 404.10
Second Collection : St. Felicitas School
$1,603.00
This Sunday
Second Collection - Maintenance
Thank you for your continued generosity.
EVENTS & ANNOUNCEMENTS

WORLD DAY OF THE SICK
We will have a Mass of Anointing of the Sick on:
Saturday, February 10th
at 10:30 a.m. St. Felicitas Church
followed by a reception in the Vestibule
The Mass of the Anointing is not only for the elderly or
the sick but also their caregivers, healthcare providers and
all of us to receive HEALING spiritually or physically
from our Merciful God. In this Mass we can pray for our
relatives and friends to receive HEALING too. For more
information, call the Parish Office (510) 351-5244.

ASH WEDNESDAY - February 14th
MASS SCHEDULE
7.00 am
9.00 am with School children
7.00 pm Trilingual
(English - Spanish - Vietnamese)
Ash Wednesday is a day of fasting and abstinence
for adults between the ages of 18 and 59. Abstinence
(not eating meat) is required starting at age 14. At age
18 fasting is required as well. Fasting is defined as one
full meal with minimal food at the other two meal
times. Exceptions are medical/poor health and those
whose work necessitates 3 full meals.

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 - 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: 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

STATIONS OF THE CROSS :

St. Vincent de Paul

This year the Stations of the Cross will begin on
Friday, February 16th at 7.00 pm. This year also we
will not have soup before the stations.

Meetings: 2nd & 4th Monday - 6:30 pm - Adult Ed Room
Spanish Adult Choir

Flowers : Please do not br ing flower s to the Chur ch
during the Lenten Season.

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

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
Continuation on the Introductory Rites of the Holy Mass
LITURGY OF THE WORD
Responsorial Psalm
The responsorial psalm follows the first reading. It “fosters
meditation on the word of God.” On some occasions, the responsorial
is a canticle from the Old or New Testament, not precisely a psalm.
Canticles and psalms have the same form, but those found in the Book
of Psalms are called psalms.
It is preferable that the responsorial psalm be sung. The one
who leads the psalm leads the entire congregation in prayerfully
entering the spirit of God’s words. When there is only one reading
before the gospel, the psalm is not to be omitted.
The responsorial psalm is very important for it breaks the
silence after the proclamation of the First Reading and serves oftentimes as the bridge between the first reading and the second one or
even with the Gospel.

Second Reading

The second reading is taken from the New Testament. At
some Masses, there is no second reading before the gospel but it is
usually prescribed and recommended in Feasts, Solemnities, and
Sunday Masses. The proclamation of the second reading taken from
the New Testament excluding the gospels is profoundly essential. It
reveals to the congregation the faith-life experiences of the first
Christian communities as well as the apostolic and missionary works
of the disciples after Jesus’s resurrection and ascension to the Father.
A brief period of silence needs to be observed after
the proclamation before the singing of the Alleluia and the Gospel
acclamation.

....To be continued
Valentine’s Day
Young at Heart Luncheon
(Don’t forget to wear Red/Pink)

When: Wednesday, Febr uar y 21, 2018
Time: Lunch at noon—doors open at 11:30 a.m.
Where: Msgr . McGinty Hall—Gym
Menu: Complete Pasta and Meatball Luncheon
Tickets are available in the parish office for $7.00.
Last day to purchase tickets is Friday, February 16th noon.

We are in need of gifts for our Luncheons. If you have
gifts to donate please drop them off at the Parish Office
9.00 am to 4.00 pm, Monday thru Thursday.

St. Felicitas Choir needs Members
All St. Felicitas Parishioners are invited to join the choir
for any of the following Masses - Saturday, 4.30 pm,
Sunday 9.00 am or 10.30 am. If you are interested, the
practice is every Wednesday at 7.00 pm in St. Joseph’s
Chapel.

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

Sat.

2/03

Week of
February 3,
2018

4:30 pm Allegria Davenport †
Tina Porras †

Sun.

2/04

7:30 am Inducta Family (T)
9:00 am Marie Choury †
Medeiros - Bargas Family (L& †)
10:30 am Parishioners
12:30 pm Ernesto Zamora Moller (T)
7.00 am John the Baptist Thinh Ha †
8.15 am Madeline Oberti †

Mon.

2/05

Tues.

2/06

Wed.

2/07

7:00 am Joseph Vuong Ha †
8:15 am Willie Alameda †

Thur.

2/08

Fri.

2/09

7:00 am Maria Nhi Thi Tran †
8.15 am Trujillo Family (L)
Rhea & Edwin Tolentino (A&B)
7:00 am Rose Alfara †

Sat.

2/10

Sun.

2/11

7:00 am Maria Sung Nguyen †
8:15 am Family & Friends (L)

8.15 am Leone Andrade †
8.15 am Virgilio E. Legaspi †
4.30pm Parishioners
7.30 am Joseph Vuong Ha †
9:00 am John The Baptist Thinh Ha †
10:30 am Winifred & Lucas Chen †
12.30 pm Manuel de Jesús Diaz Corrasco †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

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
Peg Miller
Gene Torres
Antonio Custodio
Jean Bisbiglia
Alice Camozzi
Maria Perez
Jorge Salloman Jr.
Bob Spencer
Daniel Camozzi
Raynette Lavine

Steven Correa
Rebecca Diaz
Myriam Rodriguez
Maritza Harris
Tim O’Connor
Cecile Inzerilla
Marian Pereira

The St. Vincent de Paul Conference wish to thank all
St. Felicitas parishioners, the St. Felicitas School, Manor
Bowl Bowling League, and the City of San Leandro Public
Works department for participating in the 2017 Christmas
Gift program for the children of the San Leandro community. Twenty-seven children received God’s love and gifts
from your generous cash and gift card donations. Many
thanks to you for being so kind and giving this past
Christmas.
Edgar Walters, President
St. Felicitas SVdP Conference

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
Liturgia de la palabra
Salmo reponsorial
El Salmo Responsorial sigue a la primera lectura.
"fomenta la meditación en la palabra de Dios." En algunas ocasiones, el responsorial es un cántico del antiguo
o del Nuevo Testamento, no precisamente un salmo. Los
cánticos y los Salmos tienen la misma forma, pero los
que se encuentran en el libro de los salmos son llamados
Salmos.
Es preferible que se cante el Salmo Responsorial.
El que dirige el Salmo guía a toda la congregación en
oración entrando en el espíritu de las palabras de Dios.
Cuando sólo hay una lectura antes del Evangelio, el
Salmo no debe ser omitido.
El Salmo Responsorial es muy importante para que
rompa el silencio después de la proclamación de la
primera lectura y la segunda e incluso con el Evangelio.
Segunda lectura
La segunda lectura es tomada del nuevo testamento. En
algunas misas, no hay segunda lectura antes del Evangelio, pero generalmente se prescribe y se recomienda en
fiestas, solemnidades y misas dominicales. La
proclamación de la segund lectura tomada del nuevo testamento excluyendo los Evangelios es profundamente
esencial. Revela a la congregación las experiencias de la
vida de fe de las primeras comunidades cristianas, así
como las obras apostólicas y misioneras de los discípulos
después de la resurrección y ascensión de Jesús al padre.

LA VERDADERA FE
Las historias que escuchamos hoy son también historias de la verdadera fe. Cuando casi esta orillado
hasta sus límites, Job no se rinde y confía en Dios
para estar con él todo lo que dure su enfermedad,
tragedia y soledad. Job sabe que él verdaderamente
no está solo. Dios está con él. De la misma manera,
san Pablo actúa según discernió. No hay duda, él
tuvo momentos de soledad y sintió la presión de los
juicios de las personas, pero no desconfió del amor
de su Señor. Como en todas las cosas, Jesús nos
muestra que hay que hacer. En momentos de enfermedad, soledad y dolor, cuando se necesita un sentido en la vida, volver a Dios en la oración. Confiar
en el toque sanador del Señor, ya sea una sanación
física o sanación emocional para soportar el
sufrimiento y el dolor. Jesús sanó a muchos que se
acercaron a él y, el continúa acercándose a nosotros
en nuestras necesidades. Confía en Dios con
verdadera fe para enfrentar las circunstancias a
menudo complicadas de nuestras verdaderas vidas.
Lecturas de hoy: J ob 7:1-4, 6-7; Sal 147 (146):1-2,
3-4, 5-6; 1 Cor 9:16-19, 22-23; Mc 1:29-39

Un breve período de silencio debe ser observado
después de la proclamación antes del canto del Aleluya y
de la aclamación del Evangelio.
Continuará—
LA VERDADERA VIDA
Las historias que escuchamos hoy son historias reales de la
vida. El libro de Job es la historia de un hombre al que se le
prueba durante la enfermedad, la muerte de seres queridos y, la
perdida de amistades y amigos. Muchos de nosotros podemos
relacionarnos con Job. Probablemente hemos tenido momentos
cuando nuestras vidas se sienten como pesadas cargas o, cuando despertamos en medio de la noche y no podemos volver a
dormirnos. No todos deseaban escuchar la Buena Nueva de san
Pablo. Ellos cuestionaron sus motivos y no entendían su compromiso de compartir la novedad de Jesús con todos. No siempre es fácil vivir como un discípulo en el mundo de hoy. No
todos entenderán nuestro compromiso de vida cristiana. En el
Evangelio de hoy, Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchas
otras personas enfermas. Aquellas personas que tienen alguna
necesidad lo buscan. Aun cuando él se retira para orar, sus
discípulos van a encontrarlo. Jesús no parece tener mucho
tiempo para él mismo, lo que cualquier padre, hijo, amigo o
persona comprometida al servicio puede entender cuando pone
las necesidades de los demás en primer lugar. ¡La verdadera
vida puede ser desafiante!

Más información sobre actividades en el mes de Febrero en
nuestra Parroquia.
Sábado 10, a las 10:30 A.M. Misa de Sanación.
Durante la Misa podemos orar por nuestros familiares y amigos y por nosotros mismos.

========================================

Miércoles 14, es Miércoles de Ceniza
Misa a las 7:00P.M.
Dia de ayuno y abstinencia (No
comer carne) Obliga desde la edad de 14 años. El ayuno obliga desde los 18 años de edad y de acuerdo a las necesidades
médicas y de trabajo, de las personas.
Ayuno requiere una comida completa y dos pequeñas.
siguente semana.
En las siguientes 5 semanas tendremos las Estaciones de la
Cruz (Via– Crucis) Miércoles a las 7:30 P. M.

DUC IN ALTUM...

NĂM B

Hồi sinh tình yêu của chúng ta về Thánh Lễ

Suy Niệm: Mc 1:29-39

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
Đáp Ca
Bài Thánh vịnh đáp ca tiếp theo sau bài đọc thứ nhất.
Đó "nuôi dưỡng cho suy gẫm về Lời Chúa." Trong
một số trường hợp, bài đáp ca là một bài thánh ca từ
Cựu Ước hoặc Tân Ước, chứ không phải là một bài
thánh ca bình thường. Bài thánh ca và bài đáp ca có
hình dạng giống nhau, nhưng những bài được trích từ
trong Sách Thánh vịnh được gọi là các bài đáp ca.
Tốt hơn hết là bài Thánh vịnh đáp ca nên được hát.
Người hát bài thánh vịnh đáp ca hướng dẫn toàn thể
cộng đoàn trong tinh thần cầu nguyện đáp trả lại Lời
Chúa vừa mới được nghe. Khi chỉ có một bài đọc
trước Phúc âm, thì không nên bỏ qua bài Thánh vịnh
đáp ca.
Bài Thánh vịnh đáp ca rất quan trọng vì nó phá vỡ sự
im lặng sau khi công bố bài đọc I và thường là chiếc
cầu nối giữa bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai hoặc
thậm chí với bài Tin Mừng.

Khi mặt trời lặn là lúc kết thúc ngày sabát. Người ta
đem đến cho Ðức Giêsu bao người yếu đau đủ loại. Căn
nhà ông Simon hẹp quá khiến nhiều người phải đứng
ngoài. Không rõ bao nhiêu người được chữa lành chiều
tối hôm đó. Nhiều người đã có thể tự về nhà một mình…
Ðức Giêsu đụng chạm đến biển khổ của nhân loại. Ngài
không mong múc cạn, chỉ mong làm vơi đi, chỉ mong
cùng chia sẻ và ban cho nó một ý nghĩa. Thế giới hôm
nay vẫn phải đối đầu với bệnh tật. Những bệnh nan y như
ung thư, tim mạch, sida (aids), siêu vi... Cần có những
người làm vơi nhẹ nỗi đau như Ðức Giêsu. Sau một ngày
bận bịu và mệt mỏi, Ðức Giêsu đã thức dậy sớm, khi các
môn đệ còn ngủ say. Ngài tìm được một chỗ cầu nguyện
khá kín đáo. Cầu nguyện là nhu cầu thật sự của Ðức
Giêsu. Ngài cần có thời gian rút lui, sống riêng tư một
mình. Ngài cần sống bên Cha, tâm sự về gánh nặng công
việc, về nỗi đau khổ của loài người, về cuộc chiến chống
Satan. Ðức Giêsu thấy mình cần được Cha cảm thông và
nâng đỡ, cần ánh sáng và nghị lực để làm tròn sứ mạng.
Ngài cần gặp Cha vì Ngài là Con, và vì Ngài được Cha
sai. Ngài sống hết mình cho con người, cho đám đông,
nhưng Ngài cũng say sưa cầu nguyện và hoạt động. Cầu
nguyện đưa Ngài đến với con người, hoạt động đưa Ngài
đến với Cha.
Thành công ở Ca-phác-na-um không làm Ngài dừng
chân. "Mọi người đang tìm Thầy", mọi người vẫn cần
Thầy. Nhưng Ngài biết còn nhiều chỗ khác cũng đang rất
cần. "Hãy đi nơi khác", Tin Mừng cần được gieo vãi ở
mọi nơi. Giữ được tính tự do và động cơ, Ðức Giêsu lại
lên đường.
Cầu Nguyện:

Bài Đọc II
Bài đọc thứ hai được lấy từ Tân Ước. Tại một số
Thánh lễ, không có bài đọc thứ hai trước Phúc âm,
nhưng nó thường được chỉ dẫn và đề nghị trong các
lễ kính, lễ trọng và các Thánh lễ vào Chúa Nhật.
Việc công bố bài đọc thứ hai lấy từ Tân Ước trừ các
Phúc Âm là điều thiết yếu rất quan trọng. Nó bày tỏ
cho cộng đoàn dân Chúa các kinh nghiệm về đức tin
của các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên cũng như các
công việc của các tông đồ và sự truyền giáo của các
môn đệ sau khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời ngự
bên hữu Thiên Chúa Cha.
Một khoảng thời gian thinh lặng ngắn cần được thực
hiện sau công bố bài đọc hai và trước khi hát Alleluia
và câu Điệp ca Tin Mừng.
Còn tiếp…

Thứ Hai: 1V 8:1-7, 9-13; Mc 6:53-56
Thứ Ba: 1V 8:22-23.27-30; Mc 7:1-13
Thứ Tư: 1V 10:1-10; Mc 7:14-23
Thứ Năm: 1V 11:4-13; Mc 7:24-30
Thứ Sáu: 1V 11:29-32: 12,19; Mc 7:31-37
Thứ Bảy: 1V 12:26-32: 13,33-34; Mc 8:1-10
CN: Lv 13:1-2, 44-46; 1 Cr 10:31-11:1; Mc 1:40-45
* * *
Thứ Hai 5-2: Lễ thánh Agata, Trinh nữ, Tử đạo
Thứ Ba 6-2: Lễ thánh Phaolô Miki và Các Bạn, Tử đạo
Thứ Năm 8-2: Lễ thánh Giêrônimô Êmiliani, Linh mục
Lễ thánh Giôsêphina Bakhita, Trinh nữ
Thứ Bảy 10-2: Lễ Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ

Lạy Thiên Chúa, Ðấng ưa thích sự thinh lặng,
xin dạy chúng con thinh lặng để ở một mình với Ngài,
trò chuyện, lắng nghe và thấm nhuần Lời Hằng Sống.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi con mắt,
biết nhắm lại trước những vấp váp của tha nhân,
biết quay đi truớc những dịp tội gây xao xuyến.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi đôi tai,
để nghe được tiếng kêu của người nghèo đói,
để khép lại trước những mời mọc của ma quỷ.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi miệng lưỡi,
để biết ca tụng Chúa và đem lại an vui cho muôn người,
tránh mọi lời nói gây đớn đau, đổ vỡ.
Xin dạy chúng con thinh lặng nơi trí khôn,
để mở ra trước sự thật và khép lại trước dối trá.
Cuối cùng xin dạy chúng con thinh lặng nơi quả tim,
để tránh xa mọi ích kỷ, thù hằn, ghen ghét,
để yêu mến và ước ao Thiên Chúa trên mọi sự. Amen.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)

Cộng Đoàn Nữ Vương Hòa Bình sẽ mừng Năm Mới
Thánh lễ lúc 2:00pm Chúa Nhật 11-2-2018 tại Nhà Thờ
và sau đó mừng tại Hội Trường. Kính mời quý ông bà
anh chị em tham dự để cùng nhau cầu nguyện cho Quê
hương Giáo hội, Cộng đoàn và Gia đình trong Năm Mới.

ST. FELICITAS CHURCH - DIOCESE OF OAKLAND
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