St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

SEPTEMBER 24, 2017

TWENTY-FIFTH 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-Fifth Sunday in Ordinary Time
September 24, 2017

Mass with Anointing of the Sick
Saturday, October 7th
at 10:30 a.m.

Second Collection
This Week: Catholic Voice
Next Week: Maintenance

Events for the Week September 25, 2017
Mon
9/25

6:30 pm St. Vincent de Paul

Adult Ed Room

Tues
9/26

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
9/27
Fri
9/29

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

Adult Ed. Room

San Lorenzo Ruiz de Manila Annual Fiesta Celebration

The Filipino community of Saint Felicitas Catholic
Church invites you all to the annual feast honoring the
first Filipino martyr, San Lorenzo Ruiz de Manila, on
Saturday September 30th at 4:30 p.m. Mass. We will
have a procession after the Mass followed by a reception
at the School Gym.
Come and join us!

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

The Church encourages all the faithful, especially the
elderly and those experiencing bodily or emotional
illness, to attend the Anointing Mass.
The Anointing Mass is not only for the elderly or
sick but actually for all of us to receive HEALING
spiritually or physically from our Merciful God. In this
Mass we can pray for our relatives and friends to receive
HEALING too.
Reception will follow in the vestibule of the
Church.
ARE YOU A REGISTERED PARISHIONER
AT ST. FELICITAS?
There are many reasons to register:
♦ A sense of belonging and identity in a parish
community.
♦ It is a commitment to practice your faith.
♦ Gives the parish a way to connect with you.
♦ For religious education instruction and Sacramental
preparation, the families of those attending must also
be registered parishioners.
♦ In order to receive the Sacraments of Baptism,
First Reconciliation, First Holy Communion,
Confirmation, or Holy Matrimony you will need to
be a registered member.
Registration forms are available in the office.

RCIA—the Rite of Christian Initiation of Adults Program
meets 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

Faith Formation
It was Catechetical Sunday in the U. S. last Sunday, September 17. This year’s theme is “Living
as Missionary Disciples.”
The Catechists at St. Felicitas took time in prayer to rededicate themselves to this mission
of handing on the faith and being a witness to the Gospel. At the 9:00 a.m. Mass Father Tom
commissioned the catechists that teach in our school and Faith Formation program.
St. Felicitas is truly blessed to have such dedicated catechists share their faith with the children of our parish. Pope
Francis offers this inspiration:
“Catechesis is a vocation: ‘being a catechist,’ this is the vocation; not working as a catechist. [Being a catechist
embraces your whole life.] It means leading people to encounter Christ by our words and our lives, by giving witness.
…what attracts is our witness. Being a catechist means witnessing to the faith, being consistent in our personal life. …
We lead others to Jesus with our words and our lives, with our witness. …People should see the Gospel, read the
(Audience to Catechists, September 27, 2013)
Gospel, in our lives.”

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
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

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.

9/23

4:30 pm Parishioners

Sun.

9/24

7:30 am Jesus Montoya †

Week of
September 23,
2017

Ernesto La Rosa (Birthday)
9:00 am Luca-Maria Hy Van Nguyen †
Bartolomea Serra †
10:30 am Mecedita Lara (70th Birthday)
12:30 pm Margarita Garcia †
Antonio Arvizú †
Mon.

9/25

7:00 am Tran Family (Thanksgiving)
8:15 am Anna Nguyen †

Tues.

9/26

7:00 am Sterley Bangloy (Thanksgiving)
8:15 am Deceased Members of the Johanson
Family †

Wed.

9/27

7:00 am Edgar Vitug, Sr. †
8:15 am Rudolfo Chupo †

Thur.

9/28

7:00 am Marilyn McCrea †
8:15 am Elsie Dias †

Fri.

9/29

7:00 am Teresa Corocoto (Thanksgiving)
8:15 am Dee Darbo †

Who Entered into Eternal Life
Antoinette An Tran † — September 16, 2017
Matta Roi Nguyen † — September 18, 2017
Let Perpetual Light Shine Upon Them

Sat.

9/30

8:15 am All Souls †
4:30 pm Joaquin David-Malig †
John Pellini †

Sun.

10/1

7:30 am Parishioners
9:00 am Mercedes Laxa Garcia †
10:30 am Domnelia Go †
12:30 pm Clara Susana Gonzalez †

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)
Lt. Cmdr. Benjamin Sacramento, Jr.U.S.N
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 —September 17

$ 8,717.50

Hurricane Relief Donations

$ 3,350.00

Total Hurricane Donations to Date

$ 10,353.00

The Stewardship of September 17th of $435.88 went to
the Holy Cross Sisters.

Thank you for your continued generosity.

Lecturas de hoy:
Isaias 55:6-9;
Salmos 145 (144):2-3, 8-9, 17-18;
Filipenses 1:20c-24, 27a;
Mateo 20:1-16a
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Celebración de la Eucaristía para la
Unción de los Enfermos

Sábado, 7 de Octubre a las 10:30 de la mañana.

La Iglesia invita y anima a todos los fieles,
especialmente a las personas mayores y a los que
padecen enfermedades corporales y emocionales
a asistir a la celebración de este sacramento de
Unción.
También esta celebración eucarística además
de a los ancianos y enfermos es también para que
todos nosotros recibamos la sanación espiritual o
corporal de nuestro Dios Misericordioso.
Además también oramos por nuestros familiares
y amigos que necesitan esta sanación.
Para adicional información, puede llamar a la
oficina parroquial (510) 351-5244.

EDUCACION EN LA FE,
PARA ADULTOS

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.

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.

Thánh lễ Xức Dầu Bệnh Nhân
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 lúc 10:30am.

Giáo hội khuyến khích các tín hữu, đặc
biệt là những người cao niên và đau yếu
đến tham dự Thánh lễ xức dầu.
Thánh lễ xức dầu không chỉ dành riêng
cho những người đau bệnh mà còn cho
tất cả chúng ta những người cần được
Lòng thương xót Chúa chữa lành cả thể
xác lẫn tinh thần. Trong Thánh lễ này
chúng ta cũng cầu nguyện cho thân
nhân và bạn hữu của chúng ta được
chữa lành. Sẽ có liên hoan nhỏ sau
Thánh lễ tại tiền đường nhà thờ.
Xin mời đến tham dự.
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 cá 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 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

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 6:30 p.m.
tại phòng St. Joseph Center.

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
1. Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn thợ làm vườn nho?
Trước tiên, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của vườn nho mà Đức Giêsu muốn nói
tới ở đây. Vườn nho được Đức Giêsu kể trong dụ ngôn chính là hình ảnh của
Giáo Hội. Vườn nho ấy đến mùa thu hoạch, chính là sứ mạng truyền giáo
đang cấp bách, điều này được bổ túc thêm khi Đức Giêsu nói: “Lúa chín đầy
đồng mà thợ gặp lại ít”.
Thứ đến, người mời gọi là chính Thiên Chúa. Người gọi hết mọi người,
không phân biệt tốt xấu, giỏi hay dốt, thành phần nào, già hay trẻ... Nhưng
Người gọi bất cứ ai Người muốn! Cách thức này Đức Giêsu muốn thay đổi
quan niệm nơi người Dothái, họ chỉ coi là mình họ được cứu độ, còn những
dân tộc khác thì không, họ tỏ ra khinh bỉ hay ghen tức với cách hành xử của
Đức Giêsu với những người không thuộc Dothái, vì thế, Đức Giêsu mới
nói: "Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi
sao?"; “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”. Thật
vậy, Thiên Chúa không chỉ dành ơn cứu độ cho dân Dothái, nhưng là cho
muôn dân muôn nước không trừ ai. Hơn nữa, Người còn tỏ lòng thương xót
đặc biệt hơn đối với những ai bị coi là hèn kém.
Tiếp theo, cách thức trả lương. Người không trả lương theo kết quả công
việc. Cũng không trả lương theo kiểu làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Mà
Người trả lương cách đồng đều theo sự thỏa thuận lúc ban đầu. Tức là một
đồng cho tất cả mọi người. Người đến sớm cũng như kẻ đến muộn, người
giỏi cũng như dốt, người già cũng như trẻ... Cách thức này cho thấy lòng
nhân từ, thương xót và bao dung của Thiên Chúa dành cho hết mọi người chứ
không phải chỉ dành cho một số người đặc tuyển.
2. Hiểu và thực hành sứ điệp Lời Chúa
Qua Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu không muốn ai phải thất vọng, mọi người
đều có chỗ đứng trong Giáo Hội và đều có trách nhiệm tham gia vào sứ mạng
truyền giáo. Thật vậy, tính phổ quát của ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho
chúng ta là người Công Giáo, nhưng là cho muôn dân muôn nước, không trừ
ai. Đồng thời, Đức Giêsu cũng mặc khải về lòng bao dung, quảng đại và
thương xót của Thiên Chúa. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta
hãy can đảm, trung thành, yêu mến và dấn thân vào làm vườn nho của Chúa,
bằng cách sống tốt và chu toàn bổn phận của mình theo thánh ý Chúa dựa
trên tình yêu. Vì thế:
Trước tiên, cần loại bỏ thái độ tự tôn, kiêu hãnh và coi thường người khác.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thuộc thành phần đương nhiên được cứu độ,
còn người khác, họ chỉ là đám dân thường, tội lỗi, dốt nát, nên không cần
quan tâm. Cũng cần có sự cảm thông, cộng tác để cùng nhau làm việc thiện
thay vì ganh đua, ghen tỵ khi thấy người khác tốt lành hơn mình, hoặc người
ta làm được nhiều điều hữu ích hơn chúng ta. Tốt hơn là hãy ý thức mình chỉ
là đầy tớ bất tài, vô dụng, nhưng lại được Chúa thương chọn và gọi để đi làm
vườn nho cho Người.

Muốn biết thêm chi tiết,
xin liên lạc phó tế
Tim Myers: 510-351-5244 or
email timothykentmyers@gmail.com

Thứ đến, hãy kiên trung, tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa,
đừng thất vọng vì thấy mình không giỏi giang hay tội lỗi. Hãy nhớ rằng:
Thiên Chúa luôn để ý đến những người “đứng chót”. Phần còn lại là của
chúng ta, nếu chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa trong sự khiêm tốn, ắt Chúa
sẽ trả công và Người sẽ làm những điều kỳ diệu khi: “Những kẻ đứng chót sẽ
được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.

KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Hiểu được tình thương của Thiên Chúa như thế, hẳn chúng ta thấy Thiên
Chúa rất công bằng do lòng nhân từ của Người chứ không phải bất công như
những người Dothái và ngay cả chúng ta đã lầm tưởng!

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.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm tốn và yêu mến Chúa và
tha nhân. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình thương của Thiên
Chúa và trung thành với bổn phận của mình. Amen.

Thank you all
for your hard work.

St. Felicitas
Community Outdoors
Cleanup
August 19, 2017

