St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

SEPTEMBER 10, 2017

TWENTY-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

Twenty-third Sunday in Ordinary Time
September 10, 2017

“If two of you agree on earth
about anything for which they are to pray,
it shall be granted to them
by my heavenly Father.”
— Matthew 18:19

My Dear St. Felicitas Family,
Here are some more of my scattered thoughts . . .
1. If we read and pray the gospels regularly one thing stands out — after Love is Forgiveness. The
forgiveness is the next most important virtue Jesus speaks of. Forgiveness is the only petition in the “Our
Father” with a condition attached to it.
LOVE— MERCY—FORGIVENESS
Are our God’s Names!
God never tires to love, to be merciful and to forgive. . . As followers of Jesus we should follow in
His footsteps.
2. We have been watching with great concern and sadness at the horrific damage Hurricane Harvey has
recently caused in Texas. Recovery will take a very long time. Those affected by the hurricane need our
prayers and support. At the urging of the U.S. Conference of Catholic Bishops and our own Bishop Michael
Barber, we had a special collection last week but we have received many phone calls and emails requesting
how to further help. This special collection is to express our concrete support for our brothers and sisters in
Texas. You can still give for this purpose by going to on-line giving or you can send your check payable to St.
Felicitas marked “Hurricane Relief” and mail it to the office or drop it in the collection baskets. We will send
one check to the Diocese. We are not rich with resources or wealth but we always rise to the occasion. I have
been inspired by your faith and your generosity. Last First Friday the students in our school have collected
$75.00 for the Hurricane victims. I am very proud of them for thinking of others.
On behalf of our brothers and sisters in Texas I thank you very much for your generosity and concern
for others. May the good Lord bless you and repay you abundantly.
With a grateful heart,

Father Tom

100th Anniversary of Our Lady of Fatima

Twenty-Third Sunday in Ordinary Time

Our Lady of Fatima Masses —7:00 P.M
September 13
Wednesday
October 13
Friday

September 10, 2017
Second Collection
This Week: Diocesan Priest Retirement

Please come and join us for the Holy Mass,
Exposition of the Holy Eucharist Rosary during the Adoration followed by Benediction.
Wednesday September 13 at 7:00 p.m.

Events for the Week September 11, 2017
Mon
9/11

6:30 pm St. Vincent de Paul

Tues
9/12

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 Our Lady of Fatima
Devotion

Church

Wed
9/13

Adult Ed Room

7:00 pm Spanish Adult Choir Adult Ed Room
7:00 pm Spanish Catechist
Meeting

Social Hall

Thurs
9/14

7:00 pm Baptism Class

St. Mary’s Ctr.

Fri
9/15

6:30 pm Spanish Children’s
Choir

Adult Education
Room

7:00 pm Spanish Youth Grp.

St. Mary’s Ctr.

8:00 pm Vietnamese Choir
Practice

Adult Education
Room

ST. FELICITAS
ADULT CONFIRMATION
September 12, 2017 to
March 31, 2018
We meet every Tuesday from 6:00 p.m. to 7:00 p.m.
in St. Mary’s Center. For more information please contact:
Maria Lara at 510-877-2888 or email her at
maripazlara2211@gmail.com

RCIA—the Rite of Christian Initiation
of Adults Program will meet Tuesday
evenings at 6:30 p.m. in St. Joseph’s Center
starting Tuesday, September 12, 2017.
Please call the parish office at 510-351-5244
for more information.

PATIENCE
If you are patient in one moment of anger, you will escape a hundred days of sorrow.
—Chinese proverb

READINGS FOR THE WEEK OF September 11th
Monday:

Colossians 1:24 — 2:3; Psalm 62:6-7, 9;
Luke 6:6-11
Tuesday:
Colossians 2:6-15; Psalm 145:1b-2, 8-11;
Luke 6:12-19
Wednesday: Colossians 3:1-11; Psalm 145:2-3, 10-13ab;
Luke 6:20-26
Thursday: Numbers 21:4b-9; Psalm 78:1bc-2, 34-38;
Philippians 2:6-11; John 3:13-17
Friday:
1 Timothy 1:1-2, 12-14; Psalm 16:1b-2a, 5,
7-8, 11; John 19:25-27 or Luke 2:33-35
Saturday: 1 Timothy 1:15-17; Psalm 113:1b-7;
Luke 6:43-49
Sunday:
Sirach 27:30 — 28:9; Psalm 103:1-4, 9-12;
Romans 14:7-9; Matthew 18:21-35

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 including
dessert and Beverage
Time: 11:45 a.m.

Where: Mc Ginty Hall (Gym)

Please note: Tickets are now $7.00
Tickets are available in the Parish Office

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
Melblena Latorre
Mac Lean Family
Barbara Maloon
Keith Marlin
Clarisse Mascarenah
Anita Medina
Lily Mejia
Peggy Miller
Pete Muskopf
Nhung Nguyen
Madeline Oberti
Oliver Olimpiada
Lucille Oliver
Corazon Orille
Connie Navarro
Marian Pereira
Rosy Pereira
Catherine Pellini
Sophia Pointer
Janet Porsee
Tomas Prado
Peter Purificación
Berta Recinos

Harold Barber
Jean Bautista &
Family
Alice Camozzi
Daniel Camozzi
Toni Carson
Sr. Roberta Carson
Ann Chermack
Marilyn Consaul
Margie Cruz
Rita David-Malig
Diane Delucchi
Noel Desouza
Zachary Desouza
Helen Fresquez
Jeanne Gordillo
Connie Guaraglia
Josie Herrera
Luningning Hobbs
Vincent Jacques
Charlotte Kezar
Shonnelle
Latackmeier

Alberto Reyes
Esperanza Reyes
Elmira Rodrigues
Myriam Rodriguez
Lyndon Cortes Ruffy
Jorge Salloman
Patricia Salloman
Ursula Santos
Floyd Schexnayder
Cesar Songco
Jimmy Sotelo
Marilyn Sutton
Jakki Tachiera
Maryjane Tanner
Gene Torres
Tomasa Torres
Mary Valladon
Cathlyne Vargas
Maria Jesus Vargas
Joyce White
Julie Whittaker
Zack Ziegler

Week of
September 9,
2017

Sat.

9/9

4:30 pm Peter & Maria Ngu Tran †

Sun.

9/10

7:30 am Hortense Prado †
9:00 am Parishioners
10:30 am Philip Erlwein †

Mon.

9/11

Tues.

9/12

Wed.

9/13

Thur.

9/14

Fri.

9/15

Sat.

9/16

12:30 pm
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am

William Amezcua (Birthday)
Maria Le †
Philip Darbo †
Rita Pontes †
Policarpio Villanueva †

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

Jose, Maria & Liduina Silva †
Angie & Ralph Ghiglione †
Mercedes Lara Garcia †
Joseph Duong †
Michael Frazier †
Julia Balat †
Thanksgiving

4:30 pm John & Viola Litvinchuk †
Sun.

9/17

7:30 am Anthony & Maria Truc Tran †
9:00 am Policarpio Villanueva †
Shirley Martinez †

Who Entered into Eternal Life

Julie Hendrix †

Hoang-Mai Nguyen † — August 24, 2017
Clara Munoz † — August 31, 2017

10:30 am Parishioners

Let Perpetual Light Shine Upon Them

12:30 pm Sonia Martinez †
Antonio Pérez †
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
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —September 3

$

8,147.70

Maintenance Collection

$

4,084.50

Hurricane Harvey Donations

$

4,612.00

The Stewardship of September 3rd of $407.39 went to:
St. Vincent de Paul Catherine Center in San Mateo –
transitional place of safety and dignity for women to live
upon leaving jail or prison.

Thank you for your continued generosity.

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)
Serving in Somalia
Antonio Sandoval (U.S. Army)
Lt. Matthew Penaranda (U.S. Army)
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.

Lecturas de hoy: Ezequiel 33:7-9; Salmos 95 (94):1-2, 6-9; Romanos 13:8-10; Mateo 18:15-20
EL CAMINO DE LA ORACIÓN
Aprender un versículo de la Biblia de memoria es, desde luego, una
forma de hacer oración. En el Evangelio de hoy, Jesús nos anima a rezar.
Jesús firmemente cree en el poder de la oración, avanzar es una garantía de
obtener resultados: "Yo les aseguro también que, si dos de ustedes se ponen
de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo
concederá". Jesús promete algo más también, algo vitalmente importante.
Más que un juego como el de Ir a Pescar en el cual esperamos "obtener lo
que pedimos"; la oración es un vivo encuentro con el mismo Jesús: "pues
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos".
Las lecturas de hoy nos mueven más allá de lo pequeño y abre un mundo
enorme para nosotros. Rechazamos la mezquindad del pecado no porque
temamos el castigo, sino porque queremos a amar a nuestro prójimo profundamente. Oramos a nuestro Dios todopoderoso no porque queremos favores
de una máquina que dispensa golosinas, sino porque queremos dedicar un
tiempo con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Centenario de Nuestra Señora de Fátima
Horario de Misas para Nuestra Señora de Fátima
Todas las misas serán a las 7:00 p.m.
Septiembre 13
October 13

Miércoles
Viernes

Ven y únete a nosotros para la celebración de la
Sagrada Eucaristía; rezaremos el Rosario durante la
adoración, seguido de la bendición.
Muy querida Comunidad,
Padres y Madres de familia
Este Domingo 10 de Septiembre,
estamos repartiendo formas de
inscripción para la Jornada de
Formación en la Fe o preparación
para la Primera communión.
Los niños y niñas que inician su Primer Año de
preparación, deberán presentar una copia del certificado de bautismo y la cuota de colaboración. Niños
y niñas en el Segundo Año de preparación también
deben inscribirse, cuota de inscripción y presentar
copia del certficado de bautismo, si el año pasado
omitieron este requisito.
El Primer día de catequesis será el
“Ocho de Ocubre.”
Las clases se imparten en días Domingos de las
11 A.M. a las 12:15 P. M. Las formas de inscripción
se repartirán en la plaza del templo.

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—
Las formas de inscripción para
la “Jornada de Preparación para
la Confimación”, se distribuirán
a partir del Domingo 8 de
Octubre y las clases se iniciaran
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.

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
Thánh lế Kính Đức Mẹ Fatima – 7:00 chiều
13 Tháng 9
Thứ Tư
13 Tháng 10 Thứ Sáu
Xin mời đến tham dự Thánh lễ
Chầu Mình Thánh Chúa
Lần hạt Mân côi
Thứ Sáu ngày 13 Tháng 9 lúc 7:00 chiều

Hiệp Thông Huynh Ðệ
Một linh mục quản xứ nọ bất ngờ
nhận được một cú điện thoại hỏi xin
cho biết nhân vật quan trọng X có đến
tham dự Thánh lễ sáng Chúa Nhật tới
hay không? Vị linh mục trả lời: "Tôi
không biết gì về chương trình của nhân vật đó; ông ta có
đến hay không, tôi không biết; nhưng tôi có thể báo cho
anh biết chắc chắn rằng trong Thánh lễ đó, có một vị
thượng khách sẽ hiện diện với chúng ta, đó là Chúa
Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa".
Câu trả lời trên đây có thể thức tỉnh chúng ta về thái
độ trong sinh hoạt phụng vụ của cộng đoàn. Chúng ta
thường muốn có và hãnh diện vì sự hiện diện của những
nhân vật quan trọng trong những cử hành phụng vụ;
trong khi đó, chúng ta lại bỏ quên hoặc lơ là với một
nhân vật quan trọng nhất, đó là Chúa Giêsu Kitô.

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.

Chương 18 Tin Mừng Mátthêu gồm những giáo huấn
của Chúa Giêsu về thái độ của người môn đệ trong cộng
đoàn. Ở đây chúng ta đọc thấy điểm căn bản cho giáo lý
về Giáo Hội như một sự hiệp thông, một cộng đoàn, một
thân thể của Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết:
"Ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy thì
có Thầy ở giữa họ". Ðây là yếu tố quyết định cho lời cầu
xin của chúng ta, vì chính Chúa Giêsu mới là Ðấng làm
cho lời cầu xin của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời.
Một điểm nữa được nhắc đến trong Tin Mừng hôm
nay, đó là thái độ phải có đối với những người tội lỗi
trong cộng đoàn. Tội lỗi, nết xấu, đó là một thực tại
không thể tránh được, dù đó là cộng đoàn do chính Chúa
Giêsu qui tụ. Cộng đoàn có Chúa hiện diện, nhưng đồng
thời là cộng đoàn bao gồm những con người yếu đuối,
có thể lỗi phạm. Lời Chúa dạy về việc sửa lỗi huynh đệ
cần được chúng ta lưu tâm: Kẻ phạm lỗi kia là người
anh em chúng ta, chứ không phải là kẻ thù. Lời khuyên,
sự nâng đỡ, sửa lỗi riêng tư phải là bước đầu tiên; kế đến
là việc sửa lỗi chung nhờ sự hỗ trợ của cộng đoàn; cuối
cùng là phán quyết của vị đại diện đã được Chúa trao
cho tác vụ bảo vệ sự hiệp nhất và hiệp thông cũng như
chữa trị những gì làm hại đến cộng đoàn hay gia đình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta kiểm điểm lại
thái độ sống của chúng ta: chúng ta đã làm gì để duy trì
sự hiệp thông trong cộng đoàn hay gia đình? Chúng ta
đã đối xử ra sao trước tội lỗi của chính mình cũng như
của người khác?
Xin Chúa tha thứ và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi
mà tự sức riêng, chúng ta không thoát được.
Xin Chúa luôn hiện diện với chúng ta, để chúng ta
sống hiệp nhất với nhau và được ơn cứu độ. Amen.
(Trích Sách Mỗi Ngày Một Tin Vui)

St. Felicitas
Community Outdoors Cleanup
August 19, 2017

Watch for more
pictures next week

