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Parish Office Hours / Giờ làm việc VPGX / Horario de Oficinas

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
Adoration in the Church from 9:00 a.m. to 12 noon
EMERGENCY / KHẨN CẤP / EMERGENCIA
During non-office hours call or text
(510) 470-8820

Monday / Thứ Hai / Lunes
Tuesday / Thứ Ba / Martes
Wednesday / Thứ Tư / Miércoles
Thursday / Thứ Năm / Jueves
Friday / Thứ Sáu / Viernes

to 4:00 pm
to 4:00 pm
to 4:30 pm
to 4:30 pm
to 12:30 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

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
www.stfelicitassl.org

9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am

Telephone Number (510) 351-5244
Fax (510) 351-5730

My Dear Parishioners,
Here are some more of my thoughts . . .
In today’s gospel, Jesus uses some images to describe what His disciples are.
“Salt of the Earth and Light of the World”
The good news today in the gospel is that Jesus is reminding each of us of our vocation – that we are
called to be the salt of the earth and the light of the world just as the first disciples were. Jesus believes
this of us. Do we believe this of ourselves? How can we be the salt of the earth and the light of the world
to others?
All we need to do is look at people like St. Teresa of Calcutta, Martin Luther King, Nelson Mandela,
Dorothy Day. They are wonderful examples of “Salt of the earth” and “Light of the world”.
“Lord Jesus, help us to believe that we are called to be the salt of the earth and light of the world. Send
the Holy Spirit to enable us to be what you ask of us.”
This week let us try to be the salt of the earth and light of the world just as Jesus wants us to be.
Remember you are always in my prayers.
Pray for one another,
Father Tom
******************************************************************

Bishop’s Appeal 2020
It is that time of year again……...time to start thinking of the Bishop’s Appeal in our
parish and in our Diocese. This year the theme is the same “Rebuild my Church”. By
embracing Rebuild My Church through the 2020 Bishop’s Appeal, you are contributing
greatly to building up the Kingdom of God here in the Church of the East Bay. By sharing
our time, talent and treasure with our sisters and brothers and our Church of the East Bay, you are
making a sacrifice and returning to God a small portion of the many gifts he has given to you.
Our goal this year is the same as last year $34,300. In the past years, thanks to your generosity, we
have always exceeded our goal. This year too I know we can do it as a parish. This yearly appeal
enables our Diocese in funding a number of ministries, services and programs throughout the East Bay.
We need to help those who help others. Let us all do our best to support this generous cause. Thank you
in advance for giving generously to the Bishop’s Appeal. Thank you !

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering :
February 02, 2020 :
Sunday Collection
$ 7,587.50
Stewardship
$ 379.38
Maintenance
$ 4,344.50
This Sunday:
No Second Collection
Stewardship : Missionaries of the Sacred Heart
Next Sunday :
Second Collection : Catholic Voice
Stewardship : Special Religious Education Department
Thank you for your continued generosity.

WORLD DAY OF THE SICK
February 11th
World Day of the Sick was initiated by
Pope St. John Paul II and held annually
through out the world on the Feast Day of Our Lady
of Lourdes. Please pray for the sick, that they may
be healed both spiritually and physically.
Monday, February 17th-Presidents’ Day
One Mass Only at 8:15 am
The Parish Office will be closed on February 16th
and February 17th, for Presidents’ Day weekend.
We will be open on Tuesday, February 18th.

Dance and Dine on Valentine's!
Why stand in line at a restaurant?
Dine with friends at our dinner
catered by Olive Garden.
When: Friday, February 14th
Time: 7pm-11pm (doors open 6:30 pm)
Cost: $20 single or $35 couple (ages 21+)
DJ & St. Felicitas Alum, Rick Santi will be
spinning and taking requests.
Come join us !

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES
Adult Confirmation
Contact Maria Lara at (510) 877-2888 or email her at
maripazlara2211@gmail.com
Class: Every Saturday - 9 am - St. Mary’s Center
Baptism Class
Contact the parish office
English - 2nd Thursday of the Month 7 pm-St. Mary’s Center
Spanish - 2nd Sunday of the Month -10:30 am - Adult Ed Room
Faith Formation
Director of Religious Education - Sandi Walton
Classes: Sunday 9:15 am,
Tuesday 3:45 pm —In the School
Vietnamese: Sr. Pauline Hang Hoang
Classes: Sunday 1:00pm, Vietnamese Language
3:00pm, Catechism
Spanish: Director, Mercey Zamora
Classes: Sunday 10:30 am - School
RCIA—the Rite of Christian Initiation of Adults
Contact Deacon Timothy Myers
Meets Tuesday evenings at 6:30pm. St. Joseph’s Center
Youth Ministry
Youth Confirmation—Contact Geri Lara
1st year Sunday at 4:00 pm — School Library
2nd year Sunday at 5:30 pm — School Library
Spanish –Contact Victor Romero - 650-784-6311
Meets Friday at 7:00 p.m. in the Social Hall
Liturgy Meeting
2nd Wednesday of the Month at 5:00 pm St. Joseph’s Center.
Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Every Tuesday morning after 7 am Mass
Rosary Devotion
Daily after the 7:00 & 8:15 morning Masses
Lần Hạt Mân Côi sau Thánh Lễ 7:00am & 8:15am
Catholic Daughters
Meets 3rd Monday of the Month in St. Mary’s Center at
6.00 pm. Contact Laura Vacca at (510) 357-6886 or email her
at lauraspencer.vacca@gmail.com
Legion of Mary
Meets every Tuesday at 5.00 pm in the St. Mary’s Center
St. Vincent de Paul
Meetings: 2nd & 4th Monday - 6:30 pm - Adult Ed Room
Spanish Adult Choir
Every Wednesday at 7 pm in Adult Education Room
Spanish Catechist or Formation Meeting
Every Wednesday at 7 pm in the Social Hall
Spanish Children's Choir
Every Friday at 6:30 pm in Adult Education Room
Spanish Prayer Group
Every Tuesday at 7:00 pm in Adult Education Room
Spanish Committee Meeting

4th Thursday at 7:30 pm in Adult Education Room
Phone Numbers/Emails—see front of Bulletin

Novena to our Patrons
Saints Felicity and Perpetua
The novena prayer to our Patrons will be said
at all daily and weekend Masses from Sat.
February 27th to March 6th. The feast day is Sun.
March 7th.

Mass Intentions
Ý Lễ trong tuần
Intensions' para las Misas

02/08
02/09

The Holy Season of Lent is fast approaching.
Please bring your blessed palms from last year to the
church vestibule where baskets are available or you
may bring them to the parish office. They will be
burned for ashes to be used on Ash Wednesday,
February 26th.

Mon. 02/10

ASH WEDNESDAY - MASS SCHEDULE

Thur.. 02/13

7:00 am
8:15 am with school children
5:00 pm & 7:00 pm (Trilingual)

Tue.

4:30 pm Parishioners
7:30 am Maria Toi Thi Hoang †
9:00 am USS Lewis & Clark - Safety
of Maximo and the crew (L)
10:30am Ruby Merchan †
12:30pm Jesus Manuel Diaz †
7:00 am Father Joshep †
8:15 am Virgilio Legaspi †(4th D.Anniv)
7:00 am Leoncio B. Gutierrez †
8:15 am Phero Maria Thanh †
7:00 am Anne Dang Hoang †
8:15 am Judy Edrosolam †(D. Anniv.)
7:00 am Bai Van Ha †
8:15 am Bud Stansell †(20th D. Anniv.)
7:00 am Keira Gant (B)
8:15 am Maria Van Nguyen †
8:15 am Rhodora Posa (B)
4:30 pm Dolores Wagner †
7:30 am Parishioners
9:00 am Matthew Khiet Nguyen †
10:30am Judy Edrosolam †(D. Anniv.)
12:30 pm Juan Gualberto Diaz C. †

02/11

Wed. 02/12

Fri.

02/14

Sat.

02/15

Ash Wednesday is a day of fasting & abstinence
for adults between the ages of 18 and 59. Abstinence Sun. 02/16
(not eating meat) is required starting at age 14. At
age 18 fasting is required as well. Fasting is defined
as one full meal with minimal food at the other two
meal times. Exceptions are medical/poor health and
L-Living †-Deceased
those whose work necessitates 3 full meals.
STATIONS OF THE CROSS
Every Friday in the Church at 7.00 pm
in English and 8:00 pm in Vietnamese.
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

1 Kings 8:1-7, 9-13; Mark 6:53-56
1 Kings 8:22-23, 27-30; Mark 7:1-13
1 Kings 10:1-10; Mark 7:14-23
1 Kings 11:4-13; Mark 7:24-30
1 Kings 11:29-32; 12:19; Mark 7:31-37
1 Kings 12:26-32; 13:33-34; Mark 8:1-10
Sirach 15:15-20; Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34;
1 Corinthians 2:6-10; Matthew 5:17-37 [2022a, 27-28, 33-34a, 37]

Pray for those who serve in the armed forces
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.
Joshua Cedillo U.S.A.F.
Sgt. Kevin I. Ontai U.S. Army

Week of
February 08,
2020

A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Pray for our Sick Relatives & Friends
Daniel Camozzi
Dave Fiscus
Pete Muskopf
Elaine V. Dizon
Jan Reitz
Diane Delucchi
Patricia Coffey
Tony Silveira
Aria Pardo
Rosy Pereira
Dan Bautista
Myriam Rodriguez
Elmira Rodriguez
Betty Ann Sardella
Jeanette Sardella
Joan Kellogg
Raynette Lavine
Gene Silveria

Frances Herrera
Marilyn Torres
Juanita Bautista
Joel Rivera
Cecile Inzerilla
Sophia Pointer
Heidi Klopser
Marline Alaniz
Ben Acuna
Linda Wilson
Rachel Bongiorno
Patricia Gay
Gloria Muskopf
Grace Bigman
Jennifer Branco
Claire Zipp
Leticia Nelson
Patrick G.-Figueira

Yoojin Clark
Victor Ciesluk
Rosemary Medeiros
Rosa Maria Bargas
Jan Linde
Jerry Pimentel
Gino Pacini
Maribelle O’Brien
Joyce Tsang
Linder PerezSorosabal
Nowl Wesley
Theresa Wesley
Charles Lobo
Maricela Bargas
Veronica Silveira
Ben Shinseki

Pray for the deceased and their families
Marian Pereira - January 31, 2020
Ruth R. Thomas - February 02, 2020
Verna & Bill Glass - 2019

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
Aprecidados hermanos y hermanas,
Durante este ciclo litúrgico del Tiempo Ordinario, he seleccionado la siguiente reflexión que deseo compartir con
ustedes. Está basada en el Padre Nuestro, para que por
medio de esta oración tan excelsa, nos apoyemos unos a
otros y con la gracia del Espiritu Divino, podamos alcanzar nuestros buenos propósitos y presentarlos ante Dios
nuestro Padre y Señor.
Mercey Zamora.

EL LLAMADO DE DIOS
La persona que ha sido “salvada” y que ha “oído la
buena noticia de salvación” sigue viviendo en un
mundo que no ha sido salvado, un mundo tristemente
inconsciente de la presencia de Dios. Las lecturas de
hoy bosquejan cómo el discípulo se hace presente al
mundo.

Ese perfil se inicia con Isaías: “Comparte tu pan con
el hambriento. . . abre tu casa al pobre sin techo. . .
Padre Nuestro, que estás en las flor es, en el canto viste al desnudo” (Isaías 58:7). Los que escuchan la
de los pajaros, en el corazón latiendo; que estás en: el palabra de salvación no son insensibles a las urgentes
amor, la compasión, la paciencia, en el gesto del
necesidades de los demás. Pablo le recuerda a su reperdón y en todo el universo.
baño que él le trajo a Cristo no con elocuencia o
sabiduría, sino que permaneció con ellos “débil y
Padre Nuestro que estás en mí, en mi familia, en
temblando de miedo” en medio de su trabajo diario (1
mis amigos y amigas, que estás en esa persona que
Corintios 2:3). Finalmente, Jesús dice a sus discípulos
amo o en la persona que me hiere y en aquel que
que vayan a la desesperanza y oscuridad de las calles
busca la verdad.
del mundo y dejen que la luz de Dios brille a través
de sus obras buenas.
Santificado sea tu nombre, ador ado y flor ificado
Los discípulos no salvan el mundo. Sin embargo, si
por: todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de
nosotros hemos escuchado la Palabra de Dios y
buen nombre y misericordioso.
hemos empezado a discernir su presencia, podemos
proclamar esa Palabra y traer esa presencia a los
Venga a nosotros tu reino de paz y de justicia, de
demás. Copyright © J. S. Paluch Co.
fe, luz y amor. Te suplico que seas el centro de mi
trabajo, de mi estudio, de mis proyectos familiares….
Hágase tu voluntad aunque mis r uegos r epr oducen a veces, más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales.
Perdona todas mi ofensas, mis er r or es, mis faltas,
mis pecados y negligencias contra Ti, contra mi mismo/a y contra los que me rodean. Perdona cuando
permito que mi corazón se torne frío. Perdóname así

como yo –con tu ayuda– perdono a los que me ofenden,
incluso cuando mi Corazón está herido.

No me dejes caer en las tentaciones de los vicios y
demás errores, de la crítica negativa, del chisme, de
la envidia, la soberbia, la destrucción, el egoísmo….
Pero aún, si tales dificultades, consider as que son
necesarias en mi vida, que yo posea la fuerza y el
coraje de decir: !Gracias, Padre, Señor Rey del Universo, por esta lección que me hace crecer! ! Que así
sea, según tu voluntad en la tierra como en el cielo!
Humanamente también te pido por el pan nuestro, como también el “pan de la sabiduría”; por nuestro albergue y no nos dejes caer en la tentación de
quererlo todo sólo para mí. Ayúdame en esta a compartir con los demás, .mis bienes y todo lo que he
recibido de Ti, especialmente mis talentos, mi comprensión y mi caridad. !Amén!

Apreciada Comunidad,
Tendremos Bautizos los siguientes meses: terceros domingos, 16 de Febrero y 19 de Abril. inmediatamente depués
de misa.
Para mayor información referente al bautizo o para hacer una
cita para la entrevista puede llamar a la señora Mercey Zamora (510) 347-1293. -o bien(510) 351-5244 ext. 293
Por favor traer a la entrevista una copia del certificado de nacimiento del niño o niña.
Los padrinos deben estar casados por lo eclesiástico o ser completamente solteros.
La preparación bautismal para ambos meses será el 09 de
Febrero a las 10:30 A.M. en el edificio # 1 de la escuela
St. Felicitas,

Ngày 10 tháng 2 – Thánh Côláttica, Đồng Trinh

Thứ Hai 10-02: Lễ thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ
Thứ Ba 11-02: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
Ngày Quốc tế Bệnh nhân
Thứ Sáu 14-02: Lễ Thánh Syriô, Đan sĩ,
và Thánh Mêtôđiô, Giám mục

Thứ Hai: 1V 8:1-7, 9-13; Mc 6:53-56
Thứ Ba: 1V 8:22-23.27-30; Mc 7:1-13
Thứ Tư: 1V 10:1-10; Mc 7:14-23
Thứ Năm: 1V 11:4-13; Mc 7:24-30
Thứ Sáu: 1V 11:29-32: 12,19; Mc 7:31-37
Thứ Bảy: 1V 12:26-32: 13,33-34; Mc 8:1-10
CN: Lv 13:1-2, 44-46; 1 Cr 10:31-11:1; Mc 1:40-45

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn
ngày 11 tháng 2 là Ngày Quốc Tế Bệnh
Nhân, là thời gian đặc biệt để cầu nguyện,
chia sẻ và dâng đau khổ bệnh tật của mỗi
con người để cầu nguyện cho lợi ích thiêng liêng
của Giáo Hội, và đồng thời nhắc nhở chúng ta nhìn
thấy gương mặt Chúa Kitô trong những anh chị em
bệnh nhân, Đấng đã qua đau khổ, chịu chết và sống
lại đem ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO
THÁNG 2, 2020
Ý cầu nguyện chung – Cầu cho việc lắng nghe
tiếng khóc của những người di cư.
Chúng ta cầu nguyện cho tiếng khóc của anh chị
em di cư, tiếng khóc của các nạn nhân trong các vụ
buôn người, có thể được lắng nghe và xem xét.

Nếu anh chị em vẫn còn giữ lá đã được làm
phép trong ngày Lễ Lá năm ngoái, xin vui lòng
đem đến Giáo xứ để đốt làm tro và xử dụng
cho Lễ Tro năm nay. Xin chân thành cám ơn.

Thánh nữ Côláttica là em ruột thánh Biển Ðức. Hai
anh em sinh đôi trong một gia đình đạo hạnh giàu
sang miền Norcia. Vừa mới chào đời được mấy tháng,
hai anh em phải mồ côi mẹ. Từ đó cả hai biết ngoan
ngoãn sống trong tình thương ấp ủ của người cha hiền
từ đạo đức. Trong cảnh gà trống nuôi con, ông
Eurôpiô càng chăm lo săn sóc và âu yếm hai con hơn
để bù đắp lại một phần nào tình mẫu tử mà hai trẻ đã
phải thiệt thòi. Lớn lên hai anh em cùng được cắp
sách đến trường. Với tình huynh đệ sâu xa, hai anh
em hằng thương yêu nhau khăng khít và sớm biết giúp
nhau sống theo gương nhân đức của cha, nhất là lòng
yêu mến Ðức Thánh Thần, Ðấng tác tạo ơn Thánh
Hóa của mỗi người. Ðến tuổi trưởng thành, hai anh
em lại cùng chung một lý tưởng tận hiến phụng sự
Chúa và các linh hồn. Thánh Côláttica cũng lập nhiều
nhà dòng và thường đến bàn hỏi anh về đường tu đức.
Mỗi năm hai anh em gặp nhau một lần. Ba ngày sau
lần gặp gỡ cuối cùng, Thánh Biển Ðức thấy linh hồn
em xinh đẹp như chim bồ câu nhẹ nhàng bay về Thiên
Quốc. Với một niềm vui dào dạt, thánh nhân dâng lời
tạ ơn Chúa, rồi sai người đưa xác em về mai táng
trong nhà dòng. Thánh nữ được Giáo Hội tôn phong
Hiển Thánh vì đức trinh khiết sáng ngời và nhất là
tinh thần tận hiến toàn vẹn.
Ngày 11 tháng 2 - Đức Mẹ Lộ Đức
Bốn năm sau ngày Ðức Piô IX tuyên bố
tín điều "Vô Nhiễm Nguyên Tội" của
Ðức Mẹ thì từ ngày 11 tháng 02 đến
ngày 16 tháng 7 năm 1858, Ðức Mẹ đã
hiện ra cả thảy 18 lần với một thiếu nữ
nghèo hèn tên là Berdette tại một hang đá ở Lộ Ðức
thuộc địa phận Tarbes nước Pháp. Trong những lần
hiện ra này, Ðức Trinh Nữ đã khuyên Berdette hãy
siêng năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các tội
nhân. Ngài còn yêu cầu người ta xây cất tại đó một
đền thờ dâng kính Ngài. Berdette tả: "Bà đẹp lắm,
đẹp đến nỗi nếu được xem thấy bà một lần người ta sẽ
ao ước được chết để chiêm ngắm bà mãi mãi...".
Vào dịp lễ truyền tin năm ấy, Ðức Mẹ đã hiện ra và
mạc khải cho Berdette biết tên của mình: "Ta là Ðấng
Vô Nhiễm Nguyên Tội". Từ đó, Lộ Ðức đã trở thành
một trung tâm hành hương cho cả thế giới, vì chính ở
đây, Ðức Mẹ đã tỏ lòng thương con cái loài người qua
nhiều phép lạ chữa lành các bệnh nhân và ban cho
nhiều người ơn ăn năn trở lại. Ðức Giáo Hoàng Lêô
XIII đã ban phép được vài miền được mừng kính lễ
này. Và Ðức Piô X đã phổ biến Giáo Hội năm 1908.
Trong mọi hoàn cảnh, lúc vui cũng như khi gặp cơn
khốn khó, chúng ta hãy mau mắn chạy đến cùng Ðức
Mẹ để được Mẹ phù giúp và lãnh được ơn an ủi dịu
dàng của Người.

