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TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
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Mass Schedule
Sunday
7:30 am - 9:00 am - 10:30 am
12:30 pm (Spanish) 4:30 pm (Vietnamese)
Saturday
8:15 am - 4:30 pm (Vigil)
Daily (Monday to Fr iday) 7:00 am - 8:15 am
Holy Days 7:00 am 8:15 am
7:00 pm
1st Friday Exposition – St. Joseph’s Chapel
12:30 to 4:45 pm

Sacraments
Reconciliation—Saturday, 3:15 p.m.- 4:00 p.m. or
by appointment.
Baptism—4th Sunday of every month at 2:30 p.m.
Contact Parish Office for information
Marriage—Arrangements to be made 6 months
prior to the wedding.

Parish Office Hours
Monday - Tuesday
Wednesday - Thursday
Friday

9:00 am to 4:00 pm
9:00 am to 4:30 pm
9:00 am to 12:30 pm
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Twelfth Sunday in Ordinary Time
June 19, 2016

There is neither Jew nor Greek,
there is neither slave nor free person,
there is not male and female;
for you are all one in Christ Jesus.
— Galatians 3:28

You are cordially invited to celebrate
Father Tom’s Silver Jubilee of
Ordination to the Priesthood
When: Saturday, June 25th, 2016
Mass of Thanksgiving at 4:30 p.m.
at St. Felicitas Church
Reception to follow in the Parish Hall

TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
JUNE 19, 2016
Second Collection
This Week: Catholic Voice
Next Week: Holy Father (Peter’s Pence)

Events for the Week June 20th, 2016
Mon.
6/20

6:00 pm Catholic Daughters

Wed.
6/22

7:00 pm

Thurs
6/23

7:00 pm Spanish Youth Group

Soc. Hall

7:00 pm Knights of Columbus

AE Room

Fri.
6/24

7:00 pm Spanish Children's Choir

Soc. Hall

7:30 pm Vietnamese Choir Practice

AE Room

SJC-Chapel

Spanish Juvenile & Adult
Choir Practice

AE Room

FREE app for
Year of Mercy!

Celebrate the Jubilee Year of Mercy with a great app from
Our Sunday Visitor!
The app is designed to accompany you on a spiritual
journey during the Jubilee Year of Mercy proclaimed by
Pope Francis. The app includes:
*Daily reflections on mercy
*Everyday Scripture reflections
*OSV Bookshelf excerpts
*Year of Mercy resources
*Pope Francis’ tweets throughout the year
*Year of Mercy news stories
*Divine Mercy Chaplet and Novena
*And more!
Visit the iTunes or Google Play Stores to install the app
today! OSV.com/yom
365 Days to Mercy
Serve abroad with Maryknoll Lay Missioners
Do you feel called to be present with the voiceless
and vulnerable in our world? Are you ready to serve on the
margins from the foundation of your faith and be
transformed?
Maryknoll Lay Missioners offers US Catholics the
opportunity to serve in Africa, Asia and Latin America.
Time is running out to apply for the 2016 Class of
Maryknoll Lay Missioners!
Applications for the Fall 2016 Class will be accepted
through Mid-Summer 2016.
Visit:
MKLM.ORG or call 914-2367-3489 for more
information.

The Office will be closed
this Sunday for Father’s Day
Donations for Vacation Bible School

Each summer our Faith Formation Department provides
one week of Vacation Bible School for the children of our
parish. This is a wonderful time filled with fun when the
children are taught important Bible stories. Thanks to our
generous parishioners we are able to do this ministry at no
cost to the parents. Each day the children are given a
snack. If you would like to help with the snacks here is our
wish list:
Apple juice
Chips ~ individual packs
Fruit roll-ups
Fun fruit snacks
Otter pops or popsicles
Granola bars
Rice crispy square
Animal crackers
Fish crackers
If you would like to contribute, please call Sandi at
347-1282 to see which items are still needed. All of these
items are available at Costco.
Thank you for your generosity.
~~Sandi Walton
Jubilee Year of Mercy
June 19, 2016
Twelfth Sunday in Ordinary Time
Today, as he often does, Luke portrays Jesus
“praying in solitude” (Luke 9:18). The Jubilee Year of
Mercy invites us to rediscover the value of silence as
the prayerful setting in which to reflect on the ways in
which God’s mercy transforms our lives, in order to
make mercy the heart of our own lifestyle. But in a
line that sounds odd, Jesus “rebuked” his disciples
“and directed them not to tell anyone” (9:20–21) after
they professed their faith in Jesus as “the Christ of God”
(9:20). Jesus challenges us also to profess our faith not
by what we say, but by what we do: take up our own
cross daily (9:23) and “bear one another’s
burdens” (Galatians 6:2). Our gratitude for God’s mercy
toward us should make us instruments of God’s mercy
toward all. Then, as Zechariah prophesies in today’s
first reading, the fountain of God’s mercy will open to
purify the whole world from the sin and selfishness that
cause suffering and sorrow to so many
(Zechariah 13:1).
—Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Week of
June 19, 2016
Noel Agabao
Lourdes Andrade
Nestor Arana
Ivan Ayro
James Balliet
David Bargas
Paul Bartels
Eleanor Bollinger
Jesica F. Cortez
Mariah Davenport
Marigrace Echalas
Edward Fletcher
Roy Griffin
Connie Guaraglia
Joyce Guaraglia
Mae Heasley
Vincent Jacques

Melblena Latorre
Sara Le Fargo
Joseph Leo
Irmina Torres Llamas
Barbara Maloon
Clarisse Mascarenah
Jayden Michael
Peggy Miller
Peter Luom Nguyen
Tim O’Connor
Oliver Olimpiada
Elina Olivera
Mao Pham
Isabel Poyatos
Paul Prado
Peter Purificacion
Joel Rivera

Myriam Rodriguez
Dora Romero
Jorge Salloman
Patricia Salloman
Darryl Sheilds
Theresa Shexnayder
Fernando Silva
Amy Smith
Sheryl Smith
Robert Spencer
Jack Thompson
Anne Tran
Mary Valladon
Maria Jesus Vargas
Mia Vicedo
Zack Ziegler

A name posted in dark print was added to the prayer list this week!

Do you have a seriously ill family member or friend? If you
have the person’s permission, you may request that their name
be printed in the bulletin for prayers. Names will be deleted
after one month. Call the parish office at 351-5244 to leave the
name of the family member who is in need of prayer.

Sun.

6/19

Mon.

6/20

Tues.

6/21

Wed.

6/22

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

Parishioners
Father’s Day Novena
Father’s Day Novena
Father’s Day Novena
Margaret Perreira †
Antone & John Heasley †
Margaret Perreira †

8:15 am Erlinda Ilas ( B )
Olivia Legaspi ( B )
7:00 am Margaret Perreira †
8:15 am Leonard Hatley †

Thurs

6/23

Fri.

6/24

Sat.

6/25

Sun.

6/26

Who Entered into Eternal Life
Dolores Figoni † — June 14, 2016

7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
8:15 am
4:30 pm
7:30 am
9:00 am
10:30 am

Wanda Garton †
Mark Balliet ( B )
Maria Salcedo ( L )
Francisco Fortuna †
Carmania Cardoso ( B )
Silver Jubilee Thanksgiving Mass
Rhodora Posa ( T )
Parishioners
Philip Erlwein †
Lillian Saunders †
Julia Felarca ( B )

(Mother of Cathy Gilfether)

12:30 pm Miguel Madrigal †

Joseph Huber † — June 11, 2016

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

(St. Felicitas Class of ‘77)

let Perpetual Light Shine Upon Them

Pray the Rosary for World Peace

Devotion to Our Lady of Perpetual Help

7:30 am Church (daily)

Come and join us for this devotion every Tuesday
morning after the 7:00 a.m. morning Mass.

New Greeters schedules for July and
August are in the vestibule office unless
you received yours by E-mail.

FINANCIAL CORNER
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —June 12th, 2016

$ 9,093.00

Amount needed to reach our goal

$ 2,607.00

Stewardship of June 12th of $455.00 went to Building
Futures for Women and Children —helps homeless and
battered women to build a future for themselves and their
children and much more.

8:45 am Church (Mon-Tues-Wed-Fri-Sat )
8:45 am S.J. Chapel on Thursday

READINGS FOR THE WEEK OF June 20th
Monday:

2 Kings 17:5-8, 13-15a, 18;
Psalm 60:3-5, 12-13; Matthew 7:1-5
Tuesday:
2 Kings19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36;
Psalm 48:2-4, 10-11; Matthew 7:6, 12-14
Wednesday: 2 Kings 22:8-13; 23:1-3;
Psalm 119:33-37, 40; Matthew 7:15-20
Thursday: 2 Kings 24:8-17; Psalm 106:1b-5;
Matthew 7:21-29
Friday:
Isaiah 49:1-6; Psalm 139:1-3, 13-15;
Acts 13:22-26; Luke 1:57-66, 80
Saturday: Lamentations 2:2, 10-14, 18-19;
Psalm 74:1b-7, 20-21; Matthew 8:15-17
Sunday:
1 Kings19:16b, 19-21; Psalm 16:1-2, 5, 7-11;
Galatians 5:1, 13-18; Luke 9:51-62

Vacation
Bible School
Registration is open for grades Kindergarten through
6th who will attend VBS from July 11th to July 15th from
9:00 until noon each day.
Come along with us as we sing fun songs, do crafts,
eat yummy snacks, and more. Plus, you’ll learn all about
Jesus our Savior and how He gathers us together! Can’t
wait to see you there!
To register, pick up registration form at the parish
office of school office. If you have any questions please
call 510 347-1282.

FOLLOW IN THE FOOTSTEPS OF CHRIST
The great fifty-day celebration of Easter has concluded,
as have the feasts honoring the Holy Trinity and the Body
and Blood of Christ. Last week we began a long stretch of
Ordinary Time that will bring us to late November. Saint
Paul tells us today that those who are baptized “have clothed
yourselves with Christ” (Galatians 3:27). This scripture is
echoed in the Church’s baptism ritual when we sing, “You
have put on Christ, in him you have been baptized.” This
message is inspiring and sobering at the same time, for in
today’s Gospel, we get to the heart of what it means to be
clothed in Christ. The Lord tells us, “If anyone wishes to
come after me, he must deny himself and take up his cross
daily and follow me” (Luke 9:23). For the next twenty-two
weeks we are called to take up the cross and, with Saint Luke
as our guide, follow in the footsteps of Christ.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Happy Father’s Day
Ba thân yêu,
Không có ngôn từ nào diễn tả được nỗi nhớ Ba của con và con muốn Ba trở về nhà với con.
Mười lăm năm qua, Ba là người vĩ đại nhất đời con, vì con được phúc có Ba. Thời gian trôi qua, Ba đã nhìn con lớn lên
và thay đổi từng ngày. Ba đã và vẫn là người ảnh hưởng nhất trong cuộc sống của con. Con chưa bao giờ nghĩ tới Ba bị lấy đi
khỏi Mẹ của con sớm như vậy. Con thầm nghĩ rằng những sự không may thường xảy ra cho những người tốt. Thật khó cho
con khi nhìn thấy Ba quằng quại trong cơn đau, con đã cố nén không khóc khi con bên cạnh Ba và Mẹ bởi vì con không muốn
Ba thấy sự phiền não của con và Ba lại lo lắng cho con khi Ba trong tình trạng mỏi mệt và kiệt sức bởi chống chọi với cơn
bệnh ung thư đang hoành hành.
Con không thể tưởng tưởng được một tương lai không có Ba. Con không thể thực sự chấp nhận rằng con không bao giờ
được nhìn thấy Ba nữa. Và có lẽ con sẽ không thể chấp nhận được trong một thời gian dài. Có điều con biết chắc bây giờ Ba
đang ở một nơi tốt đẹp hơn và sự đau đớn của Ba không còn nữa. Bạn bè và những người thân đã đến thăm nhà của chúng ta
từ nhiều ngày qua. Họ luôn nhớ đến Ba trong suy nghĩ và kinh nguyện của họ.
Ba là người khiêm tốn, nhiều người vẫn có thể yêu thuơng và khâm phục ngay cả những người không biết Ba nhiều. Con
nghe người ta nói rằng Ba là người có trái tim vàng và tâm hồn cao thượng và không có ai từ chối điều đó. Khi ba trong tình
trạng hôn mê, con đã nắm tay Ba thật chặt và đã hứa sẽ chăm sóc Mẹ và trở thành một đứa con gái ngoan để Ba và Mẹ hãnh
diện và sống cuộc sống hữu ích để Ba ra đi không còn gì nuối tiếc. Con đã nghéo tay và hứa với ba sẽ không bao giờ lỗi lời
hứa đó.
Từ ban đầu Ba ở với con qua những giai đoạn thăng trầm. Ngay cả những điều thật nhỏ cũng nhắc nhớ cho con Ba và
con. Thỉnh thoảng con muốn mình nhỏ lại như hồi còn bé để nhìn thấy khuôn mặt của Ba rạng rỡ, mỗi khi con từ trường về
nhà hay là làm được việc gì xứng đáng được Ba khen ngợi.
Con nhớ những lần Ba và con trình diễn ca nhạc với nhau trên sân khấu tại trường, tại Nhà Thờ. Nhờ Ba, con đã yêu quý
phát triển giọng hát cũng như âm nhạc. Khi con bắt đầu học đàn guitar, con luôn nghĩ rằng con sẽ chơi hay như Ba và một
ngày nào đó chúng ta sẽ hòa tấu chung với nhau. Có thể là không.
Con nhớ nụ cười tươi của Ba sau khi Ba từ nơi làm việc vườn trẻ về hoặc khi gia đình chúng ta sum họp bên nhau. Con
nhớ tiếng cười dòn của Ba sau khi Ba kể chuyện khôi hài không được thanh hoặc chuyện vui Mẹ kể.
Con nhớ vòng tay yêu thương Ba ôm con vào lòng khi con muốn được an ủi. Con nhớ tất cả những kỷ niệm đó. Con
muốn cho đi tất cả để làm sống lại những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau. Ba biết không, một trong những cái hối hận
nhất là con không dành nhiều thời giờ cho Ba và không kể những kỷ niệm đẹp này trước khi Ba từ giã cõi đời.
Con xin lỗi Ba nhé về sự ích kỷ và quá tệ của con. Con muốn giống Ba, Ba đã nghĩ và lo lắng về người khác trước khi
nghĩ về mình và muốn đem lại hạnh phúc cho người khác.
Cám ơn Ba về tất cả những gì Ba hy sinh không bỏ cuộc để chu toàn sứ mệnh trở thành con người hoàn hảo và hạnh
phúc.
Con mong có cơ hội để đền đáp công ơn của Ba. Con hy vọng Ba sẽ bình yên bất cứ ở nơi nào và bảo vệ, phù hộ cho Mẹ
và như là thần tượng.
Con thương Ba. Con nhớ Ba.
Tôn Nữ Thiên Kim (Trước Quan tài của Bố)

SEGUIR LOS PASOS A CRISTO
La gran celebración de cincuenta días de la Pascua ha concluido, al igual que las fiestas en honor a
la Santísima Trinidad y al Cuerpo y la Sangre de Cristo. La semana pasada comenzamos el largo
tramo del Tiempo Ordinario que nos llevará hasta el final de noviembre. San Pablo nos dice hoy que
los que han sido bautizados “se han revestido de Cristo” (Gálatas 3:27). Este mensaje es inspirador y
al mismo tiempo nos alecciona, ya que en el Evangelio de hoy, vamos al centro de lo que significa
estar revestidos de Cristo. El Señor nos dice, “si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí
mismo, que tome su cruz de cada día y me siga” (Lucas 9:23). Durante las veinte y dos semanas que
siguen somos llamados a tomar la cruz y, con san Lucas como guía, seguir en los pasos a Cristo.
Copyright © J. S. Paluch Co.

Papás? Todos los que educan, los que cuidan del bienestar,
los que siempre son y serán un guía en la vida de sus hijos.
Los que sin importar la edad de los hijos continúan
transmitiendo amor, comprensión, y lo más importante…
que no se avergüenzan de conversar con ellos y darles
EJEMPLO de fe en el Padre de padres y de formar una
familia semejante a la sagrada familia.
Muchas felicidades y que el Señor les bendiga siempre.

`xÜvxç mtÅÉÜt

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Según san Mateo, una noche mientras los discípulos estaban en la barca de Pedro, Jesús vino hacía
ellos caminando sobre el mar. Ellos se espantaron creyendo que era un fantasma de algún pescador pero
él los calmó diciendo “¡Ánimo!, que soy yo; no teman”.
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