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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
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Fax (510) 351-5730
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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-first Sunday in Ordinary Time
November 5, 2017
The greatest among you
must be your servant.
— Matthew 23:11

My Dear Parishioners,
Instead of my scattered thoughts, I would like to ask you to reflect on vocations and pray for an
increase of vocations, especially to the priesthood and religious life. Below is an article about vocations from our diocesan website.

Who has a Vocation? All the baptized have a vocation – a Call from God. Your vocation has two
aspects: First, you have a call to holiness; to become a saint; to engage the Holy Spirit in a lifelong journey of
conversion to Jesus Christ. Second, your call is to a particular ‘way of life’ in the Church: as a married person,
as an unmarried (single) person, as a priest, or a deacon or a member of a religious congregation.

Why so many Vocations? The Church needs good and holy priests, it needs good and holy religious,
it needs good and holy married couples and all the other vocations mentioned above. Why? The different
vocations complement each other and build upon each other. They make for a vibrant Church built of ‘living
stones’ to carry the message of God’s love in Jesus to others.
How do I know my Vocation? The process of coming to know your vocation is called
discernment. It is a committed prayerful interaction with Jesus himself who invites you to, “Come, follow
me.” It begins by getting to know Jesus personally; in the Bible, in prayer and in the sacraments of the
Church. Jesus cannot lead us to our vocation unless we begin by ‘taking up our cross and following him.’
Consider Jesus’ action after he was baptized by John in the Jordan River. The Spirit led Jesus to the desert
where he fasted and prayed for 40 days. This was the place where Jesus discerned his Father’s will. In a sense,
we must spend our time in the desert too before God can reveal our particular vocation. This ‘desert’ is where
we turn to God in prayer, where we ‘fast’ from distractions and temptations that draw us away from God,
where we encounter God in quiet moments of peace.
God will use people in your life to help you discern your vocation. You may hear a comment like, “You
would make a good priest” or “Have you ever thought about being a sister?” Pay attention to what others
observe about you. It could be the Holy Spirit speaking through them.
Over and over Jesus said to his followers, “Do not be afraid.” He tells you that now. Don’t be afraid to turn to
him. He wants only the best for you.

Why is my Vocation Important? God created you to be joy-filled and to share your gifts and
talents in order to be the light of Christ for others. This is the true meaning of life, its destiny and your opportunity to join Christ for eternity in heaven. God needs you! He has a plan to use your gifts and talents for His
glory. So engage discernment of your vocation! It is a journey that leads you to your truest self – the self that
God sees when He sees you.

Thirty-First Sunday in Ordinary Time
November 5, 2017
Second Collection
This Week: Maintenance

Events for the Week November 4, 2017
Sun
11/5

9:15 am Faith Formation

School

Mon
11/6

6:45 pm Faith Formation

School

Tues
11/7

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

6:00 pm Greeters & Ushers
Meeting

St. Joseph’s
Center

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
Meeting

Social Hall

7:00 pm Spanish Family

Adult Education

Wed
11/8

Thurs
11/9

Fri
11/10

Formation Meeting

Room

7:00 pm Baptism Class

St. Mary’s Ctr.

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

Ushers & Greeters M e e t i n g
Wednesday November 8, from 6:00 to 8:00 pm
in St. Joseph’s Center
Salad Bar Dinner will be served.

Catholic Campaign for Human Development
Working on the Margins
Please respond to Pope Francis’ call for the 1st World
day of the Poor on Sunday, November 19th. Over 46
million people in the United States live in poverty. This
collection supports programs to empower people to
identify and address the obstacles they face as they work
to lift themselves out of poverty. By supporting this
collection you give people a hand up, not a hand out.
Learn more about the Catholic Campaign for Human
Development at:
www. usccb.org/cchd/collection.

Young at Heart Luncheon
When: Wednesday, November 15th
Time: 11:45 a.m.
Cost: $7.00
Menu: Italian Lasagna Roll-up Luncheon with all
the fixings including dessert and beverage.
Tickets now on sale at St. Joseph's Center. We need
your participation. Come give it a try and bring a
friend! Last day to buy tickets—Sunday November
12th. Remember the office closes at noon.

Wanted — Church Bulletin Editor
Are you creative? Do you have a flair for writing
and editing? Are you computer literate? The parish is
looking to hire someone to prepare our weekly parish
bulletin for publication. If you are that someone, please
contact Sharon at the parish office at 510-351-5244 for
more information.

Give thanks for eGiving with Faith Direct!
Sign up to support St. Felicitas online so the only
thing you have to worry about this holiday season is
defrosting the turkey in time.
To enroll, just go to www.faithdirect.net or download the free app and use our church code: CA774.
God Bless!

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

Sat.

11/4

Sun.

11/5

Catherine Pellini † — October 28, 2017
Let Perpetual Light Shine Upon Them

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.

4:30 pm Sofia Lecera & Jose Sing †
Teresa Kim Hoang †
Father Terry Tompkins (Healing)
7:30 am Peter Ha Tuy †
Rudy Inducta (L)
Dana Swiatowy (Healing)
9:00 am Parishioners
10:30 am Rita Pontes †
12:30 pm Giovanna Amezcua (Birthday)

Who Entered into Eternal Life
Gabriel Rivera † — October 24, 2017

Week of
November 4,
2017

Mon.

11/6

Tues.

11/7

7:00 am Pearl DeSouza (L)
8:15 am Philip Darbo †
7:00 am Felicidad S. Javier †

Wed.

11/8

Thur.

11/9

8:15 am Isabel Poyatos †
Alvaro Falleiro †
7:00 am Daminh Xuyen Hoang †
8:15 am Andrew Musumeci †
7:00 am Jesus Montoya †

Fri.

11/10

8:15 am Benefactors of Holy Cross Sisters L & †
7:00 am Peping Pagdanganan (Birthday)

Sat.

11/11

8:15 am Carolus Tran †
8:15 am John Heasley †

Sun.

11/12

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 Parishioners
12:30 pm Ernestina Villeda †

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

RIGHT AND WRONG
What is morally wrong can never be politically right.
—Anthony Ashley Cooper

READINGS FOR THE WEEK OF NOVEMBER 6th
Monday:

Romans 11:29-36; Psalm 69:30-31, 33-34,
36; Luke 14:12-14
Tuesday:
Romans 12:5-16b; Psalm 131:1bcde-3;
Luke 14:15-24
Wednesday: Romans13:8-10; Psalm 112:1b-2, 4-5, 9;
Luke 14:25-33
Thursday: Ezekiel 47:1-2, 8-9, 12; Psalm 46:2-3, 5-6,
8-9; 1 Corinthians 3:9c-11, 16-17;
John 2:13-22
Friday:
Romans 15:14-21; Psalm 98:1-4; Luke16:1-8
Saturday: Romans16:3-9, 16, 22-27; Psalm 145:2-5,
10-11; Luke 16:9-15
Sunday:
Wisdom 6:12-16; Psalm 63:2-8;
1 Thessalonians 4:13-18 [13-14];
Matthew 25:1-13

LOVE NEEDED HERE
No one needs love more than someone who doesn’t
deserve it.
—Anonymous

FINANCIAL CORNER
Sunday Collection —October 26

$ 8,374.50

Fire Relief

$

Fire Relief—Total to Date

$ 4,495.00

200.00

The Stewardship of October 29th of $418.73 went to our
Parish St. Vincent de Paul.
Thank you for your continued generosity.

EL MÁS GRANDE
ENTRE NOSOTROS
¿A quién admiras?
¿Al presidente de
Estados Unidos, a una celebridad del cine o a un
excéntrico millonario? Estas son las personas que
el mundo presenta como famosas. Como los
fariseos del Evangelio de hoy, ellos tienen
lugares de honor a donde quiera que van. ¿Te
gustaría seguir su ejemplo?
Las Escrituras de hoy nos ofrecen diferentes
ejemplos de a quien seguir. Jesús nos dice que el
más grande en medio de nosotros son las
personas que sirven. Ellas son las personas que
debemos honrar e imitar su ejemplo. Se nos llama
a ser como Pablo, quien trabajó duro para atender
las necesidades de sus comunidades y Jesús quien
dio su vida al servicio del mundo.

Semana antes de la Colecta
Por favor respondan al llamado del Papa Francisco
en este primer Día Mundial para los Pobres, domingo
el 19 de noviembre. Durante próxima semana,
nuestra segunda colecta será para la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano. Más de 46
millones de personas en los Estados Unidos viven en
una situación de pobreza. Esta colecta financia
programas que empoderan a las personas para identificar y encarar los obstáculos que enfrentan mientras
que tartan de salir de la pobreza. Al dar su apoyo a
esta colecta, ustedes están dándole a la gente una
mano, no una limosna. Infórmense más acerca de la
Campaña Católica para el Desarrollo Humano en :
www.usccb.org/cchd/collection

AQUÍ SE NECESITA AMOR
Nadie necesita más amor que alguien
que no lo merece.
--Anónimo

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

TRADICIONES DE NUESTRA FE

Esta semana celebramos la memoria de la
Iglesia madre de la cristiandad. Por extraña
coincidencia, no está en Jerusalén donde nació la
Iglesia, tampoco es la Basílica de San Pedro en
el Vaticano, donde está el sepulcro (o la tumba)
de san Pedro. Esta iglesia es la Basílica que está
dedicada a la memoria del Divino Salvador, a
san Juan Bautista y a san Juan Evangelista. Fue
la primera basílica consagrada en el año 324 al
culto cristiano en Roma.
De allí ha tenido una larga trayectoria, y
aunque es la catedral del obispo de Roma, el Papa se trasladó al Vaticano en 1377, luego de que
el papado estuvo durante un período de 100
años en Francia.
Al recordar la consagración de la Basílica de
Letrán no debemos olvidar lo que dice san
Pablo: "Cada uno de nosotros somos un templo
del Espíritu Santo" (1 Corintios 6:19). En un
sueño, Inocencio III vio que Letrán estaba por
caerse, pero san Francisco pudo sostenerla en
pie. Ojalá que cada vez que nosotros estemos
por caer, llegue alguien que nos pueda sostener
como templos de Dios.
-Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy:
Malaquías 1:14b -- 2:2b, 8-10;
Salmos 131 (130):1-3;
1 Tesalonicenses 2:7b-9, 13;
Mateo 23:1-12

Kính mời quý ông bà anh chị em ghi tên những người thân
yêu họ hàng đã qua đời vào cuốn sách cầu nguyện cho Các
Đẳng Linh Hồn được để bên cạnh Giếng Rửa Tội và cây
Nến Phục Sinh. Sách này sẽ được đặt trong nhà thờ suốt
tháng 11 để nhớ và cầu nguyện. Hãy xin lễ, dâng các việc
lành phúc đức, để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Chúc mừng Nhóm Trẻ Vào Đời nhân ngày
Mừng Kỷ Niệm 18 Năm Thành Lập Nhóm
(1999-2017). Cầu chúc các thành viên trong
Nhóm được tràn đầy tình yêu Chúa Giêsu.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho các sinh hoạt
của Nhóm ngày càng phát triển để Nhóm Trẻ
luôn hăng say đem Tin Mừng của Chúa vào
đời cho các bạn trẻ khác.
Ngày 11 tháng 11 - Thánh Martinô
Giám Mục (317-397)

Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi!
Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời.
Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi,
nào ai đứng vững thảnh thơi.
thờ.
(TV 129)

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 năm 2017.
Chúng tôi đang tìm kiếm các món ăn mới, chưa hết hạn cho
Lễ Tạ ơn: bí ngô đóng hộp, khoai tây tươi, khoai tây chiên,
nước thịt gà tây, nước sốt cranberry, các loại rau đóng hộp,
jello, bánh kem, hỗn hợp bánh và kem tươi, bột bắp làm
bánh, gạo, nước dùng gà, bột, đường, hành vàng, bánh quy
giòn.
Xin cám ơn rất nhiều cho sự trợ giúp của quý vị.
Saint Felicitas, Saint Vincent de Paul

Liên Đoàn Công Giáo Việt
Nam Giáo Phận Oakland sẽ
mừng Lễ Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam vào lúc
12:00pm Chúa Nhật ngày
19-11-2017 tại Giáo xứ Thánh Antôn, Oakland. Kính
mời quý ông bà anh chị em đến tham dự Rước Kiệu và
Thánh Lễ trọng thể. Xin mời các Hội đoàn mặc đồng phục
và tham dự đông đủ.

Martinô chào đời khoảng thế kỷ IV tại Sabaria
miền Pannônia, nay thuộc nước Hung Gia Lợi.
Năm 20 tuổi, Martinô được gửi theo học tại Ý.
Tuy là người ngoại nhưng vì sống giữa các
sinh viên Công Giáo, nên ngài đã suy nghĩ
nhiều khi nghe bạn bè nói đến Giêsu. Ngài
nhất định tìm hiểu xem Giêsu là ai? Với ơn
Chúa thúc đẩy, ngài quyết định học hỏi và tin
theo dầu bị cha mẹ ngăn cản, nhưng chẳng bao
lâu, ngài bị động viên. Trong những năm phục
vụ tại quân ngũ, ngài vẫn thầm mong được trở
thành Kitô hữu. Một ngày kia, sau khi đã chia
cắt một phần áo choàng cho người ăn xin bên
vệ đường, ngài cảm thấy có một sức lực mạnh
mẽ thúc giục bên trong vì Chúa Giêsu đã hiện
ra với ngài và sau đó, ngài đã hân hoan lãnh
nhận bí tích Rửa Tội.
Khoảng năm 350, rời khỏi quân đội, ngài xin
làm đồ đệ thánh Hilariô, Giám Mục thành Potiers. Nhận thấy ngài là một người đầy nhân
đức và có học thức uyên thâm, Ðức Giám Mục
đã gọi ngài lãnh nhận các chức Thánh. Năm
350, bè rối Ariô bắt thánh Hilariô đem đi đày
vì chống lại họ. Martinô cũng bị Giám Mục
Milan là người bênh vực bè rối trục xuất khỏi
địa phận và sống trên một hòn đảo cùng với
một linh mục khác. Sau khi thánh Hilariô được
tha, Martinô trở về Poachi và lập thành một
dòng tu tại Liguygé. Năm 370, ngài được bầu
làm Giám Mục thành Tours. Có thể nói trong
thời kỳ này, ngài là một người truyền giáo lỗi
lạc nhất.
Năm 379, khi đến Cadet để hòa giải mối bất
bình giữa một số linh mục và tu sĩ, ngài đã ngã
bệnh và từ trần. Cuộc đời thánh Martinô là cả
một chuỗi ngày vất vả, đau khổ vì bị anh em
bội bạc. Ðể bảo vệ đức tin và đức ái, ngài
luôn cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, nếu
dân Chúa còn cần đến con, con sẽ không chối
từ bất cứ việc gì".

PRAYER FOR VOCATIONS

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU

God our Father, You made each of us
to use our gifts in the Body of Christ.
We ask that You inspire
young people whom you call to
priesthood and consecrated life
to courageously follow Your will.

Kinh Cầu cho Ơn Thiên Triệu

Send workers into Your great harvest
so that the Gospel is preached,
the poor are served with love,
the suffering are comforted,
and Your people are strengthened
by the sacraments.
We ask this through Christ our Lord.
Amen

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng con
để dùng những khả năng trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.
Chúng con cầu xin Chúa đánh động lòng các bạn trẻ
những người mà Chúa mời gọi sống đời linh mục và tu sĩ
biết can đảm thi hành Thánh ý Chúa.
Xin sai nhiều thợ gặt đến cánh đồng bao la của Chúa
để Tin Mừng được rao giảng,
những người nghèo được phục vụ trong yêu thương,
những người đau khổ được ủi an,
và dân Chúa được bổ sức qua các bí tích.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

Oración por las Vocaciones
Oh Dios, Padre nuestro, te pedimos que hagas el llamado a hombres y mujeres para
servir en la Diócesis de Oakland.
Toca los corazones de muchos servidores fieles al evangelio, sacerdotes, religiosas, religiosos y diáconos
que quieran entregarse por completo para cubrir las necesidades de tu pueblo.
Bendice con valentía y perseverancia a los que están sirviendo.
Concede a nuestros jóvenes que se sientan inspirados por este ejemplo
de fe para servir en la vida sacerdotal y consagrada.
Envía trabajadores a tu mies, para que el Evangelio sea anunciado, los pobres sean servidos con amor,
los que sufren sean consolados y que tu pueblo sea fortalecido con los sacramentos.
Concédenos a todos en la diócesis de Oakland la gracia para conocer y hacer tu voluntad.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
Amen.

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)

