St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

NOVEMBER 19, 2017

THIRTY-THIRD 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-third Sunday in Ordinary Time
November 19, 2017

Blessed are you who fear the L

.

— Psalm 128:1a

"Which servant am I?" Imagine being one of the servants in the parable we hear today from the Gospel of
Matthew. We can feel the pride of the first two servants, who wisely used the talents given to them. We
imagine the fear and shame of the third, who did not. The servants were given different sums of money,
according to their ability. None was given more than what he was capable of handling. Yet only two made
the talents they were given fruitful. As a result, these two heard, "Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's
joy." As we hear the parable, we must wonder, "Which servant am I?"
THE MASTER
The master in the parable of the three servants may sound harsh, until we reflect on the story from his
perspective. It was his money. He had entrusted it to the servants. They obviously knew what was expected
of them, and two fulfilled their duties well. Their master was wise to entrust his treasure to them. Through
their faithful stewardship, the talents increased. Hearing the parable this way, we must consider Jesus'
meaning in telling it. We do not know when our Master, Christ our Lord, will return. What we do know is
that God has entrusted many gifts to us and expects that we will be good and faithful stewards of them all.
THE SERVANT
The servants in the parable were entrusted with their master's wealth. The talents were not theirs, yet they
were called to make the talents fruitful in their master's absence. They were expected to treat the talents as
though they were their own. Our gifts--life, talents, financial and material resources--truly are God's. We
are entrusted with these gifts and are expected to use them well, to make Christ's presence known in the
world. Like the woman in today's passage from the book of Proverbs, we are to "work with loving hands,"
reaching out to the poor and extending our arms to the needy (Proverbs 31:20) through the ways in which
we use the time, resources, talents, and gifts that God has entrusted to us. Notice that the third servant in
the Gospel parable, the one deemed "wicked" and "lazy," did not misuse his talent. He simply buried it.
What talent, gift, or resource are you using well? What gift have you buried? It is time to dig it up, dust it
off, and start using it as "children of the light and children of the day" (1 Thessalonians 5:6).
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

A THANKFUL HEART
A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parent of all the other virtues.
--Cicero

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time
November 19, 2017

Thanksgiving Day
Only One Mass at 9:00 a.m.

Second Collection
This Week: Campaign for Human Development
Next Week: Catholic Voice

You are invited to bring the
bread and/or wine that you will be
serving for Thanksgiving Day
dinner to be blessed at Mass.

Events for the Week November 19, 2017
Sun
11/19

9:15 am Faith Formation

School

Mon
11/20

6:00 pm Catholic Daughters

St. Joseph’s Ctr.

6:45 pm Faith Formation

School

Tues
11/21

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.

St. Mary’s Ctr.

6:30 pm Our Lady of
Guadalupe Meeting

St. Mary’s Ctr.

7:00 pm Spanish Adult Choir

Adult Ed Room

7:00 pm Spanish Catechist Mtg.

Social Hall

Wed
11/22

Thurs
11/23

HAPPY THANKSGIVING—OFFICE CLOSED

Fri
11/24

OFFICE CLOSED

Young at Heart Luncheon
(Please note change of date)
When: December 6, 2017 in the Gym
Christmas Décor — wear red and green.
Baked Ham Dinner Luncheon.
Tickets $7.00 are available in the Parish
Office.
Last Day to purchase tickets is
Sunday, December 3rd

The office will be closed
Thursday, November 23 thru
Sunday November 26.
The office will reopen on Monday
November 27th at 9:00 a.m.

Music for
Liturgy special Event
If you have a gift of music and
would like to contribute we invite you to join us to
glorify God on the following special occasions:
Thanksgiving Day —Thursday November 23rd
9 a.m. Mass (rehearsal at 8:30 a.m.)
Anointing of The Sick— Saturday December 2nd
10 a.m. Mass (rehearsal at 9:30 a.m.)
Immaculate Conception— Friday December 8th
7 p.m Mass (rehearsal at 6:30pm)
No commitment, no need to be trained
Please contact: Sr. Mary Anh Cong at 347-1283

For the month of November, we, the Filipino Association of St. Felicitas would like to acknowledge all of our faithfully
departed with
“ETERNAL REST GRANT UNTO THEIR SOULS O LORD”
Our last event for the year will be “Simbang Gabi.” Simbang Gabi is a Filipino Christmas tradition. It is a series of nine
dawn masses. The mass will start at 5 a.m. and begins December 16 and ends on December 24th.
Join us in our traditional celebration.
If interested in sponsoring any day from December 16 to December 24 OR have questions please contact:
Geri Lara (Lead Coordinator) 510-326-5693; Joy Lara (Secretary) 510-508-9507; Grace F. Echalas (President) 510-508-4523
Thank you for ALL you constant support. Happy November

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
Fr. Terry Tompkins

Dave Fiscus
Pellini Family
Pete Muskopf
Loren Heiland
Mary Castro
Esperanza Reyes
José Moreno
Nhung Nguyen

Thanh Nguyen
Peg Miller
Gene Torres
Jeanne Gordillo
Antonio Custodio
Jean Bisbiglia

Communion of the Sick
If anyone in your family or close association to you has
been ill for a long time and/or is unable to come to Church to
receive Holy Eucharist, please know that there are members
of the Pastoral Care Team who are eager and willing to bring
Holy Communion to them.
To schedule a Home visit, contact Sr. Mary Anh Cong
at (510) 347-1283 or Parish office (510) 351-5244.

Sat.
Sun.

11/18
11/19

Week of
November 18,
2017

4:30 pm Parishioners
7:30 am Joaquin David-Malig †
Celestino Telmo †
9:00 am Sara Jensen †
10:30 am Lucy Valenzuela †
Vincent Jacques †
12:30 pm Hector Martinez †
7:00 am All Souls †
8:15 am Joseph Duong †

Mon.

11/20

Tues.

11/21

7:00 am Trinidad Bigayan †

Wed.

11/22

8:15 am Maria Suy Tran †
7:00 am Choury, Gonzales &Cambra Families †
8:15 am Robert Camozzi †

Thur.

11/23

9:00 am Thanksgiving Day — Parishioners

Fri.

11/24

7:00 am Lucrecia Qui †
Angelina Qui (Living)
8:15 am Hector Martinez †

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 20
Monday:

1 Maccabees 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63;
Psalm 119:53, 61, 134, 150, 155, 158;
Luke18:35-43
Tuesday:
2 Maccabees 6:18-31; Psalm 3:2-7;
Luke 19:1-10
Wednesday: 2 Maccabees 7:1, 20-31; Psalm 17:1bcd,
5-6, 8b, 15; Luke 19:11-28
Thursday: 1 Maccabees 2:15-29; Psalm 50:1b-2, 5-6,
14-15; Luke 19:41-44
Thanksgiving Day, Suggested:
Sirach 50:22-24; Psalm 145:2-11;
1 Corinthians 1:3-9; Luke 17:11-19
Friday:
1 Maccabees 4:36-37, 52-59;
1 Chronicles 29:10bcd, 11-12;
Luke 19:45-48
Saturday: 1 Maccabees 6:1-13; Psalm 9:2-4, 6, 16, 19;
Luke 20:27-40
Sunday:
Ezekiel 34:11-12, 15-17; Psalm 23:1-3, 5-6;
1 Corinthians 15:20-26, 28; Mt 25:31-46

Sat.

11/25

8:15 am Teresa Corocoto—(Thanksgiving)
Basil Sabisor— (Thanksgiving)
4:30 pm Emerita Legaspi †

Sun.

11/26

Cicero Punzalan †
7:30 am Parishioners
9:00 am Jesusa Hutchins †
10:30 am Albano Conceiron †
Joe Teixeira †
12:30 pm Saturnina Hernandez (Birthday)

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

——Coming Soon——
St. Felicitas Catholic School Parent Association invites
you to join us for B r e a k f a s t w i t h S a n t a !
When: Sunday, December 3rd, 2017
Following the 7:30 a.m., 9:00 a.m. and 10:30 a.m. Masses
in Msgr. McGinty Hall
Flyers are available in the Vestibule of the Church, the
Parish office and at the School Office
See Back page of bulletin next week for more information.

FINANCIAL CORNER
Sunday Collection —November 12th

$ 7,852.50

The Stewardship of November 12th of $392.63 went to
Catholic Near East Welfare Association
Thank you for your continued generosity.

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
December 12, 2017
5:00 am Alborada y Loores a María
coros y voluntarios que deseen
participar cantando a la Virgen,
declamando poemas o
compartiendo el testimonio de
algún milagro recibido.
Celebración de la Palabra
5:30 am Mañanitas con Mariachi
7:00 am Después de la Mañanitas
Recepción, en el salón social
Mariachi: “Los Halcones”

El Ministerio Coordinador
Pro-festividad de Nuestra Señora de
Guadalupe, se regocija en invitar a todos y a
cada uno, a participar en esta especial celebración Mariana, el 12 de Diciembre,
El horario es el siguiente:
Deciembre 12, 2017
7:00 pm Celebración de la Eucaristía
Presidirá el Padre José León,
concelebrarán los sacerdotes de
nuestra parroquia, nuestro Pastor
Padre Tom Khue y nuestro Vicario
Padre Eddie Castañas.
Bendición de las Rosas
y procesión hacia el
gimnasio Monseñor Mc-Ginty
8:30 pm Recepcion en el Gimnasio.
Mariachi—“Los Halones”

Lecturas de hoy:
Proverbios 31:10-13, 19-20, 30-31;
Salmo 128 (127):1-5;
1 Tesalonicenses 5:1-6;
Mateo 25:14-30 [14-15, 19-21]
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

COMPARTIENDO NUESTROS DONES
El otoño es la estación de la cosecha y de compartir los frutos de nuestra labor. Las lecturas bíblicas de
esta semana emplean imágenes de la cosecha, la vida familiar, el embarazo y la inversión para describir
la abundante cosecha en el Reino de Dios. Descubrimos que compartir los dones que hemos recibido trae
recompensa eterna para todos.
En la parábola del Evangelio un hombre le encarga sus bienes a tres servidores antes de partir de viaje. A
cada uno le da dinero. Lo que hacen con ese dinero determina lo que el amo hará con ellos cuando regrese. ¿Y
qué de nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Cómo nos tratará nuestro Maestro cuando
vuelva?
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Cùng với toàn thể Giáo Hội Việt Nam mừng kính các
anh hùng tử đạo tại Việt Nam. Chúng ta suy niệm
một vài tâm tình như sau:
1. Tâm tình thứ nhất là tâm tình tự hào.
Các thánh Tử đạo Việt Nam của chúng ta làm cho
chúng ta tự hào. Chúng ta phải tự hào vì chúng ta đã
có được những vị tổ tiên anh hùng thật xứng đáng.
Các ngài đã sống như biết bao nhiêu những con nguời
khác đã sống, nhưng các Ngài đã sống hơn hẳn rất
nhiều người khác ở chỗ các ngài đã biết sống anh
hùng, không để cho mình bị mua chuộc, không để cho
mình bị khuất phục. Tiền bạc không làm cho các ngài
mù tối. Khổ đau không làm cho các ngài chùn bước,
nhục hình không làm cho các ngài ngã qụy, và cả cái
chết cũng không tẩy được lòng trung tín của các ngài.
2. Tâm tình thứ hai là lòng biết ơn.
Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta có
được những con người anh hùng như thế. Đồng thời
chúng ta cũng phải biết ơn các ngài vì chính nhớ các
ngài mà hạt giống Đức tin đã nảy mầm và lớn lên
trong chúng ta.
3. Tâm tình thứ ba là bổn phận phải sống làm sao
cho xứng đáng với đáng với danh nghĩa con cháu
của những anh hùng. Châm ngôn Viêt Nam có câu:
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"
Phải sống xứng đáng để những thệ mai sau khi nhìn
vào thế hệ này, họ cũng phải cảm thấy tự hào.
a- Bài học đầu tiên mà chúng ta phải noi gương bắt
chuớc đó là phải trung thành với niềm tin.
Đức tin là ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho chúng
ta. Hãy bảo vệ lấy, đùng để cho nó bị hao mòn đi.

Ngày 21-11 - Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ
Theo truyền thống Do Thái, người ta thường dâng
con trẻ vào đền thờ để được thánh hiến và sau đó con
trẻ sẽ ở trong đền thờ một thời gian giúp việc các vị
chủ tế... Phúc Âm không đề cập đến thời thơ ấu của
Ðức Trinh Nữ Maria. Nhưng theo Thánh Truyền thì
Ðức Mẹ cũng đã thi hành tập tục nói trên. Tại đền
thánh Giêrusalem, ngài đã thực hành biết bao hy sinh
với một tâm hồn quảng đại. Mười hai năm suy gẫm
và cầu nguyện, chính là thời gian chuẩn bị cho chức
vụ Mẹ Thiên Chúa. Theo thánh Hiêronimô, chương
trình ngày sống của Ðức Mẹ trong đền thờ được phác
họa như sau: Từ hừng đông đến 9 giờ sáng, Ngài cầu
nguyện; từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Ngài làm việc
chân tay và sau đó ngài lại cầu nguyện, sốt sắng suy
gẫm Thánh Kinh và siêng năng đọc Thánh Vịnh.
Ngày lễ Mẹ dâng mình như bước đầu dẫn tới Ðức
Khiết Tịnh Kitô Giáo. Sau Ngài, biết bao trinh nữ đã
tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Vì thế Mẹ Maria
thực là gương mẫu bất diệt, là Ðấng bảo trợ nhiệt
thành và là Ðấng hướng dẫn chắc chắn trên đường
nhân đức vậy.
* * *
Ngày 22-11 - Thánh Cêcilia, Ðồng Tr inh Tử Ðạo
Thánh Cecillia thuộc dòng dõi quý phái và là một
thiếu nữ đạo đức. Ngài quyết giữ mình đồng trinh để
tận hiến cho Chúa. Dù đã đính hôn với Valérien
nhưng ngài vẫn thầm mong tuân theo lời khấn hứa.
Nhờ sự cầu nguyện và sự thuyết phục khôn khéo,
ngài đã làm cho Valérien và em gái chàng trở về với
Thiên Chúa. Ðức Urbanô đã Rửa Tội cho hai người
và từ đó họ khước từ mọi lạc thú trần gian để chỉ
chuyên lo phụng sự Chúa và tha nhân. Lúc ấy, cuộc
bách đạo đang lan tràn. Valérien và người em gái lo
chôn cất các vị tử đạo và không chịu dâng lễ tế thần.
Do đó, các ngài bị kết án tử hình. Sự can đảm và can
trường của hai anh em đã cảm hóa được quan Maximiô và làm cho nhiều tay đao phủ ăn năn hối cải.
Chính Maximiô, vì theo đạo nên cũng bị tra tấn và tù
tội cho đến chết. Thánh nữ Cêcillia bị ép buộc dâng
hương tế thần. Ngài chẳng những không chịu, lại còn
mạnh dạn tuyên xưng danh Chúa khiến nhiều người
được ơn trở lại. Sau đó, vì quá tức giận, Anmatiô
truyền điệu ngài đi xử tử. Lý hình chém vào cổ thánh
nữ một nhát rồi để mặc cho ngài chết dần. Năm
1599, người ta khai quật mồ ngài và thấy thi thể ngài
còn nguyên vẹn như khi mới chết.

b- Bài học thứ hai phải can đảm sống niềm tin đó.
Chúa Giêsu nói: "Nước Trới phải dùng sức mạnh mà
chiếm lấy". Không có chiến thắng cho những kẻ chưa
lâm trận đã đầu hàng.
Không có vinh quang cho những kẻ hèn nhát. Phần
thưởng càng lớn, vinh quang càng cao thì cái giá phải Trường Giáo Lý Việt Ngữ Hòa Bình sẽ nghỉ sinh
trả cho nó càng đắt. Phải xử dụng sức mạnh mới hoạt vào Chúa Nhật ngày 26-11-2017, dịp Lễ Tạ Ơn.
Xin quý vị phụ huynh đưa con em trở lại Trường học
chiếm hữu được Nước Trời.
vào Chúa Nhật ngày 3-12-2017.

Third Annual

A d v e n t Te a

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)

