St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
NOVEMBER 26, 2017

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

Our Lady of Guadalupe
A model of Compassion and Respect
On December 12, we honor Mary as “Our Lady of
Guadalupe,” the patroness of the Americas. This feast day offers
an opportunity to reflect on living our faith with the love,
compassion, and respect that Mary herself exhibited.
On the feast day of Our Lady of Guadalupe, we recall the
appearance of Mary before Saint Juan Diego, a poor Aztec Indian
peasant, on a hill in Mexico in 1531. Clothed like an Aztec
princess, Mary spoke to Juan in his own language. Her request—
that Juan go to the local bishop and instruct him to build a church on
that very spot—took Juan by surprise. Why, he wondered, would a
bishop listen to someone as lowly and humble as he? Yet Mary
entrusted him with this important task. After first being refused by
the bishop, Juan returned to the bishop with a sign given to him by
Mary—roses that bloomed, impossibly, in winter. When he opened his tilma, or cloak, the
roses spilled out, and inside the tilma was imprinted the beautiful image of Mary as she
appeared to Juan. The bishop built the church, and Mary’s love and compassion were
extended to the people of Mexico and beyond.
Mary’s kindness and respect toward Juan and sensitivity to his culture are powerful
reminders to respect the dignity of others, especially those who are poor or “different” from
us. Mary also evangelizes. Over the centuries, she has brought the love of her Son to
millions of people who otherwise might not have known Him. Her example is one to
emulate in our roles as teachers, parents, catechists, and believers.
Let us celebrate on December 12th the feast of Our Lady of Guadalupe with a great
enthusiastic love.

December 12, 2017

December 12, 2017

5:30 a.m. Mañanitas with
Mariachi Band

7:00 p.m. Celebration of the Holy
Mass with Mariachi Band

Followed by a
Reception in the Social Hall

8:30 p.m. Benediction and procession
to the Gym, followed by a
reception.

Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
November 26, 2017
Second Collection
This Week: Catholic Voice
Next Week: Maintenance

Events for the Week November 26, 2017
Sun
11/26

9:15 am

Faith Formation

School

Mon
11/27

6:30 pm St. Vincent de Paul

Adult Ed Rm

6:45 pm Faith Formation

School

Tues
11/28

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

6:30 pm Our Lady of
Guadalupe Meeting

St. Mary’s Ctr.

7:00 pm Spanish Adult Choir

Adult Ed Room

Wed
11/29

7:00 pm Spanish Catechist Mtg Social Hall
Thurs
11/30

7:00 pm Spanish Family
Formation Meeting

Fri
12/1

12:30 to 4:45 pm Adoration

Adult Education
Room
St. Joseph’s
Chapel

6:30 pm Span. Children’s Choir Adult Ed Room
7:00 pm Spanish Youth Grp.

St. Mary’s Ctr.

7:30 pm Viet. Exposition,
Mass, Confession

Church

8:00 pm Vietnamese Choir

Adult Ed. Room

FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION
Friday, December 8th is a Holy Day of Obligation.
Masses are at 7:00 a.m., 8:15 am. with the School and
7:00 p.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:
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

CHRISTMAS GIVING TREE
The St. Felicitas St. Vincent de Paul
Conference is hosting a Christmas Gift
Drive. There will be a Giving Tree set up
in the Vestibule after the 4:30 PM Mass
on Saturday November 25th and Sunday
November 26th. There will be ornaments
on the tree listing child-specific clothing
gifts needed. Please pick an ornament and provide your
information to the SVdP member present at the tree. Bring
the unwrapped gift with the ornament back to the Church
Saturday December 9th and Sunday December 10th. Our
members will wrap and distribute the gifts to families in
our area. Thank you for making it possible for us to help
those in need this Christmas season.
HOLY MASS OF THE ANOINTING
Saturday, December 2nd at 10:30 am. We are inviting all seniors, those seriously ill or anticipating surgery
and all who suffer from physical or emotional illness to
attend this anointing Mass. All are invited to attend this
Mass to pray and support our sick brothers and sisters.
For more information call the Parish Office.
LECTORS AND EUCHARISITIC MINISTERS
COMMISSIONING
Lectors and Eucharistic Ministers will be commissioned at all Masses on December 3, 2017.

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
masses at dawn. The masses will start at 5 a.m. and begin on December 16 and will end on December 24th.
Join us in our traditional celebration.
If you are interested in sponsoring a day(s) 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

Sat.

11/25

Sun.

11/26

4:30 pm Emerita Legaspi †
Cicero Punzalan †
7:30 am Parishioners
9:00 am Jesusa Hutchins †
10:30 am
12:30 pm
7:00 am
8:15 am

Albano, Conceiron and Joe Teixeira †
Satur nina Hernandez (Birthday)
Dee Darbo †
Vincent Jacques †

Mon.

11/27

Tues.

11/28

7:00 am Antoinette Hoai-An Tran †

Wed.

11/29

8:15 am Catherine Kelly †
7:00 am Teresa Corocoto (Thanksgiving)
8:15 am Maria Hien Nguyen †

Thur.

11/30

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.

Week of
November 25,
2017

7:00 am Rose Suong Hoang †
8:15 am Andrew Clancey (Birthday)

Fri.

12/1

7:00 am Conchia & Letcia Qui †
8:15 am Martino Ut Van Vo †

Sat.

12/2

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.

8:15 am Benefactors of the Holy Cross Sisters
Living & Deceased
4:30 pm Dominico & Maria Me Nguyen †

Sun.

12/3

Maria Toi Thi Hoang †
7:30 am All Souls
Manuel Silva †
9:00 am Parishioners
10:30 am Bill & Barbara O’Connor (Wedding Ann.)
12:30 pm Alejandra Reyes †

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

READINGS FOR THE WEEK OF NOVEMBER 26
Monday:

Daniel 1:1-6, 8-20; Daniel 3:52-56;
Luke 21:1-4
Tuesday:
Daniel 2:31-45; Daniel 3:57-61;
Luke 21:5-11
Wednesday: Daniel 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28;
Daniel 3:62-67; Luke 21:12-19
Thursday: Romans 10:9-18; Psalm 19:8-11;
Matthew 4:18-22
Friday:
Daniel 7:2-14; Daniel 3:75-81;
Luke 21:29-33
Saturday: Daniel 7:15-27; Daniel 3:82-87;
Luke 21:34-36
Sunday:
Isaiah 63:16b-17, 19b; 64:2-7;
Psalm 80:2-3, 15-16, 18-19;
1 Corinthians 1:3-9; Mark 13:33-37

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

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:
Ezequiel 34:11-12, 15-17;
Salmo 23 (22):1-3, 5-6;
1 Corintios 15:20-26, 28;
Mateo 25:31-46
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

JESÚS, PASTOR Y REY
Jesús es nuestro buen pastor. El pastor reúne y protege a las ovejas, las alimenta y atiende a sus necesidades.
"Iré por ella a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad", el Señor le dice a
Ezequiel (Ezequiel 34:12). El pastor también guía a las ovejas que no siguen el rebaño como deberían.
"Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada" (Ezequiel 34:16). Como oveja en los pastizales de
Dios, debemos escuchar y responder la voz del pastor, aumentando nuestra obediencia y seguirlo. Jesucristo es
también el rey del universo. Como rey, Cristo juzgará nuestras acciones o nuestra falta de acción. Al vivir
como personas que pertenecemos a Cristo, debemos permitir a Cristo ser el rey de nuestros corazones, mentes
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
y acciones.

Suy Niệm: Mt 25:31-46
Hôm nay, Chúa nhật cuối cùng
trong năm phụng vụ, Giáo Hội
mừng kính lễ Chúa Kitô Vua. Năm
phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm
Nhập Thể, khai triển qua cuộc Tử
nạn, Phục sinh để rồi kết thúc bang
vương quyền viên mãn của Đức Kitô.
Như vậy, năm phụng vụ tượng trưng cho chu kỳ thời
gian bắt đầu từ Đức Kitô và cuối cùng trở về với
Ngài. Đức Kitô chính là khởi đầu và là cùng đích
của vũ trụ và lịch sử nhân loại. Đặt lễ Chúa Kitô
Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo
Hội nhắc nhở chúng ta rằng, Đức Kitô chính là Vua
của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, của lịch sử
nhân loại và Chủ mỗi người chúng ta.

Ngày 30-11
Thánh Anrê Tông Ðồ
Anrê theo tiếng Hy Lạp có ý
nghĩa là: trượng phu và thanh
nhã. Ngài được nhắc tới
nhiều lần trong Tân Ước.
Thánh Gioan Baotixita đã
giới thiệu Anrê và môn đệ
khác với Chúa Giêsu. Ðáp
lại lời gọi của Chúa: "Hãy
theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi thành những kẻ
chài lưới người", Anrê và Phêrô đã bỏ mọi sự mà
theo Chúa. Khi Chúa Giêsu ở đền thờ ra đi và nói
tiên tri về sự tàn phá thành Thánh, Anrê đã hỏi Chúa
xem khi nào việc đó sẽ xảy ra.
Sau khi Chúa sống lại, Anrê và các tông đồ khác lên
đường rao giảng Tin Mừng. Chúng ta không có
được những sử liệu về cuộc hành trình truyền giáo
của ngài, trừ một đoạn văn sau đây đề cập đến cuộc
tử đạo của ngài: "Quan lãnh sự Akai bắt trói thánh
nhân vào cột đá để cho chết dần chết mòn. Dân
chúng nhất quyết can thiệp để xin quan tha cho ngài,
nhưng thánh nhân muốn vui lòng chấp nhận cái chết
anh dũng vì danh Chúa để nên giống như Chúa".

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy nhiều sự thật quan
trọng về kết cục của con người.
Sự thật thứ nhất là: thế giới này sẽ chấm dứt. Không có gì
vĩnh cửu ở đời này. Mọi sự sẽ qua đi. Những gì được coi
là bền vững lâu dài rồi cũng tan thành cát bụi. Của cải, tài
năng, công danh cũng sẽ trở thành hư vô. Cả đến con
người cũ cũng không còn. Sau cùng mọi người bằng nhau
và phải đến trước tòa Chúa để chịu phán xét.
Sự thật thứ hai là: mọi người sẽ bị xét xử. Tất cả mọi
người sẽ tụ tập lại. Tất cả mọi người sẽ phải trả lời về
những gì mình đã làm trong cuộc đời. Cuộc xét xử sẽ diễn
ra công khai. Những trách nhiệm liên đới sẽ được sáng tỏ.
Những liên hệ thầm kín sẽ được phơi bày. Nếu trên trần
gian ta phải chứng kiến bất công thì tại phiên xử cuối cùng
này sẽ có công bằng tuyệt đối. Chẳng ai có thể mua chuộc
vị quan tòa tối cao, quyền uy và công thẳng.
Sự thật thứ ba: sẽ có một vương quốc mới. Tuy nhiên kết
thúc thế giới cũ không phải là chấm dứt tất cả. Chúa
Giêsu tổng kết thế giới cũ để đưa nhân loại vào một thế
giới mới. Thế giới không còn thời gian. Thế giới vĩnh
cửu. Thế giới không còn đau khổ. Thế giới hạnh phúc
tràn đầy. Vì Chúa sẽ thiết lập một vương quốc mới:
vương quốc tình yêu. Cuộc xét xử chính là một cuộc
tuyển lựa những công dân cho vương quốc mới. Vì là
vương quốc tình yêu nên chỉ những ai có tình yêu mới
được vào. Luật lệ trong vương quốc mới chỉ có một luật
duy nhất: luật tình yêu. Việc cai trị cũng chỉ theo một
nguyên tắc duy nhất: tình yêu. Chúa Giêsu trở thành Vua
Tình Yêu.
Sự thật thứ bốn: đời này là cơ hội duy nhất. Thế giới mới
và vương quốc mới không phải bất ngờ mà có, nhưng
được xây dựng ngay từ đời này. Đời này tuy chóng qua
nhưng là cơ hội để ta xây dựng vương quốc mới. Những
ai có lòng yêu thương anh em, đặc biệt những anh em
nghèo khổ, bé mọn, sẽ được tuyển chọn vào Nước Trời.
Đời này ngắn ngủi nhưng lại là cơ hội duy nhất. Hết đời
này sẽ không còn cơ hội nữa. Sẽ đi đến chung cuộc. Vì
thế ta phải vội vàng mau mắn thực hành giới luật yêu
thương, kẻo không kịp.
Với dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng, Chúa Giêsu đã tỏ lộ
cho ta hết những bí mật của vận mạng thế giới. Và chỉ vẽ
cho ta con đường để được nhận vào Nước Chúa: thực
hành yêu thương bằng những việc làm cụ thể. Cho người
đói ăn. Cho người khát uống. Cho người rách rưới ăn
mặc. Thăm viếng người đau yếu, kẻ tù đày. Đây là những
việc vừa tầm tay mọi người. Ai cũng có thể làm được. Ai
cũng có điều kiện để làm.

Lạy Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, xin cho con biết
thực hành yêu thương, để được nhận vào Nước
Chúa. Amen.
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

