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www.stfelicitassl.org

JUNE 28, 2015
THIRTEENTH SUNDAY IN
ORDINARY TIME

MASS ETIQUETTE
Please,
Come to Mass early enough not to disrupt.
Leave late enough not to insult.
Worship reverently enough not to distract.
And dress proudly enough not to offend.

Mass Schedule
Sunday
7:30 am - 9:00 am - 10:30 am
12:15 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 — 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 2:00 p.m.
Contact Parish Office for information
Marriage—Arrangements to be made 6 months
prior to the wedding.

Parish Staff
Rev. Thomas Khue
Rev. Eddie Castañas
Rev. Tran T. Dinh

Deacon Timothy Myers
timothykentmyers@gmail.com
Mercey Zamora Pastoral Assoc./Spanish Ministry
347-1293
Sr. Bernadette Hoàng Yến Vietnamese Community
Altar Servers
347-1283
Sr. Ancilla Marie Le

9:00 am to 4:00 pm
9:00 am to 4:30 pm
9:00 am to 12:30 pm

EMERGENCY NUMBER (510) 309-8097
(During non-office hours)

Pastoral Care
347-1287

Sharon Clancey

Office Secretary
351-5244

Judi Lema

Bulletin
347-1284

Convent

351-5577

Parish School
Meghan Jorgensen
1650 Manor Blvd.

Principal
357-2530
Fax: 357-5358

Religious Education Office
Sandi Walton

Parish Office Hours
Monday - Tuesday
Wednesday - Thursday
Friday

Parochial Administrator
Ext. 286
Parochial V icar
Ext. 297
Vietnamese Ministry
In residence
351-5221

Geri Lara

St. Vincent de Paul

Director of Religious Education
347-1282
Fax: 510-351-5730
stfelicitasccd@comcast.net
Youth Services
347-1285
stfelicitasym@yahoo.com
706-1972

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
June 28, 2015
You changed my mourning into dancing;
OL
, my God,
forever will I give you thanks.
— Psalm 30:13
Reflecting on God’s Word
These two stories are quite touching, perhaps because they involve so much touching—
forbidden touching, as a matter of fact. The father starts it off by falling at Jesus’ feet and
begging Jesus to help his dying daughter: “Come lay your hands on her that she may get well
and live” (Mark 5:23). Only touching her will do.
Then as Jesus is passing through the crowd, a woman suddenly appears on the scene,
reaching out to Jesus and saying to herself: “If I but touch his clothes, I shall be cured” (5:28).
Jesus knows immediately that he’s been touched: “Who has touched my clothes?” he asks
(5:30). And the disciples wryly observe that the crowd is . . . well, crowding him . . . so how
can you ask “Who touched me?”
It is important to remember that because the woman was bleeding, a condition that made
her “unclean” according to the law of Moses, her touch would have made Jesus unclean.
However, her touching Jesus has the opposite effect: the bleeding stops and she is made clean
once again.
When word comes that the little girl is dead, Jesus calls on the father to set aside fear and
put on faith. Arriving at the house, Jesus goes in and takes the child by the hand and says,
“Little girl, I say to you, arise!” (Mark 5:41). Sixteen times in Mark’s Gospel Jesus touches or
takes someone by the hand. She does arise and he tells them to bring her some food. Again,
touching her would have made Jesus unclean, but instead his touch cleanses her of death’s
hold.
Two desperate people—a dying girl and a bleeding woman. Jesus touches them and they
both touch him—the woman through her own faith, the little girl through the faith of her father.
It seems that healing depends on a flow between healer and the one being healed. The great
news is that God allows a proxy.

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
June 28, 2015

FINANCIAL CORNER
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

2:00 p.m. — Baptisms in Church

Sunday Collection—June 21

$

9,257.00

Second Collection:
Next Sunday: Maintenance

Amount needed to reach goal

$

2,443.00

Children’s Liturgy Today

Thank you for your continued generosity

Events for the Week of June 29th, 2015

Stewardship Report

Wed.
7/1

7:00 pm Spanish Juvenile & Adult
Choir

AE Room

Last Week’s Stewardship (6/21) of $462.85
Quinhon Missionary Sisters in Vietnam.

Thurs
7/2

7:00 pm Spanish Youth Group

Soc. Hall

This Week’s Stewardship will go to the Dominican Sisters of
Mary of the Eucharist, Ann Arbor—12-13 year old congregation with many young vocations.

OFFICE CLOSED UNTIL MONDAY 7/6
12:15- 4:45 pm
Fri.
7/3

Adoration

in

Church

7:00 pm Spanish Children’s Choir

Soc. Hall

7:30 pm Vietnamese Choir Practice AE Room
7:30 pm

Vietnamese Exposition,
Mass & Confession

Church

The Office will be closed Friday, July 3rd
thru Sunday July 5.
The office will open on Monday,
July 6th, at 9:00 am.
New Schedules for:
Eucharistic Ministers — Lectors — Greeters
Ar e in th e V es tibul e o f f i c e u n l e s s y o u
received yours by email.
We need your help…
We are putting together an RCIA Team
and need practicing Catholics to help those
who are inquiring about our Faith and/or
want to receive the Sacrament of
Confirmation. The meetings with these
people will begin on September 15th.
We will be answering their questions about our
Faith...what we do and why. It is an informal question and
answer program along with some instruction to initiate a
discussion.
Sharing your faith is a beautiful way to contribute to
the support of the church and to follow Christ's direction
to us to “go forth and teach ye all nations.” He was telling
this not just to his Apostles, but to all who have received
the Holy Spirit through Baptism and Confirmation. We
are commissioned to share our faith.
If you would like to participate in this ministry please
call the office at 351-5244. Thank you.

went to the

Next Week’s Stewardship (7/5) will go to the LaSallian
Educational Opportunities—an after school tutoring and
homework help center for 6th—12th grade students in Oakland.
English language and computer training for adults operated by
the Christian Brothers.

Thank you for your 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 squares
Animal 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

Vacation Bible School

There are still some spaces available
Mark your calendar for the week of July 6th ~ 10th
SonSpark Labs is the theme for this year’s
VBS at St. Felicitas
Registration forms are available in the Parish Office.
Your children will love the games, cool crafts, and the
best VBS music ever!
The children will learn about God’s love through the
truths found in John 14:6-7.
Children will have a blast at VBS ~ Discovering God’s
Plan 4U=Jesus!
If you should have any questions,
please contact Sandi at 347-1282.

Please Pray for . . .
George Pieraldi
Julie Chin
Robert Billmire
Peter & Sheryl Smith
Ed Fletcher
Connie Guaraglia
Joyce Guaraglia
Virgilio Legaspi
Mariah ‘Mia’ Vicedo
Pearle Cezair
Mary Helen
Maria Jesus Vargas
Joey Medeiros
Monica Dias
Dora Romero
John O’Keefe
Edgar Romero
Jeanette Frazee
James Balliet
Joe Zipp
Barbara Maloon
Juanita Estrellas
Nhi Nguyen
Mary Young
Peggy Miller
Dan Bautista
JoAnne Salazar
Raymond Bautisa
Anne Tran
Sara Le Fargo

Dee Darbo
Paul Prado
Mary Valladon
Rudy Griego
Nelson Baylosis
Judith Edrosolam
Marie Choury
Mel Mederious
Dorothy Feick
Joel Rivera
Joseph Fantos
Ella Pennington
Ricardo Duenas
Madeline Marks
Marie Fletcher
Olivia Camcam
Mike Silva
Maria Nguyen
Khoat Nguyen
Joseph Leo
JJ Moisa
Maria Escobar
Jesse Aguon
Joyce White
Angelita Corral
Tu Nguyen
James Jandik
Ruth Brennan
Peter Purificacion
Nicole Coffey-Nell

Gwendolyn DeVries
Agnes Lemos
Jayla Walker
Margarita Ferreira
Aliston Goodwin
Ed & Rose Matty
Lida Holt
Mae Heasley
Rosemary Buell
Patrick Forde
Marianne Forde
Roseann Adam
Brandon Lee Salazar
Max Romero
Matilde Guerrero
Darryl Shields
Val Mumford
Mao Pham
Carol Boles
Wyatt Norell
Tillie Gumataotao
Conceicáo Farinha
Doan Truong
Van Nguyen
Al Rocha
Beverly Dunn
Robert Spencer
Michael Rogers
Joe Fresquez

For the Week of
June 28th to July 5th
In addition to the Mass Intentions listed below
our Father’s Day Novena begins on
Saturday, June 20th and concludes on concludes on
Sunday, June 28th.
Sun.

6/28

Mon.

6/29

Tues.

6/30

Wed.

7/1

Thurs.

7/2

Fri.

7/3

Sat.

7/4

Sun.

7/5

** If any person on this list is well and no longer in
need of prayers please inform the parish office. If
they pass away please let us know so we can pray for
the repose of his or her soul.

Please pray for
Alex Bradley and his brother,
Preston Ridgway,
who are serving in the
Middle East

Who Entered into Eternal Life
Dolores Jacoby † —June 17, 2015
Elsie Ulibarri † — June 19, 2015
Let Perpetual Light Shine Upon Them

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

7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
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
12:15 pm

All Souls
Joseph and Maria Nguyễn †
Parishioners
Williams J. Machado Raga †
Fernando & Maria Siva (L)
Deceased members of the
Litvinchuk Family †
Father Tom Khue (B)
Philip Charles Smid †
Leroy Radovich †
All Souls
Harry Lema †
Mateo San Buenaventura †
Orphan Souls
Zurca Vera Cruz (L)
James Lydon †
Walt Frederickson †
Parishioners
Matilda Guido †
Nicomedes & Gloria
Requiron †
Rafael Herrera †
Evangeline Salinas

READINGS FOR THE WEEK OF JUNE 29th
Monday:

Acts 12:1-11; Psalm 34:2-9;
2 Timothy 4:6- 8, 17-18; Mathew 16:13-19
Tuesday:
Genesis 19:15-29; Psalm 26:2-3, 9-12;
Matthew 8:23-27
Wednesday: Genesis 21:5, 8-20a; Ps 34:7-8, 10-13;
Matthew 8:28-34
Thursday: Genesis 22:1b-19; Psalm 115:1-6, 8-9;
Matthew 9:1-8
Friday:
Ephesians 2:19-22; Psalm 117:1bc-2;
John 20:24-29
Saturday: Genesis 27:1-5, 15-29; Psalm 135:1b-6;
Matthew 9:14-17;
Sunday:
Ezekiel 2:2-5; Psalm123:1-4;
2 Corinthians 12:7-10; Mark 6:1-6a

Pray the Rosary for World Peace
7:30 am

Church

(Daily)

8:45 am

S.J. Chapel

(Tuesday through Friday)

LOST AND FOUND
All items turned into the office will only be kept for two
weeks before being donated to the proper charity.

Cộng Đoàn Nữ Vương Hoà Bình
Suy Niệm Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm B: Mc 5, 21-43
Ðừng tuyệt vọng…
Ðiều cao qúy nhất của con người không phải là của cải vật chất, là danh vọng, địa vị mà là tự do. Tự do
để đi lại. Tự do để hành động mà không bị một thế lực nào khống chế hay kềm kẹp. Thế nên, có tự do là có
hạnh phúc, ngược lại là đau khổ và bất hạnh.
Con người có thể mất tự do bởi đau ốm bệnh tật. Con người cũng có thể mất tự do bởi những đam mê tội
lỗi. Ðau ốm bệnh tật giam hãm con người phần xác. Ðam mê tội lỗi giam hãm con người phần hồn. Tất cả
đều làm cho con người đau khổ và thất vọng. Có những người đau khổ vì đau lâu ốm dài. Có những người
đau khổ vì tai nạn hay mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Có những người đau khổ vì lỡ nghiện ngập hay sa
chân lỡ bước mà không thể tử bỏ và làm lại cuộc đời được. Tất cả những ai đang sống trong tình trạng này
đều mong muốn được giải thoát, được cứu chữa. Họ đều cảm thấy mình bất lực với sự dữ đang hoành hành
thân xác và tâm hồn mình. Họ cần một phép lạ có thể biến đổi tình trạng của họ nên tốt hơn.
Ðó cũng là tâm trạng của ông Hội trưởng có con gái bị bệnh và của người phụ nữ bị bệnh băng huyết
trong bài tin mừng hôm nay. Ông hội trưởng có lẽ đã từng đi "vái tứ phương" để tìm thầy chạy thuốc cho
đứa con cưng của mình. Người phụ nữ có lẽ đã đi đến đường cùng, nên đánh liều xông thẳng vào Chúa, chỉ
mong được chạm vào Chúa, với hy vọng nho nhỏ là được lành bệnh. Họ đã được toại nguyện. Người phụ
nữ cảm thấy nhẹ mình. Không còn khổ sở vì căn bệnh đã kéo dài suốt 12 năm. Ông hội trưởng cảm thấy
hạnh phúc vì đứa con đã ngồi dạy, ăn uống bình thường. Có lẽ họ rất vui vì được Chúa nhận lời họ. Niềm
tin của họ vào Chúa đã được bù đắp bằng ơn lành Chúa ban cho họ. Họ đã được giải thoát khỏi đau khổ
bằng sức mạnh và quyền năng của Chúa.
Thế nhưng, đôi khi chúng ta không khỏi thắc mắc băn khoăn. Tại sao Chúa nhận lời người này mà lại
không nhận lời người kia? Tại sao giữa dòng đời có người vui và có người buồn? Có người khoẻ mạnh. Có
người ốm đau. Có nhũng người cả cuộc đời sống trong lụa là gấm vóc. Có những người lại cơ cực lầm than.
Có người được yêu thương, có người bị khinh chê ruồng bỏ. Có người hạnh phúc, có người bất hạnh. Phải
chăng Thiên Chúa yêu thương ngừơi này và ghét bỏ người kia? Chắc chắn là không. Vì Thiên Chúa là Cha
nhân từ. Ngài yêu thương mọi loài mà Ngài đã tạo dựng nên. Hoa cỏ đồng nội . Muôn thú muôn loài đều
được Ngài chăm sóc huống chi con người. Sự dữ không phải do Thiên Chúa mang đến. Sự dữ là thế lực thù
nghịch với Thiên Chúa. Ma qủy luôn tìm cách phá hủy công trình của Chúa. Trong đó công trình vĩ đại
nhất mà Thiên Chúa đã làm nên, đó là tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Chính vì điểm này
mà Thiên Chúa luôn đòi hỏi con người dùng tự do để quy phục Thiên Chúa thay vì quay lưng lại với Ngài.
Con người có tự do để hành xử. Theo Chúa để chống lại sự dữ, để sống vâng phục theo thánh ý Chúa. Khi
con người sự dụng tự do để sống theo thánh ý Chúa là lúc con người chấp nhận những thử thách khó khăn
trong cuộc đời, với một niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai trung tín
theo Ngài.
Cuộc đời vẫn thường có những trái ngang. Dòng đời không thiếu những bất trắc xảy ra, khiến chúng ta dễ
thất vọng về những gì chúng ta đang có. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy chạy đến cùng Thiên Chúa.
Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho dân Ngài.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ trợ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách và ban cho chúng ta
một đức tin vững vàng, để chúng ta luôn tin rằng: Thiên Chúa là người Cha đầy nhân ái, bao dung, Ngài sẽ
làm những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời của chúng ta. Amen.
(Lm. Jos Tạ duy Tuyền)

Reflexionemos sobre la Palabra de Dios
Estas dos historias son bien conmovedoras, tal vez sea porque
incluye mucho tocar con las manos y, dicho sea de paso, una manera
prohibida de tocar. El padre lo inicia al echarse a los pies de Jesús y
pedirle ayuda para su hija moribunda: “Ven a poner la manos sobre ella
para que sane y viva” (Marcos 5, 23). Con sólo tocarla sanará.
Luego, cuando Jesús pasaba entre la gente, una mujer aparece
súbitamente en escena tratando de acercarse a Jesús y diciendo para
entre sí: “Si logro tocar aunque sólo sea su manto, quedaré sana” (5:28). Jesús sabe inmediatamente
que alguien lo tocó y pregunta: “¿Quién ha tocado mi ropa?” (5:30). Los discípulos observan
irónicamente que la multitud está . . . bueno, lo está apretujando . . . así es que cómo puede
preguntar, “¿quién me ha tocado?”
Es importante recordar esto, porque la mujer tenía una hemorragia, una condición que la hacía
“impura” según la ley de Moisés; tocarla haría a Jesús impuro. Sin embargo, el tocar ella a Jesús
tiene el efecto contrario: la hemorragia cesa y ella queda limpia de nuevo.
Cuando llega la noticia de que la niña está muerta Jesús llama al padre para que deje a un lado el
miedo y para revestirlo de fe. Al llegar a la casa Jesús entra y tomando a la niña de la mano le dice:
“Niña, a ti te hablo, levántate” (Marcos 5:41). En el Evangelio según san Marcos hay dieciséis
incidentes en que Jesús toca a alguien o le toma de la mano. La niña se levanta y Jesús pide que le
traigan de comer. También en este caso el haber tocado a la niña hubiese hecho a Jesús impuro pero,
por el contrario, al tocarla ella queda limpia y libre de la muerte.
Dos personas desesperadas, una niña moribunda y una mujer con hemorragias. Jesús las toca a
ellas y ambas lo tocan a él, la mujer por su propia fe y la niña por la fe de su padre. Tal parece que la
sanación depende de una corriente entre el que sana y la persona que va a ser sanada. Es muy bueno
saber que Dios acepta delegados.
—James A. Wallace, C.Ss.R.
Derechos de autor © 2014, World Library Publications. Todos los derechos reservados.

Thank you,
Sisters for all you do

