St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

NOVEMBER 12, 2017

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
www.stfelicitassl.org
Mass Schedule
Chương trình Thánh lễ
Horario para Misas
Sunday / Chúa Nhật / Domingo
7:30 am - 9:00 am - 10:30 am
12:30 pm (Spanish) 4:30 pm (Vietnamese)
Saturday / Thứ Bảy / Sábado
8:15 am - 4:30 pm (Vigil)
Daily / Ngày thường / Diariamente
(Monday to Friday)
7:00 am - 8:15 am
Holy Days / Lễ trọng buộc / Dias Festivos
7:00 am 8:15 am 7:00 pm
First Friday Exposition
Thứ Sáu đầu tháng Chầu Mình Thánh Chúa
Primer Viernes Exposición
St. Joseph’s Chapel — 12:30 to 4:45 pm

Sacraments / Các bí tích / Sacramentos
Reconciliation / Giải tội / Reconciliación
Saturday, 3:15 p.m.- 4:00 p.m.
or by appointment.
Baptism / Rửa tội
4th Sunday of every month at 2:30 p.m.
Contact Parish Office for information.
Bautismos
Tercer Domingo del mes a la 1:30 P.M.
Para más información en Español puede
llamar al numero (510) 347-1293
Marriage / Hôn phối
Arrangements to be made 6 months
prior to the wedding.
Matrimonio.
Los arreglos deben hacerse con seis meses
de anticipación a la fecha deseada. Más
informacion? puede llamar (510) 347-1293

Telephone Number (510) 351-5244
Fax (510) 351-5730

Parish Staff
Nhân viên của Giáo xứ
Personal de la Parroquia
Rev. Thomas Khue, Administrator

Ext. 286
Rev. Eddie Castañas, V icar & Director of L iturgy Ext. 297
Deacon Timothy Myers, R.C.I.A., timothykentmyers@gmail.com
Mercey Zamora, Pastoral Associate, Spanish Ministry 347-1293
Sr. Mary Anh Cong, LHC
347-1283
Pastoral Care & Liturgical Ministries
347-1287
Sr. Pauline Hang Hoang, LHC
Vietnamese Community & Altar Servers
Sharon Clancey, Office Secretary
351-5244
Judi Lema, Bulletin Editor
351-5244
Convent
351-5577
Parish School, Meghan Jorgensen, Principal
357-2530
1650 Manor Blvd.
Fax: 357-5358
Religious Education Office
Sandi Walton, Director of R eligious Education
stfelicitasccd@comcast.net
Geri Lara, Youth Ser vices
stfelicitasym@yahoo.com
St. Vincent de Paul

347-1282
326-5693
706-1972

Parish Office Hours / Giờ làm việc VPGX / Horario de Oficinas
Monday / Thứ Hai / Lunes
Tuesday / Thứ Ba / Martes
Wednesday / Thứ Tư / Miércoles
Thursday / Thứ Năm / Jueves
Friday / Thứ Sáu / Viernes

9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am

to 4:00 pm
to 4:00 pm
to 4:30 pm
to 4:30 pm
to 12:30 pm

EMERGENCY / KHẨN CẤP / EMERGENCIA
During non-office hours call or text
Ngoài giờ làm việc, gọi hoặc nhắn tin
Fuera de horas de oficina, llame o envíe un mensaje

(510) 688-2527

Thirty-second Sunday in Ordinary Time
November 12, 2017

Stay awake,
for you know neither the day nor the hour.
— Matthew 25:13

My dear parishioners,
Here are some of my scattered thoughts . . .
1) Parables, parables. . . Once again Jesus uses the wedding banquet as a regular image of eternal life. It
highlights eternal life as the goal and the satisfaction of our deepest hunger and thirst for love — God who is
love. "Oh God, for you my soul is thirsting" as in today's responsorial psalm.
2) The parable mentions that one can be excluded from the wedding feast — the banquet of eternal life.
The wedding banquet is always there and ready for those who were prepared and ready for the Bridegroom
whenever He arrives . . . to go to the wedding banquet with him.
3) Will we be ready when God calls us? Life after death is God's gift to us. It is God's ultimate gift and it
can be refused. Throughout life, how have you learned to welcome God's gifts?
4) Like oil giving light to the lamp or protecting us from evil, prayer renews our energy in body and soul
and guides our steps in life on the way of Christ. Prayer keeps our faith alive and brings us into deeper
relationship with God.
5) "Be awake," "Be vigilant," "Be prepared," "Be ready" . . . are invitations to all of us for receiving
eternal life, the Kingdom of Heaven!
Have a blessed week!
Father Tom

Welcome New Parishioners !
Being registered as a parishioner is important.
Please take a moment to fill this out and return it to the parish office,
or you may drop it in the collection basket so we may contact you.

___ Please contact me. I need to register as a parishioner
Name_______________________________ Phone ______________________________
___New Address
Address_______________________________City_______________Zip Code_________
___I would like to serve in the parish as a _________________________________

___Moving
(remove me)

Thirty-Second Sunday in Ordinary Time
November 12, 2017

Catholic Campaign for Human Development
Working on the Margins

Second Collection
Next Week: Campaign for Human Development

Please respond to Pope Francis’ call for the 1st World
day of the Poor. Please be generous in next week’s second
collection for the Catholic Campaign for Human Development. In the United States, one is six people lives in poverty.
With this collection you support programs that address the
causes of poverty and provide a sustainable future for those
who are struggling across the country. In addition, 25 percent of funds collected remains in our diocese to fund local
anti-poverty projects. Please prayerfully consider how you
can support this collection and work on the margins. More
information about the Catholic Campaign for Human Development can be found at:
www. usccb.org/cchd/collection.

Events for the Week November 12, 2017
Sun
11/12

9:15 am Faith Formation

School

Mon

6:30 pm St. Vincent de Paul

Adult Ed Room

11/13

6:45 pm Faith Formation

School

Tues
11/14

3:45 pm Faith Formation

School

6:00 pm Adult Confirmation

St. Mary’s Ctr.

6:30 pm R.C.I.A.

St. Joseph’s Ctr.

7:00 pm Spanish Prayer Grp.

Adult Ed Room

Wed 11:45 am Young at Heart Lunch
11/15
6:30 pm Our Lady of
Guadalupe Meeting

Thurs
11/16
Fri
11/17

Gym
St. Mary’s Ctr.

7:00 pm Spanish Adult Choir

Adult Ed Room

7:00 pm Spanish Catechist Mtg.

Social Hall

7:00 pm

Spanish Family
Formation Meeting

Adult Education
Room

6:30 pm Spanish Children’s Choir

Adult Ed Room

7:00 pm Spanish Youth Grp.

St. Mary’s Ctr.

8:00 pm Vietnamese Choir Practice

Adult Ed Room

2017 Thanksgiving Food Drive
The St. Vincent de Paul (SVdP)
conference request food donations from
our parish family. The conference will
hold a Thanksgiving parish wide food
drive to assist families in our community. Donation
boxes will be available in the church the weekend of
November 11-12, 2017. We are seeking new, unexpired
food items for Thanksgiving: canned pumpkin, fresh
potatoes, stuffing, instant potatoes, turkey gravy,
cranberry sauce, assorted canned vegetables, jello,
pudding, cake mix and frosting, cornbread muffin mix,
rice, chicken broth, flour, sugar, fresh yellow onions,
crackers.
Thank you in advance for your help.
Saint Felicitas, Saint Vincent de Paul

Dear Parents of New Altar Servers,
We are grateful for your loving support
of the Altar Servers Ministry. Thank you very
much for your presence at the first meeting
and practice last month. We will have a workshop for our
current Altar Servers to refresh their ability to serve and
to train our new Altar Servers.
We would like to invite you and your children to
attend our Workshop with Father Eddie on:
Saturday November 18, 2017
10:00am. – 11:30am.
St. Felicitas Church
Pizza Lunch to follow
You and your children are required to attend this
Mandatory Workshop. After workshop we will commission the children to serve.
We are deeply grateful for your willingness and
responsibility in assisting your children with this ministry.
We are looking forward to seeing you and your children.
If you have any questions or concern, please do not
hesitate to contact us:
Sr. Pauline Hoang 510-347-1287 or 925-212-4320;
sr.paulinehoang27@gmail.com
Sandy Braun 510-364-9465; braun55@comcast.net

MAKE-UP WORKSHOP FOR
LECTORS AND EUCHARISTIC MINITERS
If you missed the workshop on November 4 there will
be a make-up session on Wednesday, November 15th at
6:00 p.m. to 7:00 p.m. in the Church.

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

Pray for our Sick Relatives & Friends
Cầu nguyện cho những người đau bệnh
Oremos por nuestros familiares y amigos enfemos
Ana Sotelo Zamora
Antolina Perez
Bertha Alameda
Antoinette Carson
Maria Gomez
Jesse Pedro
Jeannine Baart

Father Terry Tompkins
Dave Fiscus
Pellini Family
Pete Muskopf
Loren Heiland
Mary Castro

Who Entered into Eternal Life
Manuel Silva † — October 31, 2017
Let Perpetual Light Shine Upon Him

Remember those serving in the armed forces in our parish.
Nhớ đến những người đang phục vụ quân đội trong Giáo xứ.
Recordamos a todos los que prestan servicio militar.
John Michael Salvatierra (U.S. Navy)
Antonio Sandoval (U.S. Army)
Lt. Matthew Penaranda (U.S. Army)
Lt. Cmdr. Benjamin Sacramento, Jr.U.S.N
Ryane Preciado (U.S.A.F.)
Jouse Cedillo (U.S.A.F.)
If you know anyone who is serving please call the office at
(510) 351-5244 and let us know.
Nếu bạn biết người nào đang phục vụ quân đội trong Giáo
xứ chúng ta, xin vui lòng gọi cho văn phòng Giáo xứ 351-5244.
Si conoce a alguien que está sirviendo, por favor llame a la
oficina al 351-5244 y háganoslo saber.

READINGS FOR THE WEEK OF NOVEMBER 13
Wisdom 1:1-7; Psalm 139:1b-10;
Luke 17:1-6
Tuesday:
Wisdom 2:23 — 3:9; Psalm 34:2-3, 16-19;
Luke 17:7-10
Wednesday: Wisdom 6:1-11; Psalm 82:3-4, 6-7;
Luke 17:11-19
Thursday: Wisdom 7:22b — 8:1; Psalm 119:89-91,
130, 135, 175; Luke 17:20-25
Friday:
Wisdom 13:1-9; Psalm 19:2-5ab;
Luke 17:26-37
Saturday: Wisdom 18:14-16; 19:6-9; Psalm 105:2-3,
36-37, 42-43; Luke 18:1-8
Sunday:
Proverbs 31:10-13, 19-20, 30-31;
Psalm 128:1-5; 1 Thessalonians 5:1-6;
Matthew 25:14-30 [14-15, 19-21]

Sat.

11/11

Sun.

11/12

Week of
November 11,
2017

4:30 pm Maria Ha Nhan †
Anita Diosdado Telmo †
Fr. Terry Tompkins (Healing)
7:30 am John the Baptist Ha †
Pedro Torio †
9:00 am Rose Marie Escobar †
10:30 am
12:30 pm
7:00 am
8:15 am

Parishioners
Ernestina Villeda †
Daminh Xuyen Hoang †
Harriette & Manuel Illescas †

Mon.

11/13

Tues.

11/14

7:00 am Maria Toi Huong †

Wed.

11/15

8:15 am Catherina Luong †
7:00 am Antoinette Hoai-an Tran †
8:15 am Trang Nguyen (Birthday)

Thur.

11/16

7:00 am Norma Pagdanganan (Birthday)

Fri.

11/17

8:15 am All Souls †
7:00 am Rose Lon Hoang †

Sat.

11/18

8:15 am Tony Pontes †
8:15 am Angelito Salloman †

Sun.

11/19

4:30 pm Parishioners
7:30 am Joaquin David-Malig †
Celestino Telmo †
9:00 am Sarah Jensen †
10:30 am Lucy Valenzuela †
Vincent Jacques †
12:30 pm Hector Martinez †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

THE GAP
It’s interesting that there is such a huge
gap between advice and help.
—Anonymous

Monday:

FINANCIAL CORNER
Sunday Collection —November 5

$ 8,871.00

Maintenance

$ 4,471.00

The Stewardship of November 5th of $443.55 went to the
George Mark Children’s House for terminally ill children.
Thank you for your continued generosity.

Lecturas de hoy: Sabiduría 6:12-16; Salmo 63 (62):2-8; 1 Tesalonicenses 4:13-18 [13-14]; Mateo 25:1-13

NO SER TONTO
¿Qué significa ser tonto? ¿Qué significa ser
inteligente? Todos nosotros podemos nombrar una
ocasión o dos en la que hayamos hecho algo tonto.
No nos detuvimos a considerar las consecuencias de
nuestras acciones o de lamentarnos al final por esas
acciones. Sin embargo, el tipo de tonterías que aquí
estamos considerando, es más que un simple comportamiento impulsivo que tiene consecuencias eternas.
Ser ignorante ante los ojos de Dios es ignorar sus
caminos los cuales nos enseñan cómo debemos
comportarnos, ante Dios, nuestros prójimos y
nosotros mismos. Las cinco jóvenes vírgenes no
fallaron en cumplir sus responsabilidades, sino que
fallaron en lo que no hicieron. Como ellas, fallamos
en estar listos para el encuentro con nuestro Señor, ya
sea por lo que no hacemos o por lo que hacemos. En
estas últimas semanas del año litúrgico se nos urge
hacer un balance. ¿Quiénes somos, quiénes no somos,
viviendo como unas personas con una fe que dirige
nuestras vidas? ¿Somos tontos por los pecados que
comentemos o por cosas que no hicimos? ¿Cuidamos
nuestros prójimos o a nosotros mismos como
deberíamos? ¿O actuamos como si tuviéramos todo el
tiempo del mundo para encaminarnos y andar por la
ruta de Cristo de misericordia, perdón, justicia, amor
y paz? ¿Fallamos en reconocer que el discipulado
cristiano es un camino para la vida?Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
SÉ SABIO, PREPÁRATE
La urgencia de estar listo para la venida de Cristo
no tiene la intensión de espantarnos, sino al contrario,
de enfocar nuestra atención en cosas que importan.
La sabiduría consiste en buscar a Dios en todas las
cosas. Como el salmista, la persona sabia ora
diciendo "mi alma está sedienta de ti, Señor" (Salmo
63:2b). El camino de Cristo no está escondido
para nosotros, como si fuera un juego de busca
y encuentra. "Se deja contemplar rápidamente”
(Sabiduría 6:12) por todos los que aman a Dios.
Conocemos los Diez Mandamientos, las Beatitudes,
el mandamiento de Jesús de lavar los pies uno al otro,
amar y servir con corazones alegres. Comportarse
correctamente es ser sabio, y aquellas personas que
sean sabias estarán listas. Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Joven, Ven y Lo verás!
Deseas participar en el Grupo Juvenil Santa Felicitas?
Eres bienvenido a nuestros encuentros con Jesús.
Lo conoceremos más, lo amaremos más.
Lo amaremos más, lo serviremos más y mejor.
Cuándo, Dónde y a qué hora?
Viernes a las 7:00 P.M. en el salón Santa María
(situado en la parte posterior del templo)

Semana de la Colecta
Por pavor respondan al llamado del Papa
Francisco en este primer Día Mundial para los
Pobres. Por favor, sean generosos en la segunda
colecta de esta semana para la Campaña Católica
para el Desarrollo Humano. En los Estados Unidos,
una de cada seis personas vive en una situación de
pobreza. Con esta colecta ustedes dan su apoyo
a programas que relacionados con las causas de la
pobreza y brindan un futuro sostenible a aquellos que
están luchando en todo el país. Además, el 25 por
ciento de los fondos recaudados permanecerán en
nuestra diócesis para financiar proyestos anti-pobreza
en nuestra área. Por favor, en oración, piensen en
cómo dar su apoyo a esta colecta y trabajar en la
periferia. Pueden encontrar más información sobre la
Campaña Católica para el Desarrollo Humano en:
www.usccb.org/cchd/collection

Vì Danh Chúa nhân từ
chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
xin cho các linh hồn
được lên chốn nghỉ ngơi.

Hội Bác Ái Vincent de Paul kêu gọi đóng góp thực phẩm
từ các gia đình trong giáo xứ chúng ta. Hội sẽ tổ chức một
buổi ăn trưa Lễ Tạ ơn tại Giáo xứ để giúp đỡ các gia đình
nghèo trong cộng đồng chúng ta. Các hộp quà tặng thức
ăn sẽ đặt tại nhà thờ vào cuối tuần 11-12 tháng 11, 2017.
Chúng tôi đang tìm kiếm các món ăn mới, chưa hết hạn
cho Lễ Tạ Ơn như bí ngô đóng hộp, khoai tây tươi, khoai
tây chiên, nước thịt gà tây, nước sốt, các loại rau đóng hộp,
jello, bánh kem, hỗn hợp bánh và kem tươi, bột bắp làm
bánh, gạo, nước dùng gà, bột, đường, bánh quy giòn…
Xin cám ơn rất nhiều cho sự trợ giúp của quý vị.
Saint Felicitas, Saint Vincent de Paul

Kính mời quý linh mục, phó
tế, tu sĩ nam nữ, và anh chị
em tín hữu tham dự đại lễ
Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam sẽ được cử hành vào
lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, 19-11-2017, tại nhà thờ
Thánh Antôn, Oakland. Thánh lễ sẽ do Đức Cha Michael C. Barber chủ sự.

Ngày 15 tháng 11 - Thánh Albertô Cả,
Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Thánh Albertô được gọi là cả vì tài khôn ngoan
và thông minh đặc biệt của ngài. Ngài sinh vào
khoảng năm 1193 tại Lauingen, một làng nhỏ
bên bờ sông Danube miền Souabe, nước Ðức.
Ngài theo học tại đại học Padua. Sau đó xin gia
nhập dòng Ða Minh, mặc dầu gia đình ngăn cản.
Ngài giữ luật dòng hết sức trung thành và
nghiệm nhặt, có lòng sùng kính Mẹ Maria cách
riêng, và hăng say phục vụ các linh hồn. Năm
1228, ngài được gửi sang Cologne để học. Sau
đó, ngài được mời về làm giáo sư đại học Paris.
Ngài là người thầy đã có công tìm hiểu và hướng
dẫn thánh Tôma Aquinô, sau này trở nên một vị
tiến sĩ thời danh của Giáo Hội. Ít lâu sau, ngài
rời Paris để nhận nhiệm sở khác tại Ðức và tại
Rôma. Năm 1260, ngài được gọi làm Giám Mục
Ratisbone và chết tại đó năm 1280. Thánh nhân
để lại rất nhiều tác phẩm quý giá về mọi vấn đề,
nhất là triết học và thần học. Ngài được tôn
phong Hiển Thánh năm 1931 do Ðức Giáo
Hoàng Piô XI. Và năm 1942, Ðức Piô XII đã
đặt cho ngài danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh.
* * *
Ngày 18 tháng 11 - Kỷ Niệm Cung Hiến
Ðền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ
Vua Constantin Cả (270-337) đã chiến thắng
quân Maxence dưới tường thành Rôma năm 312,
nhờ sự xuất hiện lạ lùng của cây Thánh Giá lơ
lửng giữa không trung với hàng chữ: "In hoc signo vince" (Tin vào dấu này, ông sẽ thắng).
Năm 313, ngài đã ban hành chiếu chỉ (Edit de
Milan) chấm dứt cuộc bách hại người Công Giáo
và cho tự do tôn giáo. Sau đó, năm 323, nhà vua
mới thật sự trở lại Công giáo. Ðể tỏ lòng biết ơn
về chiến thắng Maxence, ngài đã xây cất nhiều
đại thánh đường nguy nga, trong số đó phải kể
vương cung thánh đường thánh Phêrô và thánh
Phaolô. Ðền thờ thánh Phêrô được xây cất năm
326 và được nới rộng ra năm 1506 với sự cộng
tác đắc lực của nhiều kỹ sư và nghệ sĩ có tiếng:
Rosellinô, Bramante, Raphael, Michel Ange,
Carlô Modernô và Silvestrê. Riêng cái tháp cao
138m, rộng 42m. Thánh Silvestrê và Ðức Giáo
Hoàng Urbanô VIII đã thánh hiến ngày
18/11/1626. Ðền thờ thánh Phaolô được xây cất
trên đường Ostie, bên "ngoài thành" Vatican, và
được thánh hiến cũng cùng một ngày với đền
thánh Phêrô. Năm 1823, một cuộc hỏa tai đã
thiêu hủy gần hết và Ðức Grêgoriô XVI và Ðức
Piô IX đã chọn ngày định tín "Ðức Maria Vô
Nhiễm Nguyên Tội" để thánh hiến lại, với sự
chứng kiến đông đảo của các Giám Mục.
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