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Felicidades en tu dia de Madres
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Fifth Sunday of Easter
May 14, 2017
“I am the way and the truth and the life.
No one comes to the Father
except through me.”
— John 14:6

My Dear Parishioners,
Today is Mother’s Day. There is no one like a mother, no substitute for her place. No
equal to her love and place in our lives. Mothering is an ongoing relationship of love and care.
This is the first Mother’s Day I have to face without a mother on earth. Before Christmas
2016 my beloved mother Anna died in her sleep. I remember her last question over the phone
two days before she died, “Son when can you come home for a visit?” I told her “after
Christmas.” That day never came. She has gone home to be with the Lord. My heart and my
mind are all turning to the woman who gave me life, showed me the beauty of love and taught
me about faith. Mothers are light bearers. Mothers are a unique gift from the Lord. On this
Mother’s Day I will mourn the loss of my earthly mother Anna. But reflecting on Mary, the
mother of the Lord, I draw hope and strength. Mothering is active and ongoing so I believe
my mother is watching and praying for me from above. For those who mothers and grandmothers are still alive, cherish them today, hug them and kiss them, honor them and thank
them. And for those whose mothers have gone home to the Lord, remember them and pray for
them!
May God Bless all mothers a keep them close to himself.

Father Tom
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Fifth Sunday of Easter
Mother’s Day
May 14, 2017
Second Collection:
Next Week: Catholic Charities

St. Felicitas Students will be honoring
our Blessed Mother at the May crowning on Tuesday, May 16th at 9:30 a.m.
They will be singing and participating
in a living rosary.
All parishioners are invited to join us.

Events for the Week May 14, 2017
Sun
5/14

9:15 am Faith Formation

School

Mon
5/15

6:00 pm Catholic Daughters

SJC

6:45 pm Faith Formation

School

Tues
5/16

9:30 am May Crowning

Church

3:45 pm Faith Formation

School

7:00 pm Spanish Meeting

AE Room

ALL ARE INVITED TO:

Wed
5/17

Noon

Young at Heart Luncheon Gym

Memorial Mass for Father Tom’s Parents
When: Saturday, May 20th, 2017
at 11:00 a.m.
Where: St. Felicitas Church
Reception will follow in the vestibule of
the Church

7:00 pm Spanish Catechist Meeting Soc. Hall

Fri
5/19

7:00 pm Spanish Juvenile Choir

AE Room

7:00 pm Choir Practice (10:30)

SJ Chapel

7:30 pm Vietnamese Choir Practice AE Room

All the prizes have been given away.
Young at Heart needs more prizes
for our luncheons

Kính Mời
Xin trân trọng kính mời quý vị đến tham dự
Thánh Lễ cầu nguyện cho
Linh Hồn Anna & Tađêo
song thân của Cha Thomas Lê Trung Khuê
vào sáng Thứ Bảy lúc 11 giờ ngày 20 tháng 5
tại Nhà Thờ.
Sau Thánh Lễ có tiệc trà nhỏ.

LAST CALL
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Announces $200.00—8th Grade Scholarship
Note: does not have to be attending a Catholic High
School in the Fall of 2017 to apply
Deadline: May 19, 2017
Contact Mrs. Vacca for forms at 510-418-6841

Todos están inviados
A la celebración de la misa por el Descanso
eterno del papá y la mamá del padre Tom.
¿Cuándo? Sábado, Mayo 20, 2017
¿Hora? 11:00 A.M.
¿Dónde?
Iglesia Santa Felicitas

This Scholarship is specific to 8th Grade students from
public schools who attend St. Felicitas Parish and who
will be entering the 9th grade in the Fall of 2017.

Seguido de una recepción en el
vestíbulo del templo.

2017-2018 ESSAY THEME
“How does your parish or school do God's work
here on earth?” “What can you do to further this work?”

!Gracias por su asistencia y por
sus oraciones!

Week of
May 14, 2017

Remember the Sick
Lorenzo Altergott
Harold Barber
Ruth Behan
Ed Braun
Alice Camozzi
Sr. Roberta Carson
Noel Desouza
Jeanne Gordillo
Connie Guaraglia
Helen Fresquez
Mae Heasley
Belinda Hernandez
Josie Herrera
Vincent Jacques
Melblena Latorre

Barbara Maloon
Madaline Marks
Clarisse Mascarenah
Peggy Miller
Pete Muskopf
Oliver Olimpiada
Corazon Orille
Catherine Pellini
Henry Pereira
Rosy Pereira
Sophia Pointer
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
Maryjane Tanner
Mary Valladon
Cathlyne Vargas
Maria Jesus Vargas
Joyce White
Julie Whittaker
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.

Thank 5/14

7:30 am Parishioners
9:00 am Mother’s Day Novena
10:30 am Mother’s Day Novena
12:30 pm Mother’s Day Novena

Mon.

5/15

Tues.

5/16

7:00 am Marie Choury †
8:15 am John the Baptist †
7:00 am Lucy Gutierrez (Living)
8:15 am Tony Pontes †
7:00 am Nila Sol Bangloy (Thanksgiving)
8:15 am Mark Sual (Living)

Wed.

5/17

Thur.

5/18

7:00 am Freddie & Leonora Berroya †
8:15 am Emma & Max Trujillo †

Fri.

5/19

7:00 am Thanksgiving
8:15 am Kristina Delgado Pallan †

Sat.

5/20

8:15 am Bill Sobrero †
4:30 pm Manuel Abero †

Sun.

5/21

7:30 am Peter Ha Hanh †

Who Entered into Eternal Life

Flavia Gregorio †
9:00 am Parishioners
10:30 am Gloria Enguidanos †

Rudolph Mello † — May 8, 2017
Darby Mabayag † — May 9, 2017

Augustin Enguidanos †

(Nephew of Tillie Gumataotao)

12:30 pm Luis Antonio Muñoz (Birthday)

Let Perpetual Light Shine Upon Them

Remember those who are serving in
the armed forces:
John Michael (U.S. Navy)
Serving in Somalia

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

Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Come and join us for this devotion every Tuesday
morning after the 7:00 a.m. Mass.

If you know anyone who is serving please call the office
and let us know.

FINANCIAL CORNER

READINGS FOR THE WEEK OF MAY 14th

Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —May 7th

$

8,211.01

Maintenance

$

4,190.00

Amount needed to reach our goal

$

3,488.99

Stewardship of May 7th of $410.55 went to our parish St.
Vincent de Paul organization.

Thank you for your continued generosity.

Monday:

Acts 14:5-18; Psalm 115:1-4, 15-16;
John 14:21-26
Tuesday:
Acts 14:19-28; Psalm 145:10-13ab, 21;
John 14:27-31a
Wednesday: Acts 15:1-6; Psalm 122:1-5; John 15:1-8
Thursday: Acts 15:7-21; Psalm 96:1-3, 10; John 15:9-11
Friday:
Acts 15:22-31; Psalm 57:8-10, 12;
John 15:12-17
Saturday: Acts 16:1-10; Psalm 100:1b-3, 5;
John 15:18-21
Sunday:
Acts 8:5-8, 14-17; Psalm 66:1-7, 16, 20;
1 Peter 3:15-18; John 14:15-21

Tình Mẹ !
Sau khi chôn cất mẹ xong, Bác sĩ T. tìm thấy lá thư dưới chiếc gối của mình.
Con thân mến, Mẹ muốn viết thư này để con biết, con là ai và từ đâu mà đến và cho con biết Mẹ thương con
nhiều bao nhiêu. Ba con và Mẹ quen nhau khi mới vào Đại Học. Sau 2 năm tìm hiểu, Ba và Mẹ quyết định đám cưới.
Điều đó làm cho gia đình bên nội không chấp nhận vì họ muốn Ba con phải ra bằng Bác Sĩ trước khi thành hôn. Mẹ và
Ba của con không thể chờ đợi được nên cả hai bỏ nhà đi Tiểu Bang khác để có thể thành hôn trong âm thầm tại một
Nhà thờ Công Giáo, có sự hiện diện của Linh Mục với một ít bạn bè và hai chứng nhân để hôn nhân có hiệu lực, và một
bữa tiệc nhỏ thật giản dị. Ba con và Mẹ có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và dệt thật nhiều ước mơ cho tương lai.
Ba năm sau, Chúa lại gửi con vào đời, chúng ta thật tràn đầy niềm vui. Cảm tạ Chúa đã cho gia đình chúng ta có món
quà thật tuyệt vời, là cậu con trai, vừa kháu khỉnh vừa thông minh và lanh lẹ. Mẹ nghĩ răng, Mẹ là người đàn bà có phúc
nhất trên đời vì được sống bên cạnh Ba của con và con trai của Mẹ. Ba của con thật là hiền ít nói nhưng rất quan tâm và
lo lắng cho Mẹ và con. Ba của con phải làm 2 công việc mới đủ trả tiền nhà và những chi phí cần thiết. Mỗi buổi cơm tối
thật là vui khi nhìn thấy con tập bò, tập đi từng bước và gọi “ba ba” . Nhưng niềm vui chưa được kéo dài đã bị gián
đoạn
Vào một buổi tối tại bàn ăn đợi chờ Ba của con về ăn tối thì có tiếng gõ của dồn dập, tưởng rằng Ba của con
đem bạn về chơi, vội vàng mở cửa thì xuất hiện 2 viên cảnh sát báo tin, Ba của con đã chết tại nhà thương khi Ba trên
đường về nhà bị đụng xe trên xa lộ.
Mẹ đã ngất xỉu khi nghe hung tin, Mẹ chỉ muốn được chết với Ba của con. Nhưng khi vừa nhìn con mỉm cười vô tư, Mẹ
đã lấy lại niềm tin và sức mạnh. Để tiếp tục cuộc hành trình..
Sau khi chôn cất Ba con xong, gia đình chúng ta không còn đủ tiền để sinh sống. Mẹ đành ôm con về nhà ông bà
nội của con mong được chấp nhận. Vừa thấy sự xuất hiện của chúng ta, gia đình họ nội đã giận dữ cho là lỗi của Mẹ đã
cướp đi mạng sống của con trai họ. Mẹ đành ôm con chạy đi trong đêm vừa lạnh vừa đói mong có ai đó thương giúp.
Nghĩ đến người bạn của Ba có tiệm ăn, Mẹ đến xin xin làm việc giúp bếp, rửa chén để chúng ta có chỗ trọ qua ngày
nuôi con lớn lên. Chưa đầy năm thì vào một buổi chiều sập tối, nhà bổng bốc khói, và tiếng của con từ trên lầu la to
vọng xuống “ Mẹ ơi, Mẹ ơi”..Không suy nghĩ Mẹ vội chạy lên cứu con, ôm con vào lòng để che chở con thì mặt của Mẹ
bị nám cháy. Mẹ tiếp tục vất vả làm việc để nuôi con ăn học khôn lớn thành người và thành tài. Mẹ còn nhớ khi con
mừng sinh nhật 15 tuổi, bạn bè của con đến nhà ăn tiệc sinh nhật của con, con đã giới thiệu Mẹ cho bạn con là: ‘ Đây là
vú nuôi của tôi” Con xấu hổ vì thấy mặt mẹ bị nám cháy còn để lại vết sẹo nên không dám nhìn nhận là Mẹ của mình. “
Mẹ vẫn thương con và không trách con” Mẹ rất hãnh diện về con vì sự thông minh con có một phần cũng nhờ Ba của
con. Con luôn luôn đứng hạng cao từ cấp tiểu học, trung họ rồi vào Đại học. Mẹ cố gắng làm việc nhiều hơn để giúp
con tốt nghiệp Bác Sĩ. Và rồi cuối cùng ước mơ của Mẹ và con cũng thành hiện thực. Đó là ngày ra trường của con
nhận bằng Bác Sĩ. Mẹ biết là con không thoải mái khi phải giới thiệu với bạn bè “Đây là Mẹ của tôi” Thế nhưng Mẹ vẫn
có mặt trong buổi “Graduation” của con nhưng lẫn trong đám đông người từ xa xa để có thể nhìn con. Lòng Mẹ lẫn lộn
vừa buồn vừa vui vì Mẹ không giử con gần bên Mẹ như khi con còn thơ ấu “ Mẹ vẫn yêu con và không trách con ” Và
con đã thực sự trưởng thành. Sau ngày con thành hôn, Mẹ đã xin con cho Mẹ về ở trong nhà của vợ chồng con, để giúp
con dọn dẹp nấu ăn… cũng được. Nhưng nét mặt của con Mẹ cũng có thể đọc được là con sẽ giới thiệu thế nào với bạn
bè của con. Mẹ đã trả lời với con, con đừng lo, con giới thiệu về Mẹ thế nào cũng được tùy con, miễn sao Mẹ được ở
gần con là Mẹ mãn nguyện, bởi vì Mẹ không thể sống nếu không được nhìn thấy con. Con là hơi thở của Mẹ, xa con, Mẹ
sẽ chết” Mẹ vẫn yêu con và không trách con” .
Ngày qua ngày, tháng qua, Dr. T bận rộn với công việc và bạn bè không còn để ý đến sự hiện diện của Mẹ mình
trong nhà . Thêm vào đó, Vợ của T. đối xử với Mẹ thật tệ. Tất cả những sự kiện đó đã đẩy Mẹ ra khỏi căn nhà của
mình. Bà đã xin trọ nhà bên cạnh để nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy con của mình đi đi về về mỗi ngày. Thấp thoáng
đã gần một năm, hình ảnh của Mẹ mình không còn trong nhà mà Dr. T cũng không buồn nghĩ đến. Vào buổi Christmas
Eve, lúc bạn bè của Dr. T. đang vui tiệc Giáng Sinh thì nghe tiếng gõ cửa, mọi người sững sờ nghe tin, Mẹ của Dr. T.
đang hấp hối bên cạnh nhà hàng xóm. Anh ngạc nhiên, và mọi người cũng ngơ ngác. Vội vàng chạy qua nhà hàng xóm,
Bác sĩ T. đã nhìn thấy một người đang nằm trên giường gần góc bếp, thân tiều tụy, chỉ còn da bọc xương , thật là lôi thôi
và anh cũng khó nhận ra đó là Mẹ của anh. Anh vội vàng chạy đến năm tay Mẹ và kêu lên “ Mẹ ơi”. Đây là lần đầu tiên
anh gọi Mẹ sau bao nhiêu năm. Mẹ anh đã thì thầm : Mẹ yêu con” và gục đầu trên đôi tay Dr. T. miệng nở nụ cười mãn
nguyện và tắt thở. Bên ngoài tiếng nhạc vang vọng “ Oh come Let us Adore Him”
Sau khi chôn cất Mẹ, Dr. T. chào tạm biệt người vợ của mình và sang tiểu Bang khác để khóc Mẹ và chiêm ngắm cuộc
đời của Mẹ và tình thương Mẹ dành cho mình. (Kể lại câu chuyện có thật)

Felicidades a los niños de nuestra comunidad que ayer 13 de Mayo,
recibieron por primera vez en sus vidas,
el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
¡Dios los bendiga siempre!

ENCONTRANDO LA REALIDAD CON FE
Las lecturas de hoy describen una comunidad de fe luchando con las realidades de la predicación,
la enseñanza, la oración y el anuncio de la palabra de Dios mientras que otros están preocupados con
que poner en la mesa y un techo para ellos. En los Hechos, las decisiones se hacen acerca de la
división del trabajo. Algunos predicaran y otros se aseguran que la comunidad tenga que comer. En la
primera carta de Pedro hay un sermón de casas espirituales, constructores y piedras angulares, de fe y
de tropiezos. En Juan, Jesús comienza a preparar a los apóstoles para que estén listos para su
despedida. Jesús habla de la casa de su Padre, pero los apóstoles quieren respuestas concretas para sus
preguntas. Ellos quieren ver al Padre. Ellos no saben el camino. La respuesta de Jesús es tanto
espiritual como de forma específica. Su respuesta incluye ambas, fe y obras. Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

ENCONTRANDO FE EN EL MUNDO REAL
Las tensiones dentro de las lecturas son
tensiones que sentimos cada día entre la fe y el
mundo en que vivimos. Tropezamos con piedras
que hay en el camino, con mentiras que
esconden la verdad, aun con la realidad de la
muerte. Queremos que nuestra fe sea sólida, para
que podamos probar su permanencia y realidad.
Pero la fe no es concreta. La fe es algo vivo, un
salto hacia lo desconocido. Las obras son algo
concreto. Las obras de los apóstoles son lo que
los sostiene a ellos, aunque ellos luchen con
su propia fe. Debemos dar de comer a los
hambrientos y hospedar a los sin techo en
momentos que lo decimos a nosotros y lo
decimos a otros. Mientras vivimos en un mundo
de realidades difíciles, debemos recordar que hay
realidades más allá de aquellas que vemos, pero
están más allá de nuestra creencia. Sabemos que
la fe nacida del amor por otros y vivida en el
cuidado de los enfermos y afligidos, los
hambrientos y los desamparados, los pobres y
los encarcelados es una realidad
.

Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy:
Hechos 6:1-7;
Salmos 33:1-2, 4-5, 18-19;
1 Pedro 2:4-9;
Juan 14:1-12

Congratulations to all our First Communicants
May 6, 2017

Alina Arechiga
Marcos Arechiga
Sean Belen
Julian Caro
Kayhana Castigador
Jemoire Celario
Jacob Anthony Chan
Alejandra Cortez
Kloe Damele
Jan Michael David, Jr.
Landon Demello
Giovanni Disalvatore
Rosalie Disalvatore
Catherine Do
Elenna Esparza
Eryanne Espinosa
Brycen Tyler Fernandez
Alexis Go
Jason Go

Jeffrie Go
Jeremy Gregorio
Gillian Guevarra
Jenna Ignacio
Joseph Ignacio
Yazmin Jarata
Alejandro Juarez
Christian Juarez
Ekene Kanu
Paul Kevin-Damm
Ava Kwon
Ysabella Layson
Ralynn Le
Trina Le
Alexis Le-Rabago
Zachary Leach
Axel Lopez
Israel Lopez, Jr.
Josue Lopez-Cortez

Fryda Lopez-Martinez
Emily Martinez
Benjamin Nguyen
Mikaila Perez
Lilyana Richardson
Xochitl Rodriguez
Matthew Rogge
Alexia Rosas
Kory Roschitsch-Przeszlowski
Sebastian Ruvalcaba
Samantha Sanchez
Victoria Truong
Rosa Valdez-Hamilton
Alana Villalobos
Daniel Webb
Gabriel Webb
Aiden Wu
Lillyana Zuniga

