St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579
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TWENTY-SEVENTH 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-seventh Sunday in Ordinary Time
October 8, 2017
Have no anxiety at all, but in everything,
by prayer and petition, with thanksgiving,
make your requests known to God.
— Philippians 4:6

My Dear Parishioners,
Some more scattered thoughts . . .
God speaks to us in many ways. . . Through our scriptures, through our Church tradition, in our Church
teaching . . . Are we attentive and respectful to God’s words to us through these messengers? This week’s
scripture reminds us of the importance of listening to God’s word.
The parable of the tenants and the vineyards illustrates the contrast between God’s love for His people
and the people’s disobedience and rejection of God.
This week’s Gospel about the land owner and the tenants of his vineyard is very challenging. We may
initially be shocked by the disrespect and aggressive treatment of the tenant toward the messenger of the
landowner.
DON’T SHOOT THE MESSENGER BECAUSE YOU DON’T LIKE THE MESSAGE!!!
This parable reminds us to turn to Christ again. It urges us not to reject Christ in our lives simply because we
do not like the challenges in His message. Christ is the cornerstone who establishes and maintains our
relationship with God.
What kind of Christian are you? How do you feel when your love and efforts go unaccepted or
unappreciated by others. The same is true about God. Let us allow Christ to become and remain the cornerstone of our lives. So that through us He may once more become the cornerstone in the lives of those who
have rejected Him — because of his challenging but life giving message.
The parable also calls for repentance. It is also a prediction about his forthcoming rejection and death in
the hands of the religious leaders of His time. This is also a strong warning to us as Christians—our faith gives
us not only honor and dignity but also give us serious duty and responsibility—God will judge us accordingly
depending on how faithfully we fulfill our role and obligations.
The Gospel is a call to repent to all of us, to reform our lives and do our best to become better Christians
everyday.
Remember to pray for one another,

Father Tom

READINGS FOR THE WEEK OF OCTOBER 9th
Mon: Jonah 1:1 — 2:2, 11; Jonah 2:3-5, 8; Luke 10:25-37
Tues: Jonah 3:1-10; Luke 10:38-42
Wed: Jonah 4:1-11; Luke 11:1-4
Thurs: Malachi 3:13-20b; Luke 11:5-13
Fri: Joel 1:13-15; 2:1-2; Luke 11:15-26
Sat: Joel 4:12-21; Luke 11:27-28
Sun: Isaiah 25:6-10a; Philippians 4:12-14, 19-20; Matthew 22:1-14 [1-10]

Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time
October 8, 2017
Second Collection
This Week: The Catholic Voice

Events for the Week October 8, 2017
Sun
10/8
Mon
10/9

9:15 am Faith Formation

School

Adult Ed Room

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
10/11

7:00 pm Spanish Adult Choir

Adult Ed Room

Thur
10/12

7:00 pm Baptism Class

Fri
10/13

6:30 pm Spanish Children’s Ch. Adult Ed Room

7:00 pm Spanish Catechist Mtg. Social Hall

On Friday, October 13th at 7:00 p.m.
in the church we will conclude our monthly
devotion to Our Lady of Fatima with the
International Rosary. We will have celebration of the Mass, rosary and procession, and offering of
flowers, etc.
Please join us as we pray the rosary as a community,
process around the church and school grounds and enjoy
a reception in the social hall.

St. Mary’s Ctr.

7:00 pm Our Lady of Fatima

Church

7:00 pm Spanish Youth Grp.

St. Mary’s Ctr.

8:00 pm Vietnamese Choir

Adult Ed. Room

Y o u n g a t H e a r t L un c he o n Re t u r ns !
The First Young at Heart Luncheon of the year returns
Wednesday, October 18, 2017
Oktoberfest Menu
Bratwurst Sausage Lunch with all the fixings
Time: 11:45 a.m. Where: Mc Ginty Hall (Gym)
Please note: Tickets are now $7.00
Tickets are available in the Parish Office
DEADLINE TO PURCHASE TICKETS IS
FRIDAY, OCTOBER 13 UNTIL NOON

VOICE

100th Anniversary of Our Lady of Fatima
International Rosary:

OFFICE CLOSED
6:30 pm St. Vincent de Paul

Tues
10/10

The Parish Office will be closed for
Columbus Day on Sunday October 8 and
Monday October 9. We will r eopen at
9:00 a.m. on Tuesday, October 10th.

COLLECTION TODAY

Today is Catholic Voice Sunday. This second collection is the
annual request to support the only regular source of Catholic
news and information in the diocese. A $25 donation pays your
share. Please make your check payable to the parish; it will
help defray the parish's cost. You can receive The V oice by
mail. Pick up El Heraldo Católico at Spanish-language Masses
or visit
www.catholicvoiceoakland.org or www.elheraldocatolico.org
or see us on Facebook.
Thank you for your support.

From the desk of

Meghan Jorgensen

September has been jam packed and I can’t
believe we are already into October! We had
great back to school nights, student council led our first
masses, a back to school movie night (A double feature of
Moana and Trolls – ending with a Trolls dance party!),
our 8th graders celebrated Mass with Bishop Barber at the
cathedral, and we had our first middle school team
building day.
We also started a new service hour program where
all of our students PreK -8th are required to compete
throughout the year. We have had some wonderful
projects so far from packing up toiletry bags for the poor,
park and shoreline cleanups, recycling monitoring, and
anti-bullying activities.
We will continue this theme of service for our first
parish parent night on October 11th. Michele Walsh,
master catechist, will be joining us to talk about raising
service-hearted children. If you are a parent, we would
love for you to join us!
A big thank you to Fr. Eddie for blessing all of our
animals on Wednesday. Thank you to all the parishioners
who joined us!
Finally, the school will be celebrating 60 years in
2019 and we are hoping to have our first 60th anniversary
festival meeting this month. Please let me know if you
are interested in being on the planning committee for our
celebration and I will add you to the email list.

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
Harold Barber
Jean Bautista &
Family
Alice Camozzi
Daniel Camozzi
Sr. Roberta Carson
Ann Chermack
Margie Cruz
Noel Desouza
Zachary Desouza
Helen Fresquez
Josie Herrera
Luningning Hobbs
Vincent Jacques
Shonnelle
Latackmeier
Melblena Latorre
Mac Lean Family
Barbara Maloon

Clarisse Mascarenah
Anita Medina
Lily Mejia
Peggy Miller
Mickey Mumford
Pete Muskopf
Nhung Nguyen
Madeline Oberti
Oliver Olimpiada
Lucille Oliver
Corazon Orille
Connie Navarro
Rosy Pereira
Pellini Family
Sophia Pointer
Janet Porsee
Tomas Prado
Peter Purificación
Elmira Rodrigues

Myriam Rodriguez
Lyndon Cortes Ruffy
Jorge Salloman
Patricia Salloman
Ursula Santos
Floyd Schexnayder
Cesar Songco
Jimmy Sotelo
Marilyn Sutton
Maryjane Tanner
Gene Torres
Tomasa Torres
Mary Valladon
Cathlyne Vargas
Maria Jesus Vargas
Julie Whittaker
Ana Sotelo Zamora
Zack Ziegler

Những tên được in đậm là những người vừa được thêm vào trong
danh sách cầu nguyện tuần này.

Khi quí vị có thân nhân và bạn bè đau bệnh. Nếu 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 Giáo xứ
để cầu nguyện cho họ.Tên của họ sẽ được xóa sau một tháng.

Sat.

10/7

Sun.

10/8

4:30 pm Augustin & Maria Thieu Nguyen †
Mona Falleiro—97th Birthday
7:30 am Peter Ha Hanh †
Maria Khong †
9:00 am Parishioners
10:30 am Kaitlin Clancey (Birthday)
Mary Barber †
12:30 pm Dereck Andrés Torres †

Mon.

10/9

Tues.

10/10

Wed.

10/11

Thur.

10/12

Fri.

10/13

Sat.

10/14

Sun.

10/15

Who Entered into Eternal Life
James Waldron III † — September 28, 2017
Lory Stark † — October 1, 2017
Connie Guaraglia † — October 3, 2017

Week of
October 7,
2017

7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am

Linda & Richard Stapleton †
Robert Hope †
Kwan Bin †
Hortense Prado †

7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am

Lucille Oliver (Living)
Idelle Wilts †
Quoc Baole †
Rita Pontes †

7:00 am Jean Bisbiglia (L)
8:15 am
7:00 pm
8:15 am
4:30 pm

Maria Dan Nguyen †
Parishioners
Tony Pontes †
Peter & Martha Tien Tran †
Vern & Gertie Wilts †

7:30 am Quy & Joseph Nguyen †
9:00 am Rose Mary Escobar †
Connie Guaragllia †

Let Perpetual Light Shine Upon Them

10:30 am Parishioners
12:30 pm Domingo & Abel Mora †

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 số (510)
351-5244
Si conoce a alguien que está sirviendo, por favor llame a la
oficina al (510) 351-5244 y háganoslo saber.

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

Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Come and join us for this devotion every Tuesday
morning after the 7:00 a.m. Mass.

FINANCIAL CORNER
Sunday Collection —October 1

$ 7,686.51

Maintenance

$ 4,180.00

Hurricane Relief Donations

$

Total Hurricane Donations to Date

$ 10,773.00

70.00

The Stewardship of October 1st of $384.33 went to the
Propagation of the Faith
Thank you for your continued generosity.

Centenario de Nuestra Señora de Fátima
Horario de la Misa para Nuestra
Señora de Fátima
Será a las 7:00 p.m.
Viernes 13 de Octubre
Concluimos este mes la devoción mensual
dedicada a Nuestra Señora de Fátima.
Tendremos la celebración de la Eucaristía,
procesión, rezo del Internacional Rosario y
bendición. Después tendremos recepción en el
Salón Social.
Lecturas de hoy:
Isaías 5:1-7; Salmos 80 (79):9,12-16,19-20;
Filipenses 4:6-9; Mateo 21:33-43

MUY APASIONADO
Las historias de los viñedos en Isaías y en Mateo
apuntan hacia una historia más amplia de Dios y del
pueblo de Dios. Vemos que Dios es muy apasionado por
nosotros. Dios está profundamente comprometido, como el
dueño que diligentemente prepara el viñedo. Dios tiene
expectativas muy altas que el viñedo produzca el fruto de
una sociedad justa y compasiva. Dios (en la lectura de
Isaías) está muy decepcionado y enojado que el viñedo
haya producido un mal fruto, o (en la lectura de Mateo)
que haya sido como un premio que deba ser confiscado.
Hay más capítulos en la historia más extensa que también
necesitan ser contados. Después en Isaías y en Mateo
vemos que Dios también es profundamente compasivo y
muy dispuesto a perdonar. Isaías habla del cuidado
compasivo de Dios, como una madre ama a sus hijos
(Isaías 49). En Mateo, Jesús en la cruz demuestra de
manera dramática el perdón de Dios. Por lo tanto, Dios es
muy paciente y resilente. Dios nunca se da vencido por
nosotros. Dios continúa persiguiéndonos, ofreciéndonos
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
amor y gracia, ahora y siempre.
Las formas de inscripción para la
“Jornada de Preparación para la
Confimación”, se distribuirán a
partir del proximo Domingo de
Octubre y las clases se iniciarán el 5
de Noviembre.
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 favor
llame a Mercey (510) 347-1293.

Amigos y amigas que prestan alguna clase de servicio en los diferentes ministerios:
Como es del conocimiento de algunas de ustedes, la diócesis de Oakland requiere que todos las personas nuevas y
los que aún no hayan hecho su registración y presten algún servicio voluntario en los diferentes ministerios diocesanos,
deben participar en el Online training que está disponible para todos los voluntarios.
Los “links” para registración están en la página del website de Ambiente Seguro de la Diócesis de Oakland.
Están en Inglés y Español www.virtusonline.org

También puede registrarse para el entrenamiento que tendremos el
Jueves 19 de Octubre, de este año las 7:00pm. en el templo.
Manera o instrucción para registrarse:
Visite el sitio para entrenamiento
Si decide tomar el entrenamiento en línea, por favor asegúrese de entregar una copia de su certficado a la oficina
parroquial o entrégueselo a señora Mercey Zamora. !Gracias!
Gracias por su colaboración
Mercey Zamora

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Fatima – 7:00 chiều
Thứ Sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017
Lần Hạt Đa Ngôn Ngữ:
Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức đêm cầu nguyện kính
nhớ Đức Mẹ Fatima với việc lần hạt đa ngôn ngữ vào lúc
6:30pm. thứ Sáu ngày 13 tháng 10 tại nhà thờ.
Chúng ta sẽ cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi, dâng hoa
và rước kiệu…
Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự
để cầu nguyện cho gia đình, cộng đoàn giáo xứ và sự hòa
bình của thế giới. Sau Thánh lễ chúng ta sẽ rước kiệu
xung quanh nhà thờ và trường học và sau đó có bữa tiệc
nhẹ tại hội trường.

TÌNH NGUYỆN VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM
Giáo xứ chúng ta có tổ chức một ngày huấn luyện về
chương trình Bảo vệ trẻ em. Chương trình này phải được
hoàn thành bởi tất cả nhân viên và tình nguyện viên.
Chương trình Bảo vệ trẻ em là cần thiết cho tất cả mọi
người: Giáo lý viên, Giáo viên, nhóm Giáo lý dự tòng,
Thừa tác viên Lời Chúa, Thừa tác viên Thánh Thể, Ca
đoàn, Nhạc sĩ, Tiếp tân, Tình nguyện viên (bất cứ ai đang
phục vụ trong giáo xứ). Tất cả các giáo dân tham gia vào
bất kỳ ban ngành nào của giáo xứ cũng phải hoàn tất việc
huấn luyện trước ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Bạn có thể tự học online: www.virtusonline.org hoặc
đăng ký một buổi huấn luyện trực tiếp tại cùng một trang
web.
Chương trình huấn luyện tại Giáo xứ Thánh Felicitas:
Thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017
Lúc 7:00 chiều
Tại nhà thờ
Bạn phải đăng ký trước cho chương trình huấn luyện
trực tiếp (xem hướng dẫn dưới đây).
Dưới đây là thông tin trực tuyến để đăng ký chương
trình này, chương trình mới của chúng tôi cho cả huấn
luyện trực tuyến hoặc huấn luyện trực tiếp.
Bước # 1: Xem hướng dẫn đăng ký:
* Safe Environment Registration Instructions
Bước 2: Vào trang web huấn luyện - Thiết lập một bản
kê khai và hoặc chọn đào tạo trực tiếp hoặc chọn đào tạo
trực tuyến theo lựa chọn của bạn.
* Safe Environment Online Training
Bước # 3: Nếu bạn chọn đào tạo trực tuyến: Nhớ
mang giấy chứng nhận đã in của bạn đến văn phòng của
giáo xứ.

15 Lời Đức Mẹ Maria Hứa Ban
Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần
Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc
biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.
3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa
ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng
ma quỷ.
4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát
triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa
xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu
mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến
ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ
được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ
không phải hư mất.
6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các
Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao
giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn
thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử; nếu
đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong
ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng
sự sống đời đời.
7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân
Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.
8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và
nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn
với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ
được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh
trên Thiên Đàng.
9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung
thành lần Chuỗi Mân Côi.
10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ
được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.
11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ
sự lần Chuỗi Mân Côi.
12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được
Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.
13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai
truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên
cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và
trong giờ lâm tử.
14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh
em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ
chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.
Bữa Ăn Trưa dành cho những người có tâm hồn trẻ trung!

Bữa cơm trưa đầu tiên dành
cho những người cao niên được bắt đầu trở lại
vào thứ Tư ngày 18 tháng 10 năm 2017 lúc 11:45am
tại hội Trường lớn Mc Ginty (Gym)
Xin lưu ý: Giá vé là $7.00
Vé có bán tại văn phòng Giáo xứ

ALL VOLUNTEERS —
SAFE ENVIRONMENT FOR CHILDREN PROGRAM
We have set up a training date for our parish to comply with the Safe Environment Project. In 2008-2009,
a 3-Year-Training cycle was instituted for the recertification of all veteran employees and volunteers on
diocesan sites. This must be completed by all employees and volunteers.
Safe Environment for Children training is needed for all: Catechists, Teachers, RCIA Teams, Lectors,
Eucharistic Ministers, Choir Members, Musicians, Ushers, Volunteers (anyone who is volunteering at the
parish). All parishioners who are engaged in any parish ministry must complete the training by October 20,
2017.
We are offering live training at St. Felicitas Church on Thursday, October 19th, 2017 at 7:00 p.m.
You must pre-register for the live training (see instructions below).

www.virtusonline.org
Below is the online information to register with Virtus, our new Safe Environment Platform for either
online training or live training.
Step #1: View the Registration Instructions:

*Safe Environment Registration Instructions

Step #2: Visit the Training Site – Set up an account and either choose the live training of your choice or
choose the online training.
*Safe Environment Online Training
Step #3 If you train online: Be sure to bring in your printed certificate to the parish office.

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)

