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The Most Holy Body and Blood of Christ
June 18, 2017
Not by bread alone does one live,
but by every word that comes forth
from the mouth of the L
.
— Deuteronomy 8:3b

My Dear Parishioners,
On the Third Sunday of June in the United States we celebrate Father’s Day. I certainly remember my
father who has recently passed away. This will be the first Father’s Day I won’t be able to hear him and wish
him Happy Father’s Day over the phone. Recalling with gratitude all he did for me, I thank God for giving me
a wonderful Dad!
How do you celebrate your Father’s Day this year? May I suggest —
1. Pray with and for him.
2. Gather as a family and pray a prayer to St. Joseph (the Protector of the Family)
3. Give your father a bouquet of white lilies, the symbol of St. Joseph.
4. Take time to tell your father how you see him and what he means to you.
5. Use your cell phone to take pictures or short videos that express all the reasons you are grateful to
him and for all that he does.
To all the fathers that are here and those that have sadly passed on who lived their lives for Him, we wish
you a Blessed Father’s Day!

Today we also celebrate the Feast of Corpus Christi—the Body and Blood of Jesus Christ—the
central mystery of our liturgical life and worship. Jesus gave himself totally and completely to the world
by establishing the Eucharist as the gift of love and presence “this is my Body” and “this is my Blood” and
whenever you do this you do it in memory of Me. Jesus said this to the disciples at the Last Supper and from
that moment on until the end of time the Eucharist—the Body and Blood of Jesus—has been celebrated
throughout history in all languages and throughout the world. It was the first Holy Mass that Jesus celebrated.
This is the sacrament of love, the sacrament of presence, the sacrament of unity and the sacrament of sharing.
It is through the Eucharist that we encounter Jesus. Jesus wants each one of us to live out this sacrament each
day. At the Eucharistic table we encounter Jesus, united with our brothers and sisters, to build up the world of
justice and love. May we have a great reverence and love for the Holy Eucharist. We need to bring Jesus
Christ that we celebrate in Church into the world.
I really miss the Corpus Christi procession and I wish we could continue with this wonderful procession
in out parish. Maybe next year . . .
Love God, love your faith, and love your parish. We are a family that God has given to us. Please
remember to pray for one another and please remember that I pray for you and your family daily.
Have a wonderful summer.

Father Tom

Most Holy Body & Blood of Christ
Fathers Day
June 18, 2017
Second Collection:
This Week: Catholic Voice

The Catholic Daughters of the Americas,
Court Mary, Queen of the World
is proud to announce this years
Educational Scholarship winners.

Events for the Week June 19, 2017
Mon
6/19

6:00 pm Catholic Daughters

SJC

Fri
6/23

7:00 pm Confirmation

Church

Thank you to all who participated.
Congratulations to:
St. Felicitas Parishioner: Lorrina Vinoya
St. Felicitas Catholic School: Graylin Cosio

We are Soc ia l!
https://www.facebook.com/StFelicitasCatholicChurch/
Like us on Facebook.
Thank you for being a part of our St. Felicitas Church
family. I appreciate all that you do for our parish and
community by sharing your God-given gifts of time, talent
and treasure. Your active participation in the life of our
parish helps us to fulfill our vision and mission.

Vacation Bible School
Planning your vacation?
Mark your calendar for the week of
July 10th ~ 14th

VBS 2017 is a victory celebration! At M ighty Fortress
VBS, your children learn that in Jesus, the victory is
won! They will look into the Bible, God’s Holy Word,
and explore five Bible accounts about God, our Mighty
Fortress, and the victory Jesus has won for us.
Applications are available in the parish office.
If you should have any questions, please contact
Sandi at (510) 347-1282.

This summer, I pray that you will have some quiet
and restful time that includes the love, joy and peace
of being with family and friends. Please consider that
St. Felicitas Church continues to be open for Mass,
numerous activities and the Sacraments. During these
summer months your generosity through Faith Direct can
help provide the consistent resources we need to operate
our parish and ministries.
Visit www.faithdirect.net and use our church code:
CA774
Thank you for your continued support of our parish
family!
God Bless You,
Father Tom

Week of
June 18, 2017

Remember the Sick
Lorenzo Altergott
Harold Barber
Ruth Behan
Alice Camozzi
Antoinette Carson
Sr. Roberta Carson
Rita David-Malig
Noel Desouza
Margarida Ferreira
Justine Fragosa
Jeanne Gordillo
Connie Guaraglia
Mae Heasley
Belinda Hernandez
Josie Herrera
Vincent Jacques
Melblena Latorre

Barbara Maloon
Madaline Marks
Clarisse Mascarenah
Peggy Miller
Pete Muskopf
Nhung Nguyen
Oliver Olimpiada
Corazon Orille
Rosy Pereira
Catherine Pellini
Sophia Pointer
Rita Pontes
Isabel Preciado
Peter Purificacion
Ruben Raygoza
Alberto Reyes
Esperanza Reyes

Lyndon Cortes Ruffy
Jorge Salloman
Patricia Salloman
Ursula Santos
Floyd Schexnayder
Paul Serrato
Marilyn Sutton
Jakki Tachiera
Maryjane Tanner
Gene Torres
Mary Valladon
Cathlyne Vargas
Maria Jesus Vargas
Joyce White
Julie Whittaker
Zack Ziegler

Remember those who are serving in the armed forces
John Michael Salvatierra (U.S. Navy)
Serving in Somalia
Antonio Sandoval (Army)
LT. Matthew Panaranda
If you know anyone who is serving please call the office
and let us know.

Sun.

6/18

Mon.

6/19

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

Father’s Day Novena
Parishioners
Father’s Day Novena
Father’s Day Novena
John The Baptist Tam Hoang †

8:15 am Antone Laurence & John Heasley †
Tues.

6/20

7:00 am Roberto Gomez †
8:15 am Elvira Alviso †

Wed.

6/21

7:00 am John the Baptist Dinh Hoang †
8:15 am Donald Lubischer †

Thur.

6/22

Fri.

6/23

Sat.

6/24

Sun.

6/25

7:00 am Teresita Gomez (L)
8:15 am
7:00 am
8:15 am
8:15 am
4:30 pm

Frank & Maud Matoza †
Landon Nguyen (L)
Teresa Hoang Thi Ly †
Martino Trung Quoc Nguyen †
Francisco Fortuna †
Jose Maria Cortez †

7:30 am Carol Jaramillo †
9:00 am Julia Felarca (L)
Anton Quoc Bao Le †
10:30 am Parishioners
12:30 pm Victor Mora †

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

Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Worldwide Marriage Encounter

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

Weekend
READINGS FOR THE WEEK OF JUNE 19th
“God so loved the world that he gave his only Son, so
that everyone who believes in him might not perish but
might have eternal life.”
Let God amplify and elucidate the love in your
marriage by exploring a Worldwide Marriage Encounter
Weekend at San Damiano Retreat Center, Danville on:
July 14 to 16 or September 29 to October 1st.
Space is limited! Early registration is highly recommended.

For more information contact:
Ray & Roberta at (916) 806-4601 or
Joe & Sue at (925) 680-7767 now or go to
oaklandwwme.org

Monday:

2 Corinthians 6:1-10; Psalm 98:1, 2b, 3-4;
Matthew 5:38-42
Tuesday:
2 Corinthians 8:1-9; Psalm 146:2, 5-9a;
Matthew 5:43-48
Wednesday: 2 Corinthians 9:6-11; Psalm 112:1bc-4, 9;
Matthew 6:1-6, 16-18
Thursday: 2 Corinthians 11:1-11; Psalm 111:1b-4, 7-8;
Matthew 6:7-15
Friday:
Deuteronomy 7:6-11; Psalm 103:1-4, 6-8,
10; 1 John 4:7-16; Mt 11:25-30
Saturday: Vigil: Jeremiah 1:4-10; Psalm 71:1-6, 15, 17;
1 Peter 1:8-12; Luke 1:5-17
Day: Isaiah 49:1-6; Psalm139:1-3, 13-15;
Acts 13:22-26; Luke 1:57-66, 80
Sunday:
Jeremiah 20:10-13; Psalm 69:8-10, 14, 17,
33-35; Romans 5:12-15; Matthew 10:26-33

Trang Cộng Đoàn Việt Nam

BÍ TÍCH THÁNH THỂ – QUÀ TẶNG SỰ SỐNG
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Gia nhập Cộng Đoàn Nữ Vương Hòa Bình
tại Giáo Xứ St. Felicitas
Để dễ dàng thăm hỏi, cầu nguyện, thăm viếng, khi
người thân trong gia đình cần các Bí Tích như :Rửa Tội,
Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức, Hôn Phối hoặc Xức Dầu.
Xin mời gia nhập Cộng Đoàn:
Xin liên lạc văn phòng VN Sr. Ngoc Anh: (510) 347-1283

Cô gái Phan Thị Thu Hà chỉ mới 18 tuổi nhưng đã
phải trải qua 6 năm ra vào bệnh viện để chạy thận nhân
tạo. Hy vọng sống chỉ còn mong manh nếu như không có
một quả thận để thay. Câu chuyện của Hà đã động lòng
anh Vũ Quốc Tuấn, nhân viên giữ xe tại bệnh viện. Anh có
ý định hiến tặng một quả thận để cứu Hà, ý định đó càng
mạnh mẽ hơn khi anh tìm hiểu và biết hoàn cảnh gia đình
khó khăn của Hà. Trước khi quyết định thực hiện việc cho
đi một phần thân thể của mình, anh đã hỏi ý kiến đứa con
gái của anh, đứa con anh đã nói : “Bố cứ làm việc gì bố
cho là đúng. Con ủng hộ bố hết mình !”.

Tĩnh Tâm Thêm Sức / Confirmation Retreat
Thứ Bảy 17 tháng 6 năm 2017
Các em Thêm Sức sẽ có buổi Tĩnh Tâm
tại Orinda từ 9g sáng đến 6g chiều
Địa điểm: 50 Santa Maria Way, Orinda.CA 94563
Ngày Tập dợt / rehearsals
Thứ Tư Ngày 21 tháng 6 lúc 6g chiều
tại Nhà Thờ St. Felicitas
Lễ Thêm Sức / Confirmation Ceremony
Thứ Sáu ngày 23 tháng 6 lúc 6:30pm
Mừng ngày Cha Hiền/ Happy Father’s Day
“Con ước được làm chiếc điện thoại di động…”
Sau bữa tối, một cô giáo tiểu học bắt đầu chấm bài cho
học sinh. Chồng cô ngồi bên cạnh, dán mắt vào màn hình
điện thoại di động, cố gắng phá vỡ kỷ lục trò Candy Crush
Saga anh đã dày công nghiên cứu cả tháng trời.
Bỗng nhiên, bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi
tiếng sụt sịt của người vợ. Thấy mắt cô đang rơm rớm, anh
vội quay sang vợ hỏi nhỏ: “Này em, sao tự dưng lại khóc ?
Có chuyện gì à ?” Người vợ thổn thức trong nước mắt:
“Hôm qua em giao bài tập làm văn cho tụi nhỏ lớp 5, viết
về chủ đề Điều ước của con” “Anh hiểu rồi, nhưng vì sao
em khóc ?” Người chồng tiếp tục gặng hỏi trong khi mắt
vẫn không rời khỏi trò chơi đang đến hồi gay cấn. “Bài
văn cuối cùng này đã làm em khóc”.-Không giấu nổi sự tò
mò, anh chồng bèn ngẩng mặt lên hỏi đầy ái ngại: “Bài
văn của một đứa trẻ con cũng khiến em khóc được sao ?”
“Anh nghe này…” Người vợ chậm rãi đọc, nước mắt vẫn
không ngừng rơi. -“Ước mơ của con là trở thành chiếc
điện thoại di động. Bố mẹ con yêu điện thoại di động lắm.
Đến mức con cảm thấy bố mẹ quan tâm đến điện thoại còn
hơn quan tâm đến con. Khi bố đi làm về, dù rất mệt mỏi
nhưng bố vẫn chỉ ngồi bấm điện thoại di động chứ chẳng
nhớ gì đến con. Khi bận bịu việc gì quan trọng, nếu bất
chợt có chuông điện thoại reo, bố mẹ lập tức nhấc máy
nghe. Thế nhưng lúc con khóc bố mẹ lại chẳng sốt sắng
đến thế. Bố mẹ chẳng bao giờ thèm nghe con nói gì, cho
dù con có chuyện rất quan trọng muốn chia sẻ. Vì thế, con
chỉ ước được làm một chiếc điện thoại di động”.
Người chồng rụt rè hỏi vợ: “Trò nào lớp của em đã
viết bài này vậy em ?” Ngước cặp mắt dâng đầy nước lên
nhìn chồng, cô nghẹn ngào: “Con trai của chúng ta”.

Anh phải trải qua 68 lần xét nghiệm, mệt mỏi và đau
đớn, nhưng anh vẫn làm. Điều đáng nể trọng hơn trước
tấm lòng cao cả của anh, đó là khi biết anh có ý định hiến
thận cho Hà, có người đã hỏi mua thận của anh với giá
50.000 USD. Anh từ chối và nói : “Nếu ông có 50.000
USD thì ông có thể mua quả thận khác để ghép cho con
ông, nhưng cô bé này không có quả thận của tôi thì chết”.
Anh Tuấn đã nói và làm xuất phát từ trái tim cao thượng.
Hành động của anh là việc thực hiện đến tận cùng tinh
thần bác ái trong giáo lý của Kitô giáo.
Ở thời buổi mà lòng tốt thực sự hiếm hoi, con người
sống thực dụng, giành giật nhau từng mẩu quyền lợi, thì
một nghĩa cử cao đẹp của ai đó, đều có giá trị đánh thức
lòng nhân ái nơi nhiều người.
Hôm nay, mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta
chiêm ngắm một tình yêu vô cùng quảng đại của Chúa
Giêsu dành cho nhân loại. Ngài tặng chúng ta không phải
là một phần thân thể, mà là trao ban trọn cả con người,
trọn cả máu thịt để nuôi sống và đem lại cho chúng ta sự
sống. Không chỉ biến thân mình nên của ăn của uống nuôi
sống nhân loại, với việc lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa
Giêsu còn thực hiện một giao ước vĩnh viễn giữa Thiên
Chúa và con người. Thiên Chúa đón nhận con người trở
nên nghĩa tử của ngài, còn con người được nhận Thiên
Chúa là Cha, được Thiên Chúa yêu thương bảo vệ, được
nuôi dưỡng bằng sự sống của Thiên Chúa.
Trao ban máu thịt cho con người như một của ăn,
Chúa Giêsu muốn chúng ta thực sự đón nhận Ngài, ăn
Ngài. Nếu lương thực tự nhiên cần thiết để nuôi sống thể
xác, thì Mình Máu Chúa thực sự là lương thực không thể
thiếu của linh hồn. Lương thực này còn là bảo đảm cho sự
sống vĩnh cửu của linh hồn, như Chúa Giêsu đã quả
quyết : Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì sẽ không phải chết
bao giờ. Là của ăn của uống, Mình Máu Thánh Chúa Gêsu
còn là linh dược chữa lành mọi vết thương, mọi đau khổ
của con người. Nếu như ngày nay người dân quan tâm đến
thực phẩm sạch và bổ dưỡng cho mình, mong kéo dài tuổi
thọ, thì Mình và Máu Thánh Chúa thực sự là thứ lương
thực mọi người cần dùng, là thứ lương thực bổ dưỡng và
tăng sức lực cho tâm hồn để chống trả lại với ma quỷ, tội
lỗi và các nết xấu, là nguồn an ủi cho những kẻ sầu đau.

CARNE Y SANGRE
En el Evangelio de hoy, Juan 6:51-58, encontramos una "versión eucarística" de versículos
anteriores 6:35-50, en el que Jesús dice: "el que cree en mí tiene vida eterna" (6:47). Y ese "cree"
ahora Jesús lo cambia por "El que come mi carne y bebe mi sangre tienen vida eterna" (6:54). Este
paralelismo está reflejado en la complementariedad de la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la
Eucaristía, la íntima relación entre el ambón y el altar, "la mesa de la Palabra de Dios y la mesa del
Cuerpo de Cristo".
Pero el Evangelio de hoy presenta un paralelismo subsecuente, la complementariedad de carne y
sangre. Al usar "carne", una palabra que Jesús algunas veces usa para denotar la completa naturaleza
humana en lugar de "cuerpo", Juan parece sugerir que, al recibir el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía,
nosotros los discípulos nos disponemos a asimilar la completa naturaleza humana, su propio auto
sacrificio radical hacia la muerte como nuestra distintiva manera de ser humano. Más aún, la misma
razón por la que la ley prohíbe participar del sacrificio de sangre es precisamente porque Jesús dice
que nosotros debemos beber su sangre, "la sangre es la vida" (Deuteronomio 12:23). Al participar de
la Sangre de Cristo en la Eucaristía nosotros "tenemos la vida eterna" aquí y ahora; es decir, vivimos
por la victoria de Cristo sobre la muerte en esta vida, una victoria que será hecha permanente cuando
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
Jesús nos resucite en el último día (6:54).

SOMOS UNO
Al participar de este don, nos hacemos uno con Cristo en realidad. Pero hay más. También nos
hacemos uno con nuestro prójimo. Al participar todos de este misterio, estamos unidos en la carne y el
espíritu -en el Espíritu Santo- con nuestro prójimo también. Así como Pablo dice "Porque el pan es
uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan"
(1 Corintios 10:17).
Hoy celebramos este maravilloso don. Aun cuando no lo comprendamos en su totalidad, lo
creemos y aceptamos con una gran alegría. Somos uno con Cristo y uno con el prójimo. Nosotros
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc
también nos convertimos en el Cuerpo de Cristo en el mundo.
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CONGRATULATIONS

—

St. Felicitas Class of 2017

Andrei Adgeppa
Aaron Agdeppa
Jose Amezcua
Nicolas Aquino
Claudia Arguello
Grace Baker
Michael Berger
Rome Daniel Chuatak
Adryanna Cortez
Graylin Cosio
Kloe Damele
Danielle Ferreira
Joseph Frakes
Lorenzo Gonzalez

Christopher Gonzalez
Christopher Lopez
Emily Lujano
Jules Lumanlan
Christopher McNicholas
Maria Bianca Mendoza
Daniel Mora
Zackery Mueck
Maria Pinto
Melida Quintanilla Sakaguchi
Vannya Ramos
Bitaniya Sileshi
Alyssa Mari Tagulao

