St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

SEPTEMBER 17, 2017

TWENTY-FOURTH 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-fourth Sunday in Ordinary Time
September 17, 2017
Forgive your neighbor’s injustice;
then when you pray,
your own sins will be forgiven.
— Sirach 28:2

My Dear St. Felicitas Family,
Some more of my scattered thoughts. . .
Today is the 24th Sunday in Ordinary Time. Last week the Church reminded us of the importance of
reconciliation through dialog and mutual love. Today the Church invites us to reflect on forgiveness. It is a
very important element of reconciliation and our Christian belief.

Forgiveness liberates and heals us
God is compassionate, merciful, loving and He forgives (Psalms 102)
Forgiveness liberates the one who is forgiven.
Forgiveness heals the one who forgives.
Forgiveness is at the very heart of who God is.
God forgives us over and over and over again!
God never tires of forgiving us.

1. Holding a grudge does not make you strong. It makes you bitter!
2. Forgiveness doesn’t make you weak. It sets you free. He who forgives acts like Christ. As we pray at
the Eucharistic celebration today, “forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.”
Let us ask God to help us to be true to these words by living them daily.
3. Thank you very much for your continued response to our Retired Priests. We received $3,155.00 for
their benefit. Please continue to pray for them. If you didn’t get a chance to contribute to them the address is
in the bulletin.
4. Thank you for your response to help the Hurricane victims. We have received $6,475.50 so far. We
are continuing to receive donations for them. Your generosity is greatly appreciated.
Remember to pray for one another as I pray for you,

Father Tom

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time

DIOCESAN PRIEST RETIREMENT

September 17, 2017

Thank you for your gift $3,155.00 toward the needs
of our retired priests. If you were not able to contribute
last week to the Diocesan Priest Retirement Benefit Trust,
you can send a check to::
Diocese of Oakland,
ATTN: Diocesan Priest Retirement Benefit Trust.
2121 Harrison Street, Suite 100,
Oakland, CA 94612.

Second Collection
This Week: Hurricane Relief
Next Week: Catholic Voice

Events for the Week September 18, 2017
Mon
9/18

6:00 pm Catholic Daughters

St. Joseph’s Ctr.

Tues
9/19

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
9/20
Fri
9/22

Sat
9/23

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

Social Hall

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

9:00 am Pastoral Care
Workshop

St. Mary’s
Center

We are Soc ia l!
https://www.facebook.com/StFelicitasCatholicChurch/
Like us on Facebook.

READINGS FOR THE WEEK OF September 18th
Monday:

1 Timothy 2:1-8; Psalm 28:2, 7-9;
Luke 7:1-10
Tuesday:
1 Timothy 3:1-13; Psalm 101:1b-3ab, 5-6;
Luke 7:11-17
Wednesday: 1 Timothy 3:14-16; Psalm 111:1-6;
Luke 7:31-35
Thursday: Ephesians 4:1-7, 11-13; Psalm 19:2-5;
Matthew 9:9-13
Friday:
1 Timothy 6:2c-12; Psalm 49:6-10, 17-20;
Luke 8:1-3
Saturday: 1 Timothy 6:13-16; Psalm 100:1b-5;
Luke 8:4-15
Sunday:
Isaiah 55:6-9; Psalm 145:2-3, 8-9, 17-18;
Philippians 1:20c-24, 27a; Matthew 20:1-16a

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 For
more information please
contact:
Deacon Tim Myers at the office at 510-351-5244 or
email him at timothykentmyers@gmail.com

PASTORAL CARE WORKSHOP
The Pastoral Care Ministers are invited to the
Workshop on:
Saturday, September 23rd at 9:00 to 11:00 a.m.
in St. Mary’s Center.
If you are not a Pastoral Care Minister and want to
learn the Rite to giving communion to the sick in your
family, please come and join us.
For more information contact
Sister Mary Anh at (510) 347-1283.

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
Rita David-Malig
Noel Desouza
Zachary Desouza
Helen Fresquez
Connie Guaraglia
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
Berta Recinos

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
Julie Whittaker
Zack Ziegler

¡Un nombre escrito en letra oscura fue agregado a la lista de la
oración esta semana!

¿Tiene un familiar o amigo seriamente enfermo? Si usted tiene
el permiso de la persona, puede solicitar que su nombre sea
impreso en el boletín, para la secciónde oraciones. Los nombres
se borrarán después de un mes. Llame a la oficina parroquial al
351-5244 para dejar el nombre del miembro de la familia que
necesita oración.

Sat.
Sun.

Week of
September 16,
2017

9/16

4:30 pm John & Viola Litvinchuk †

9/17

Calixtra Naldoza †
7:30 am Anthony & Maria Truc Tran †
9:00 am Policarpio Villanueva †
Shirley Martinez †
Julie Hendrix †
10:30 am Parishioners
12:30 pm Sonia Martinez †
Antonio Pérez †

Mon.

9/18

7:00 am Jose & Eduina Silveira †
8:15 am Ernesto Solano †

Tues.

9/19

7:00 am John Pham †
8:15 am Norma & Peping Pagdanganan
64th Wedding Anniversary

Wed.

9/20

7:00 am Tony Pontes †
8:15 am Martha Nguyen †

Thur.

9/21

7:00 am Mercedes Laxa Garcia †
All Souls
8:15 am Ramon Pugay †

Fri.

9/22

7:00 am Bishop Lomboy (Birthday)
8:15 am Emerita Legaspi †

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

Sat.

9/23

8:15 am Rudolfo Chupo †
4:30 pm Parishioners

Sun.

9/24

7:30 am Jesus Montoya †
Ernesto La Rosa (Birthday)
9:00 am Luca-Maria Hy Van Nguyen †
Bartolomea Serra †

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.

10:30 am Mecedita Lara (70th Birthday)
12:30 pm Margarita Garcia †
Antonio Arvizu †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving

FINANCIAL CORNER
Sunday Collection —September 10

$

9,393.52

Hurricane Relief Donations

$

2,391.00

August Faith Direct Giving

$

2,554.98

The Stewardship of September 10th of
Alzheimer’s Research

$469.68 went to

Thank you for your continued generosity.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1535 los frailes mercedarios construyeron la
primera iglesia en Lima Perú dedicada a su patrona,
Nuestra Señora de la Merced. Esta orden religiosa se
remonta al siglo XIII, mientras algunos musulmanes
tomaban prisioneros cristianos en España. Era su
misión rescatar a los cautivos, incluso, hasta tomar su
lugar si fuera necesario.
Con el paso de los siglos, los mercedarios se han
dedicado a rescatar todo tipo de cautivos del abuso
social. Por tal razón, muchas imágenes de la Virgen
de Nuestra Señora de la Merced la pintan con dos
bolsitas de monedas usadas para comprar la libertad
de los encarcelados o esclavizados. En otras imágenes
carga cadenas abiertas como símbolo de libertad.
Esta patrona de Perú recuerda el deseo latinoamericano de la liberación. Este deseo de liberación
se ha convertido en un compromiso urgente para la
Iglesia latinoamericana en protesta por los muchos
abusos por parte de militares, guerrilleros y carteles
de la droga que amenazan la libertad. Jesús vino a
liberarnos del pecado y sus consecuencias y su madre
(la Merced) ayuda fielmente en esa obra. Su Iglesia
no puede hacer otra cosa sino lo mismo.
-

-Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc..

Muy querida Comunidad,
Padres y Madres de familia
17 de Septiembre, último
Domingo en que estamos repartiendo formas de inscripción para
la Jornada de Formación en la Fe
o preparación para la Primera
Communion.
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 el vestíbulo 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
sacra-mentos 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.

HỌC HỎI LỜI CHÚA — CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A
1. Hỏi: Sách Sáng Thế nói gì về việc trả thù?
Thưa: Sách Sáng Thế kí ghi rằng: “Ông La méc nói với các bà vợ: ‘Ta đã giết một người vì một vết thương, vì một chút sây
sát, ta đã giết một đứa trẻ. Cain sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng La méc thì gấp bảy mươi bảy” (St 4, 23-24). Đó là sự thù
oán, báo thù và bạo lực kéo dài từ đời nầy qua đời khác. Phải trả thù cho tổ tiên đã bị người ta xúc phạm.
2. Hỏi: Và sau đó luật báo thù được xác định như thế nào?
Thưa: Đó là luật “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Chúng ta tìm thấy trong các bản văn cổ xưa Kinh Thánh: “Nếu có gây tổn
thương, thì ngươi phải lấy mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân…” (Xh 21, 23; x. Đnl 19,
21). Đối với các xã hội thời đó, thì luật ấy được coi như là một tiến bộ lớn về xã hội, chính trị và tôn giáo.
3. Hỏi: Như thế, báo thù theo Kinh Thánh có nghĩa gì?
Thưa: Báo thù theo kiểu nói ngày nay là trừng trị người đã hại mình, nhưng theo Kinh Thánh, trước hết báo thù chi việc tái
lập công bằng, nghĩa là chiến thắng tôi ác. Nếu vì ghét người làm ác, thì báo thù luôn luôn bị cấm đoán. Trái lại, báo thù để
bảo vệ quyền lợi bị chà đạp lại là một nhiệm vụ.
4. Hỏi: Như thế thì chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể tái lập công bằng?
Thưa: Đúng thế. Chỉ có mình Thiên Chúa là Goên (= báo thù), đấng tái lập công bằng cho Israên, vì chỉ có mình Ngài là
Đấng phán xét tuyệt hảo, Đấng thấu suốt tâm can và hòan trả mỗi người tùy theo công việc họ làm. Người công chính hoàn
toàn khước từ việc báo thù, vì tin tưởng vào Thiên Chúa: “Ngươi đừng nói rằng: tôi sẽ báo thù. Ngươi hãy tin tưởng vào
Thiên Chúa, chính Ngài sẽ giải thoát ngươi.” (Cn 20, 22)
5. Hỏi: Bài đọc sách Huấn ca cho chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng nào?
Thưa: Thiên Chúa là đấng hết lòng yêu thương, đã truyền dạy mọi người phải biết sống quảng đại và tha thứ cho nhau. Ai
rộng lượng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình chẳng những được bình an tâm hồn mà còn được Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi
lầm yếu đuối đã phạm.
6. Hỏi: Phụng vụ hôm nay nói gì về việc tha thứ?
Thưa: Phụng vụ hôm nay xoay quanh chủ đề về sự tha thứ: “Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu
nguyện, ngươi sẽ được tha” (bài đọc 1). “Người đã thứ tha mọi tội lỗi người và đã chữa ngươi khỏi tật nguyền. Người đã cứu
ngươi khỏi chết, và ban cho ngươi hồng ân nhân ái. Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của
ta.” (Đáp ca, Thánh vịnh 102). Và sứ điệp bài tin mừng: “Phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy”.
7. Hỏi: Nền tảng của sự tha thứ là gì?
Thưa: Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng nhân ái của Thiên Chúa thật vô biên, sẵn sàng tha thứ tất cả. Chính nhờ
lòng nhân ái bao la đó chúng ta mới có thể đứng vững trước mặt Người. Nếu được Thiên Chúa tha nợ cho thì trước mặt
Người, chúng ta vẫn chỉ là người bầy tôi sống nhờ lòng hào hiệp và nhân ái của Người mà thôi. Nếu chúng ta là những người
sống nhờ vào lòng nhân ái của Thiên Chúa thì chúng ta có sứ mệnh san sẻ cho nhau lòng nhân ái của Ngài trong cuộc sống
của chúng ta.
8. Hỏi: Như vậy, tương quan của chúng ta đối với anh em phải như thế nào?
Thưa: Mối tương quan của chúng ta đối với anh em phải được qui định bởi mối tương quan đối với Thiên Chúa. Chính vì
thế Ngài yêu cầu ta hãy sẵn sàng hoà giải với nhau và tha thứ vô điều kiện. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể hi vọng
được cứu rỗi trong ngày phán xét sau hết.

LINH MỤC HƯU DƯỠNG GIÁO PHẬN
Xin chân thành cám ơn quý ông bà và anh chị em
đã quảng đại chia sẻ cho các linh mục hưu dưỡng
trong giáo phận với món quà là $3,155.00.
Nếu quý vị nào đã chưa có cơ hội đóng góp tuần qua,
quý vị có thể gởi trực tiếp về cho Giáo phận:
Diocese of Oakland,
ATTN: Diocesan Priest Retirement Benefit Trust
2121 Harrison, Street, Suite 100,
Oakland, CA 94612

Pastoral Care Workshop/
Buổi học hỏi về Mục Vụ Bệnh Nhân
Giáo xứ St. Felicitas có tổ chức buổi học hỏi về Mục Vụ
Bệnh Nhân vào lúc
9giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 2017
tại phòng học Giáo Xứ,
Xin kính mời các Thừa Tác Viên đến tham dự. Hoặc chưa là
thành viên mà muốn tham gia để biết nghi thức trao Mình
Thánh Chúa cho người thân trong gia đình, xin kính mời.
Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc
Sr. Ngọc Anh (510) 347-1283

St. Felicitas
Community Outdoors Cleanup
August 19, 2017

