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TWENTY- NINTH 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

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
October 22, 2017
“Repay to Caesar what belongs to Caesar,
and to God what belongs to God.”
— Matthew 22:21

My Dear Parishioners,
My scattered thoughts continue . . .
1. Today is World Mission Sunday. World Mission Sunday is celebrated every year. It was created by
Pope Pius XI in 1926 as the day of prayer for missions. We are called to remember in a special
way the great needs of the Church and her life-giving service in mission countries. World Mission
Sunday is a day set aside for Catholics worldwide to recommit themselves to the Church’s
missionary activities through fasting, prayer and sacrifice. The second collection today is
dedicated to World Mission Sunday. Please be generous.
2. World Mission Sunday always happens in October, the month of the Rosary honoring our Blessed
Mother Mary—Mother of Evangelization. Moved by the spirit she welcomed the Word of Life in
the depths of her humble faith. May she help us to say our own “YES” to make the Good News of
Jesus resound in our time. We need to pray the Rosary daily for all the missionaries and their work
throughout the world. Some 40% of the dioceses throughout the world - “Mission Territory” – need
our prayers and support. More challenging is the fact that more than half of the world’s
population has never heard of Jesus so they do not know that they are loved unconditionally by
God . . . Missionaries are trying every day.
3. Every Christian is a missionary. Each one of us has a very precious gift – Catholic Faith – each one
of us has a part to play in bringing the Good News of Jesus Christ to the world in which we live
and so build up the Kingdom of God. In today’s Gospel, our Lord asks, “When the Son of Man
comes, will he find any faith on earth?” What is my response to Him? How do I spread the Gospel
and build up my faith?
4. October is also the month of RESPECT FOR LIFE – all aspects of life! Life is a very precious gift
from God. How do I treasure, how to I share, how do I take care of my life?
Pray for the Missionaries,
Father Tom

READINGS FOR THE WEEK OF OCTOBER 23rd
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Romans 4:20-25; Luke 1:69-75; Luke 12:13-21
Romans 5:12, 15b, 17-19, 20b-21; Psalm 40:7-10, 17; Luke 12:35-38
Romans 6:12-18; Psalm 124:1b-8; Luke 12:39-48
Romans 6:19-23; Psalm 1:1-4, 6; Luke 12:49-53
Romans 7:18-25a; Psalm 119:66, 68, 76-77, 93-94; Luke 12:54-59
Ephesians 2:19-22; Psalm 19:2-5; Luke 6:12-16
Exodus 22:20-26; Psalm 18:2-4, 47, 51; 1 Thessalonians 1:5c-10; Matthew 22:34-40

Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time
October 22, 2017
Second Collection
This Week: World Mission Sunday
Next Week: Home Mission Sunday

Events for the Week October 22, 2017
Sun
10/22

9:15 am Faith Formation

School

Mon
10/23

6:30 pm St. Vincent de Paul

Adult Ed Room

6:45 pm Faith Formation

School

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

Tues
10/24

Wed
10/25

7:00 pm Spanish Catechist Meet- Social Hall
ing
Thurs
10/26

7:00 pm Spanish Family

Fri
10/27

6:30 pm Spanish Children’s Ch.

Adult Ed Room

8:00 pm Vietnamese Choir

Adult Ed. Room

Formation Meeting

Adult Education
Room

When the Saints
Come Marching In
November 1st is a Holy Day of Obligation
commemorating all the saints, especially
those without any specified feast day of
their own. At the 7 p.m. Mass on Wednesday, November
1st, the childr en of our par ish ar e invited to dr ess as
their patron saint, the saint whose name they bare or a
saint special to them, process into the church as our cantor
leads us in “When the Saints Go Marching in.”
Please encourage your children to participate in this
special Mass. If you would like to know more about your
patron and the costume please contact Sister Mary Anh at
510-347-1283.
All Saints Day –Wednesday November 1, 2017
Mass Schedule
7:00 a.m.,
8:15 a.m. ,
9:15 a.m. School Mass
7:00 p.m. Evening Mass
All Souls Day —Thursday November 2, 2017
Mass Schedule
7:00 a.m.,
8:15 a.m. ,
7:00 p.m. Evening Mass

News from the School!
We have started the process of updating
our library! We had a number of students
volunteer their time to go through the shelves and take out
books that haven’t been checked out in a long time. We
will be selling our used books for $1 each and the profits
will go towards buying more updated books for our library
collection. Any parishioners are always welcome to come
and visit to volunteer and help us go through our books or
to purchase some of their own! We have also saved up a
lot of credit from our annual scholastic book fair which
happens next week as well!!!!!!! Come and support our
school library and buy scholastic books!
We are going to have our Halloween Carnival this
coming Friday, October 27th! We would love to see you
there!!!!

Our parishioner, Sara LaFarga celebrated her
103rd birthday on Monday, October 16th. She
was born in Mexico, moved to U.S. and has
lived in San Leandro for the last 16 years.

Mass of Remembrance
November is the month we remember those who are
deceased. We will have our annual Mass of Remembrance
for our departed loved ones on:
Thursday, November 2, 2017 at 7:00 p.m.
All parishioners are invited to attend this Mass and to
pray for our loved ones who have passed away.
Reception after Mass in the Vestibule.

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 for publication our
weekly parish bulletin. If you are that someone, please
contact Sharon at the parish office at 510-351-5244 for
more information.

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

Sat.

10/21

4:30 pm Parishioners

Sun.

10/22

7:30 am Antoinette H. An Tran †
9:00 am Juan Carlos Mungaia & Liz Hernandez (L)

If you have a seriously ill family member or friend and you have their
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 (510) 351-5244.
Khi có thân nhân và bạn bè đau bệnh, có sự đồng ý của họ, quí vị có
thể gọi cho văn phòng Giáo xứ số (510) 351-5244, yêu cầu ghi tên họ
vào tờ thông tin của để cầu nguyện.Tên của họ sẽ được xóa sau một
tháng.

10:30 am
12:30 pm

Lilia Zayed & Husband (Living)
Fabian Hernandez & Matilde Gonzalez (L)
Jose & Edwina Silveira †
Oscar Sotelo †
Froilán Hernández †
Andres de Vara †
Pedro Quiroga (Birthday)

Mon.

10/23

7:00 am
8:15 am

Tues.

10/24

7:00 am Michael Douglas †
8:15 am Irma Manas †

Wed.

10/25

7:00 am Dee Darbo †
8:15 am Robert Camozzi †

Thur.

10/26

Fri.

10/27

Communion to the Sick

Sat.

10/28

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.

7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
8:15 am
4:30 pm

Sun.

10/29

¿Tiene un familiar o amigo seriamente enfermo? Si usted tiene el permiso de la persona, puede solicitar que su nombre aparezca en el boletín, para la sección de oraciones. Los nombres se borrarán después de
un mes pero si desea que permanezca por más tiempo después del mes,
llame a la oficina parroquial al 351-5244 para dejar el nombre del
miembro de la familia que necesita oración o para prolongar el tiempo
que desea que lo mantengan en oración.

Week of
October 21,
2017

Hector Martinez, III †
Vincent Jacques †
Antoinette H. An Tran †
Christeta J. Nobleza †
John Baptist Buu Te †
Tag Figueirdo †
Narzaz Nardoza †

Emerita Legaspi †
7:30 am Parishioners
9:00 am Jesus Martinez †
10:30 am Lasatette Teixeira †
12:30 pm José Jimenez †

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

Who Entered into Eternal Life

NO TRICKS — just TREATS

Vincent Jacques † — October 13, 2017

BAKE SALE
Bán Bánh Nướng
¡Venta de Reposteria!

Let Perpetual Light Shine Upon Him

Remember those who are 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.

Date: Sunday, October 29, 2017
Where: in the Gym after the
7:30, 9:00, 10:30 and 12:30 Masses
By the Catholic Daughters
Mary Queen of the World Court #2400

FINANCIAL CORNER
Sunday Collection —October 15

$ 9,576.00

The Stewardship of October 15th of $478.80 went to the
Walk to Cure Diabetes.
Thank you for your continued generosity.

Noviembre es el mes en
que recodamos a nuestros
fieles difuntos.
Tendremos nuestra misa
anual de difuntos para nuestros
seres amados que ya partieron a la
vida eterna.
Jueves, Noviembre 2, de este año, a las 7:00 p.m.
Invitamos a todos los feligreses a orar por ellos.
Todos son bienvenidos a esta liturgia especial y
también a la recepción que después de misa
tendremos en el vestíbulo del templo. ¡Gracias!

NO HAY OTRO DIOS FUERA DE MÍ
Muchos de nosotros podemos admitir que no estamos listos para pensar en nuestras vidas como propiedad
de Dios. Si lo hacemos, pensamos muy profundamente
acerca de cómo usamos nuestro tiempo, bienes materiales,
talentos y dones en nuestras vidas diarias. Cuando nos
tomamos en serio que todo lo que somos y tenemos
pertenece a Dios, aprendemos a poner a Dios en primer
lugar. Ya no puede más el materialismo o sucesos mundanos ser nuestro bien, ni las actividades limitadas que
llenan nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha sido
"llamado y escogido" por Dios para traer la presencia de
Cristo al mundo, por la fuerza de inspiración del Espíritu
Santo (ver 1 Tesalonicenses 1:4). Hacemos esto al dar lo
que pertenece a Dios de regreso a Dios por medio del uso
de nuestras vidas, dones y recursos. Copyright (c) J. S. Paluch Co.,

¿QUÉ PERTENECE A DIOS?
Dios crea todo lo que existe. Cada uno de nosotros es una creación maravillosa de Dios. Todo lo que
tenemos es creado por la gracia de Dios y las formas en la cual nosotros usamos los dones que hemos recibido
por Dios. Piensa en la pregunta de Jesús desde esta perspectiva que nos guía a preguntarnos qué es lo que
pertenece a Dios. Así como el Señor le dice a Ciro en la primera lectura de hoy, a cada uno de nosotros se nos
llama por nuestro nombre. Pertenecemos a Dios. Si verdaderamente somos honestos a nuestra reflexión, a la
conclusión que podemos llegar es que todo es de Dios. Debemos ser corresponsables de todo esto. La instrucción de Jesús de "dar a Dios lo que es de Dios" nos llama a tomar seriamente la comprensión de que todo lo
que somos, tenemos, y seremos es un don de Dios, confiado a nosotros para que podamos usarlo en el reino de
Dios en la Tierra.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
Este Domingo 22 continuamos distribuyendo las formas de inscripción para la “Jornada de
Preparación para la Confimación”.
Recordamos a los padres de familia de los jóvenes que inician su Primer Año, que deben proveer
copias del certificado de bautismo y de primera comunión; igualmente los de Segundo Año, si no lo
hicieron el año pasado. Las clases se imparten en días Domingos de 11:00 A.M. a 12:15P.M. Para más información por
Las clases se iniciarán el 5 de Noviembre.
favor llame a Mercey (510) 347-1293.
Lecturas de hoy:
Isaias 45:1, 4-6; Salmos 96 (95):1, 3-5, 7-10;
1 Tesalonicenses 1:1-5b; Mateo 22:15-21
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

EDUCACION EN LA FE,
PARA ADULTOS
Si usted no ha recibido la Primera Comunión, no está
confirmado, o solamente desea profundizar en el conocimiento de la
Sagrada Escritura, lo invitamos a unirse a nuestro grupo de
Educación en la Fe para Adultos. Venga a descubrir y a conocer
más a Jesús; a instruirse sobre la espiritualidad, riqueza de los
sacramentos y tradiciones de nuestra Iglesia Católica. Las clases se
imparten durante los tres primeros Domingos de cada mes, de las
11:00 a.m. a las 12:15 p.m., seguido de la celebración Eucarística.
Que el sueño te encuentre sosteniendo tu Biblia y cuando reclines
la cabeza, que descanses sobre una página sagrada.
—San Jerónimo—

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối tháng mười là khánh nhật truyền giáo. Năm nay cũng là năm thánh truyền giáo
của Giáo Hội Việt Nam, đây cũng là dịp thuận lợi để Kitô hữu Việt Nam tìm hiểu sâu xa về sứ mạng truyền giáo.
Truyền giáo, là giúp người ta tin nhận Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, để họ tin Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể, để
họ trở nên Kitô hữu. Tại sao phải truyền giáo?
Tin Mừng theo thánh Matthêu cho thấy Đức Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ "dạy muôn dân trở thành môn đệ,"
dạy bảo người ta tuân giữ những điều Đức Giêsu đã dạy các môn đệ. Kitô hữu truyền giáo không phải vì sợ người ta nếu
không theo đạo Công Giáo thì phải sa hỏa ngục, nhưng bởi vì Đức Giêsu đã truyền lệnh. Một số Kitô hữu không thích
chữ truyền giáo, vì họ cho rằng từ ngữ này mang tính bá quyền, thống trị, độc tôn, tự kiêu, vì nó hàm chứa rằng Kitô
giáo là nhất, chỉ có Kitô giáo là đúng. Nhiều người cho rằng, nếu dùng từ ngữ truyền giáo thì rất khó có thể đối thoại với
những người sống trong các tôn giáo khác, vì nếu tiếp xúc với ai mà lại nghĩ người đó đang theo một tôn giáo sai lầm,
và rồi chỉ tìm mọi cách làm cho người đó vào đạo của mình, thì làm sao có thể trân trọng và trao đổi chân tình một vấn
đề.
Một số Kitô hữu thích dùng từ ngữ rao giảng Tin Mừng. Từ ngữ này có thể hiểu khi một người trình bày cho người khác
tôn giáo của mình, họ nghĩ rằng điều họ biết họ tin là đúng, nên họ loan báo cho người khác biết, để nếu người đó thấy
như họ và tin theo, thì người đó sẽ được hạnh phúc như họ cảm nghiệm. Việc người khác trở lại hay không là tùy do
người đó, Kitô hữu chỉ chia sẻ những gì mình thấy là hay là tuyệt, và để người đó hoàn toàn tự do theo điều mà họ thấy
đúng nhất hay nhất tuyệt nhất. Kitô hữu luôn tôn trọng tự do tôn giáo của người khác. Tự do tôn giáo là quyền của con
người, quyền này đã được công đồng chung Vatican khẳng định. Kitô hữu không được rửa tội cho ai nếu người đó
không muốn. Thực ra, từ ngữ "truyền giáo" là từ ngữ được sử dụng "nội bộ" thôi, nghĩa là, chỉ dùng giữa những Kitô
hữu với nhau thôi, chứ không thể dùng để nói với những người theo các tôn giáo khác được. Nếu nói với những người
ngoài Kitô giáo, từ ngữ loan báo Tin Mừng có lẽ dễ được chấp nhận hơn.
Rao giảng Tin Mừng là nói về Đức Giêsu Kitô. Kể cho người ta nghe Đức Giêsu là ai, Ngài đã làm gì, Ngài thực sự
là ai. Tín hữu tin rằng Đức Giêsu chết và phục sinh là Tin Mừng tuyệt đối cho tất cả mọi người, thế nên, họ muốn chia
sẻ Tin Mừng cho người khác. Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh làm cho Kitô hữu hạnh phúc, nên Kitô hữu muốn người
khác được bình an, hạnh phúc như họ, nên họ rao giảng Tin Mừng tuyệt vời này.
Đức Giêsu là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Ngài là biểu tượng tình yêu Thiên Chúa. Đức Giêsu là chính tình
yêu Thiên Chúa cho con người. Biết Đức Giêsu, là biết hơn về Thiên Chúa. Biết Đức Giêsu, là biết Thiên Chúa yêu
thương con người đến độ nào; vì nếu không yêu thương, tại sao Thiên Chúa lại nhập thể, lại vĩnh viễn làm người! Thiên
Chúa yêu thương con người vô cùng. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người như một lời mời gọi con người đáp trả
tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đáp trả tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Con người đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng
việc phó thác tất cả cho Thiên Chúa trong niềm tin tưởng tuyệt đối.
Con người ngày nay dường như được đánh động bởi những việc làm hơn là những lời nói xuông. Họ được đánh
động bởi chứng từ cuộc sống hơn là bài giảng hay. Nếu Kitô hữu cho người khác thấy niềm tin vào Đức Giêsu chết và
sống lại đã chi phối đời sống của họ, giúp họ vượt qua khó khăn và giúp họ chấp nhận cuộc sống đích thực như thế nào,
thì chắc có nhiều người sẽ tìm hiểu về Đức Giêsu, Đấng đã làm cho các Kitô hữu những điều tuyệt vời như vậy.
Câu hỏi gợi ý suy niệm:
1. Truyền giáo là gì? Tại sao Kitô hữu phải truyền giáo?
2. Hôm nay tại môi trường bạn sống, phải loan báo Tin Mừng thế nào để người ta tin nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa?
RCIA – CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Chương trình Giáo Lý Dự Tòng tiếng Anh sẽ được hướng
dẫn vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần vào lúc 6:30pm tại
phòng St. Joseph Center. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên
lạc phó tế Tim Myers:
510-351-5244 or email timothykentmyers@gmail.com
KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Xin mời quý ông bà và anh chị em tham dự giờ cầu nguyện
sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào mỗi sáng thứ Ba sau
Thánh Lễ 7:00am tại nhà thờ.

Gia nhập Cộng Đoàn Nữ Vương Hòa Bình
tại Giáo Xứ St. Felicitas
Để dễ dàng thăm hỏi, cầu nguyện, thăm viếng,
khi người thân trong gia đình cần các Bí Tích như Rửa Tội,
Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức, Hôn Phối hoặc Xức Dầu.
Xin mời gia nhập Cộng Đoàn:
Xin liên lạc văn phòng VN
Sr. Pauline Hang Hoang: ( 510) 347-1287
* Trường hợp gia đình có người thân đau bệnh, hoặc qua
đời muốn xin Cộng Đoàn cầu nguyện, xin liên lạc điện
thoại: Sister Mary Anh (510) 347-1283.
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