St. Felicitas Catholic Church
1662 Manor Blvd. San Leandro
Email: stfelicitasChurch@comcast.net
Telephone Number (510) 351-5244 ● Fax (510) 351-5730
www.stfelicitassl.org

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.

PALM SUNDAY
March 29th, 2015
READINGS FOR THE WEEK OF MARCH 30th
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:

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

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

Sunday:

Isaiah 42:1-7; John 12:1-11
Isaiah 49:1-6; John 13:21-33, 36-38
Isaiah 50:4-9a; Matthew 26:14-25
Lord’s Supper: Exodus 12:1-8, 11-14;
1 Corinthians 11:23-26; John 13:1-15
Isaiah 52:13 — 53:12;
Hebrews 4:14-16; 5:7-9;
John 18:1 — 19:42
a) Genesis 1:1 — 2:2 [1:1, 26-31a];
b) Genesis 22:1-18 [1-2, 9a, 10-13, 15-18];
c) Exodus 14:15 — 15:1;
Exodus 15:1-6, 17-18;
d) Isaiah 54:5-14;
e) Isaiah 55:1-11; Isaiah 12:2-6;
f) Baruch 3:9-15, 32 — 4:4;
g) Ezekiel 36:16-17a, 18-28;
h) Romans 6:3-11; i) Mark 16:1-7
Acts 10:34a, 37-43;
Colossians 3:1-4 or 1 Corinthians 5:6b-8;
John 20:1-9 or Mark 16:1-7 or (at an
afternoon or evening Mass) Luke 24:13-35

Palm Sunday of the Passion of the Lord
March 29, 2015
[Christ Jesus] humbled himself,
becoming obedient to the point of death,
even death on a cross.
— Philippians 2:8

My Dear Parishioners,
Today we celebrate Palm (Passion) Sunday. The Holy Week has just begun. Each year
we have this time the Church has set aside for us to experience in the liturgies the events of
our redemption, renew our faith and strengthen our spiritual life.
This is the holiest week of the liturgical year. We are called to bring the redemptive love
to those who suffer crucifixion in our time. We see suffering and disappointment throughout
the passion of Jesus. People accused Jesus, deserted Him, betrayed Him and, in the end,
executed Him. There is no joy in the final days of Jesus’ life but, as he promised, he
became the good news for us. Can you and I see suffering as Jesus did? Can we find joy
for others?
Is it difficult to admit that you are a follower of Jesus, a Catholic…
Are we able, like Simon, to help carry the cross for Jesus….
Is it easy to criticize Peter for denying Jesus…
Is there any time we deny Jesus...
Jesus dies publicly out of love for all of us. Can we live our faith publicly for Him?
I wish that together we will all walk with Jesus during Holy Week. My wish for all of
us is to experience the love, mercy, and forgiveness of Jesus and share it with others.
Remember, I always pray for you and I love you.
Father Tom
SUFFERING
Jesus did not come to do away with suffering or remove it.
He came to fill it with his presence.
—Paul Claudel

Palm Sunday
March 29, 2015

Events for the Week of March 29, 2015

There will be no Children’s Liturgy Today

Mon

Second Collection

3/30

This Sunday: The Catholic Voice
Good Friday: Holy Land
Easter Sunday: Maintenance

Wed

There are no Hospitality Sundays during Lent

7:00 pm Lenten Reconciliation

Church

7:00 pm Spanish Adult Choir

AE Room

4/1
See Triduum Schedule below for
HOLY WEEK

We need Calla Lilies for the Altar of
Repose on Holy Thursday. If you have
any in your garden that you would like to
donate please bring them to the office on
Wednesday, April 1st.
Thank you.
Parents, Guardians and Sponsors,
You are hereby invited to join us this Palm Sunday
for a

“Night of Reflection”
Monday, March 30th at 7:00 P.M.
Our Parish Reconciliation Service
There will be 12 Priests available to hear your
confession in English, Spanish, or Vietnamese.
Come and experience God’s love, mercy and
forgiveness in this powerful sacrament.

By Patty Collyer
Oakland Diocese Youth Ministry Coordinator
On Sunday March 29, 2015
From 6:00 pm to 7:30 pm
At St. Felicitas Church
Let us all take the time to Grow our relationship
with Christ with a prayer process that leads to
inner healing and spiritual freedom.

Triduum Schedule
Holy Thursday—April 2nd, 2015
Morning Prayer— 8:15 am
Mass of the Lord’s Supper—7:00 pm
Followed by: Adoration of Holy Eucharist at the Altar of Repose
Concluding with Night Prayer—11:30 pm
Good Friday—April 3rd, 2015
Morning Prayer—8:15 am
Stations of the Cross (by the 8th Graders at 12:00 noon in Church)
Passion of the Lord and Veneration of the Cross—3:00 pm (English)
Passion of the Lord and Veneration of the Cross—7:30 pm (Trilingual)
Holy Saturday—April 4th, 2015
Morning Prayer—8:15 am
Easter Vigil—8:00 pm
Easter Sunday—April 5th, 2015—Masses
7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:15 pm (Spanish)
4:30 pm (Vietnamese)

The Sick and the
Homebound
Connie Castellannos, George Pieraldi, Julie Chin, Robert
Billmire, Peter & Sheryl Smith, Ed Fletcher, Connie &
Joyce Guaraglia, Virgilio Legaspi, Jean Bisbiglia, Mariah
“Mia” Vicedo, John Vargas, Pearle Cezair, Mary Helen,
Arlene Pershing, Maria Jesús Vargas, Joey Medeiros,
Monica Dias, Dora Romero, John O’Keefe, Edgar Romero,
Jeanette Frazee, Lishia Stone, Theresa Pellini, Felicidad
Calo, James Balliet, Patricia Vaughn, Joe Zipp, Michael
Babik, Rosemary Johnson, James Lydon, Barbara Maloon,
Juanita Estrellas, Priscilla Shelton, Nhi Nguyen, Mary
Young, Myriam Rodriguez, Peggy Miller, Darryl Shields,
Jesus Mendosa, Dan & Raymond Bautista, JoAnne Salazar,
Anne Tran, Sara Le Fargo, Shirley Mederios, Julie Illescas,
Dee Darbo, Paul Prado, Cleto Contero, Rudy Griego, Mary
Valladon, Manuela Capulong Agabao, Randy Lemos, Elio
Dianda, Al Rocha, Maria Beam, Amelia Ramos, Felisimia
Toste, Nelson Baylosis, Judith Edrosolam, Marie Choury,
Mel Mederious, Dorothy Feick, Luningning Hobbs, Joel
Rivera, Celina Cardoso, Joseph Fantos, Jonathan Tran,
Tudi Wehrman, Ella Pennington, Ricardo Duenas,
Madeline Marks, Marie Fletcher, Nieves David, JJ Moisa,
Olivia Camcam, Khoat Nguyen, John Munch, Olivia
Cordeiro-Rarey, Antonio David, Maria Escobar, Mike
** 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.

From The Principal of St. Felicitas School
Meghan Jorgensen

As our Lenten Journey comes to a
close and we begin holy week together,
I look forward to honoring the Paschal
Mystery that is central to our faith.
Holy Thursday mass is my favorite mass of the year as
we are clearly reminded of our discipleship, servitude,
and that our community is one body in Christ. The
students and staff will be honoring the last supper on
Thursday during a prayer service where we will wash
each other’s hands or feet in our faith families. In
addition, the eighth graders will be leading our
meditation on the Stations of the Cross for the school
on Thursday at 11:00 and for the Parish on Friday at
12:00. The eighth graders have been working hard to
create a powerful prayer experience that honors the
amazing event of the Passion of our Lord Jesus. It has
really been inspiring to see them rise to the occasion.
We are hoping that you will join us at noon on Friday
in the gym.
I pray that you have a very blessed Holy Week!

Please pray for
Alex Bradley
who is serving in the
Middle East

March 30th - April 5th
Sun.

3/29

Mon.

3/30

Tues.

3/31

Wed.

4/1

Thurs.
Fri.
Sat.

4/2
4/3
4/4

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
8:15 am
8:15 am
8:15 am
8:00 pm

Sun.

4/5

(A) Anniversary

7:30 am
9:00 am
10:30 am
12:15 pm
(B) Birthday

Olga & Jorge Jui †
Parishioners
Paula Tyler †
Maria Gallo †
Teresa Trần †
Pedro Quiroga †
Peter Hà Văn Bong †
Rolando Lara †
Peter-Martha Trần †
Nina Ricci Valdez †
Holy Thursday Morning Prayer

Good Friday Morning Prayer
Holy Saturday Morning Prayer
Parishioners (Easter Vigil)

Bill & Barbara O’Connor (L)
Thanksgiving
All Souls
Goyita Hernández
(L) Living
(†) Deceased

First Holy Communion—May 2nd
We would like to encourage family, friends and
members of the parish community to join us in prayer
for the children of our parish who will be celebrating
the Sacrament of First Holy Communion on May 2nd.
Prayer cards of the students that have been
preparing for First Communion will be distributed to
parishioners today. We ask you to take one of these
cards home and remember that child in your prayers.
We welcome you to send a card to that child.
Please write the child’s complete name on any cards
that you send. Cards for our First Communion students
can be dropped off at the Religious Education office or
St. Joseph Center by April 29th and we will forward
these to the children.
~~Sandi

Cộng Đoàn Nữ Vương Hoà Bình
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm B: Mc 14, 1 - 15. 47
Bệnh "Hùa theo đám đông"
Khi làm sai một điều gì đó, người ta thường biện minh rằng: "Người ta làm sao, tôi làm vậy".
Người ta kể rằng: có một cậu bé đang đi trên lề đường bỗng dừng lại, ngửa mặt lên trời. Có vị
giáo sư đi tới, thấy thế cũng ngạc nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn theo. Rồi một bà đứng tuổi
đi ngang qua cũng làm y như vậy; một người, rồi một người nữa... Lúc cậu bé cúi xuống,
quay qua quay lại, ngạc nhiên khi thấy cả chục người đứng chung quanh mình đều ngửa mặt
nhìn trời. Cậu thành thực hỏi: "Ủa! Các ông các bà cũng bị chảy máu cam như cháu sao?".
Ðây là căn bệnh "hùa theo đám đông". Ðám đông làm mình cũng làm. Sự hùa theo đám đông
đôi khi bất chấp đúng sai vì nể người này người nọ hay sợ người khác nói mình không
giống ai. Dường như người ta nghĩ rằng nhờ đám đông mà dảm bớt tội, hay giảm bớt trách
nhiệm. Những bệnh "hùa theo đám đông này", ta có thể thấy nhan nhản qua các tội: nam nữ sống chung hay còn gọi
là sống thử khi chưa kết hôn nơi những con người ngày nay; chuyện phá thai nơi những bà mẹ mang con ngoài ý
muốn; chuyện buôn gian bán lận để có lời trong thời buổi cạnh tranh mà nhiều người nói rằng "không gian làm sao
có lời"; chuyện hối lộ và tham nhũng để được việc, được trức quyền và giữ được ghế lâu dài...; Lợi dụng đám đông
để người ta phạm tội mà không e ngại, không xấu hổ và nhất là không còn ý thức đâu là tội. Ðám đông làm bậy đã
khiến cho tội trở thành điều bình thường như: nói tục, chửi bậy, nói dối, gian lận, nói xấu. Đã làm cho nhiều trẻ nhỏ
và những người kém hiểu biết mất ý thức về sự việc là tội hay không tội, có lương tâm hay không. Họ đã làm theo
đám đông mà không còn ý thức về căn tính sự việc đúng sai.
Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giê-su được hoan nghênh và kết án, được tôn vinh, và tẩy chảy cũng chỉ một
đám đông. Ðó chính là đám đông dân thành Giê-ru-sa-lem. Họ đã từng tung hô Chúa Giê-su. Họ đã từng lấy áo lót
đường cho Chúa Giê-su đi qua. Họ cầm ngành lá vạn tuế để cùng nhau tung hô Chúa là Ðấng nhân danh Thiên Chúa
mà đến. Thế nhưng, cũng đám đông đó, chỉ nghe nhóm biệt phái và thượng tế định tội Chúa Giê-su, họ đã mau chóng
quay lưng lại với người mà họ đã từng tung hô. Những bàn tay cầm cành lá vạn tuế lại được giơ lên trong tư thế nắm
đấm đòi triệt hạ Chúa Giê-su. Những lời tung hô đầy niềm vui được thay bằng những lời hằn học đầy căm phẫn. Có
lẽ có rất nhiều người trong đám đông đó không hề thù ghét Chúa Giê-su. Có lẽ trong đám đông đó còn có rất nhiều
người đã từng nhận ân nghĩa của Chúa Giê-su. Thế nhưng, họ đã bị đám đông lôi cuốn vào chuyện gian ác để đòi
đóng đinh người vô tội trên thập tự giá.
Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những người công chính bị hạ bệ, bị lấy mất thanh danh bởi đám đông đang rỉ tai
nhau bỏ vạ, cáo gian , nói hành, nói xâu...
Dòng đòi hôm nay vẫn còn đó những người bị tước mất tất cả danh dự, lẫn vật chất vì đám đông hãm hại mà không
biết thanh minh từ đâu.
Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những bất công khi đám đông cuồng tín bất chấp lề luật toa rập với nhau hãm hại
người công chính.
Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những người công chính dám bảo vệ chân lý lại bị đám đông tẩy chay theo chủ
nghĩa đồng cảm chứ không đồng thuận.
Dòng đời hôm nay tội lỗi vẫn lan tràn, khi mà đám đông đã không đủ tỉnh thức để hồi tâm, để dừng lại. Nhưng lại
hùa theo nhau để làm bậy đến mức độ mất ý thức về tội.
Ðám đông dân thành Giê-ru-sa-lem đã toa rập với nhau giết hại người công chính. Có lẽ, họ đã hối hận sau cái chết
của Chúa Giê-su. Có lẽ, họ đã hoảng sợ khi nghe tin Ngài đã từ cõi chết sống lại. Nhưng đã muộn. Giu-đa đã tự vẫn.
Phê-rô xấu hổ. Viên đội trưởng chỉ thở não nề mà nói "Người này thật là Con Thiên Chúa". Ðám đông xôn xao lo
lắng. Tất cả đã muộn khi sự ác chiến thắng. Người công chính đã bị kết án tử hình.
Là người ky-tô hữu chúng ta phải sống yêu thương. Tình yêu thương đòi buộc chúng ta đừng làm điều gì có lỗi với
lương tâm. Tình yêu đòi buộc chúng ta vượt trên đám đông, trên dư luận để đừng hùa theo đám đông mà phải can
đảm bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải. Tình yêu đòi buộc chúng ta phải sống trung thực với chính mình, biết tôn trọng
sự thật và can đảm bảo vệ sự thật. Ðừng vì sợ hãi mà im lặng để bất công lan tràn, sự dữ ngự trị.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn tỉnh thức trước sự dữ, luôn có lập trường vững chắc trong cuộc sống. Xin đừng vì
nhát đảm mà làm ngơ trước bất công nhưng luôn can trường bảo vệ chân lý và sự thật. Amen.
(Lm. Jos Tạ duy Tuyền)

UNCIÓN PROFÉTICA
La solemnidad de las lecturas de hoy nos invita a una
contemplación silenciosa del misterio de nuestra redención. Hay tantas
maneras de comprender los sucesos de la Pasión. La mujer que unge a
Jesús se comporta proféticamente y de un modo que los otros
discípulos aún no comprenden. La unción es para los sacerdotes, los
profetas y los reyes, y también para la preparación de los muertos. Es
para la sanación y la santidad. Su acción reconoce los sucesos de la
pasión y la muerte del Señor que se avecinan, y señala hacia la
resurrección y el triunfo sobre el mal y la muerte. Jesús es sacerdote y
víctima, profeta y Dios, Rey y Señor. Todas estas cosas se hacen
explícitas en su unción profética.
Copyright © J. S. Paluch Co.

LECTURAS DE HOY
Evangelio para la procesión de las palmas — ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
(Marcos 11:1-10 o Juan 12:12-16)
Primera lectura —
No oculté el rostro a insultos y salivazos, porque
sabía que no quedaría avergonzado (Isaías 50:4-7)
Salmo —
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
(Salmo 22 (21)
Segunda lectura —
Jesús se despojó totalmente y Dios lo llenó de
exaltación (Filipenses 2:6-11)
Evangelio —
La versión de la Pasión y Muerte de Jesús que nos
da Marcos
(Marcos 14:1 — 15:47 [15:1-39])

Hermanos y Hermanas,
La oportunidad de acercarnos a
Jesús, nuestro Señor, mediante el
Sacramento de Reconciliación, es
una vez más, una gran bendición.
Es el amor del Padre, quien a
través de un sacerdote nos ofrece el tan deseado perdón. Es el
mismo Jesucristo quien siempre está dispuesto a perdonarnos si
nos acercamos a este sacramento con un corazón arrepentido.
También nuestra Iglesia, nos manda confesarnos por lo menos una
vez al año, durante la Cuaresma.
Tendremos cinco sacerdotes confesando en Español y otros más
que estarán confesando en Inglés.
El servicio será la próxima semana, con el horario siguiente:

Celebracion de la Pasion del
Señor en tres diferentes
idiomas.
Veneracion de la santa Cruz y
distribucion de la sagrada
Comunion.
A las 7:30 de la noche.

Parish Staff
Rev. Thomas Khue

Parochial Administrator
Ext. 286

Rev. Tran T. Dinh

Vietnamese Ministry
In residence
351-5221

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

Pastoral Care
347-1282

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

Director of Religious Education
483-4880
Fax: 483-2626
stfelicitasccd@comcast.net

Geri Lara

Youth Services
347-1285
stfelicitasym@yahoo.com

St. Vincent de Paul

706-1972

Pray the Rosary for World Peace
7:30 am

Church

(Daily)

8:45 am

S.J. Chapel

(Tuesday through Friday)

Please Pray for the success of
Reclaiming Christ's Mission
Together Campaign

PROPHETIC ANOINTING
The solemnity of today’s readings invites us into
silent contemplation of the mystery of our redemption.
There are so many levels on which to understand the
events of the Passion. The woman who anoints Jesus acts
prophetically in a way that the other disciples do not yet
grasp. Anointing is for priests, prophets, and kings, and
also for the preparation of the dead. It is for healing and
for holiness. Her action acknowledges the imminent
events of the passion and death of the Lord, and points
toward his resurrection and triumph over evil and death.
He is priest and victim, prophet and God, King and Lord.
All these things are acknowledged in her prophetic
Copyright © J. S. Paluch Co.
anointing.

If you know anyone who is in active
duty in the Middle East please let us
know so we can pray for them.

