St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579
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Mass Schedule
Chương Trình Thánh Lễ
Horario para Misas

Parish Staff
Nhân viên của Giáo xứ
Personal de la Parroquia

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
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

Rev. Thomas Khue, A d m inistrator
Rev. Eddie Castañas, V icar & Director of L iturgy

Ext. 286
Ext. 297

Deacon Timothy Myers, R.C.I.A., timothykentmyer s@gmail.com
Mercey Zamora , Pastoral Associate, Spanish Ministry 347-1293

Sr. Pauline Diem-Hang Hoang, LHC
347-1287
Liturgical Ministries, Altar Servers & Vietnamese Community
Sr. Mary Anh-Hoang Phan, LHC
347-1283
Pastoral Care
Sharon Clancey, Office Secretary
351-5244
Mildred de Sousa, Bulletin
351-5244
Parish School, Meghan Jorgensen, Principal
357-2530
1650 Manor Blvd.
Fax: 357-5358

Religious Education Office
Sandi Walton, Director of R eligious Education
347-1282
stfelicitasccd@comcast.net
Geri Lara, Youth Ser vices
326-5693
stfelicitasym@yahoo.com
St. Vincent de Paul
706-1972
Convent
351-5577
Parish Office Hours / Giờ làm việc VPGX / Horario de Officinal

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) 470-8820

Welcome New Parishioners !
If you are not currently registered, 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.

Name : ________________________ Phone: ________________ Email : ________________________
Address : ______________________ City : _______________________ Zip Code : _______________
__ Updating Parish Information

__ New Parishioner

__ Send Sunday Envelopes

__ New Address

__ Put on mailing list

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering - November 03, 2019
Sunday Collection
Stewardship - George Mark
Maintenance

$8628.50
$ 431.50
$4019.00

This Sunday:
Second Collection : Archdiocese for the Military
Stewardship : City of San Leandro, Rec. & Human Serv.
Next Sunday :
No Second Collection
Stewardship : Catholic Near East Welfare Association
Thank you for your continued generosity.

Monday, November 11th –Veterans Day
One Mass at 8:15 a.m.
The Parish Office will be closed on November 10th
and 11th, for the Veterans Day weekend. We will be
open Tuesday, November 12th.
Collection for the Archdiocese (Military)
This week our parish will take a collection to benefit
the Archdiocese for the Military Services, USA, a
triennial collection approved by the U.S. Conference
of Catholic Bishops. Please prayerfully consider a
contribution to support active-duty military men and
women and their families-including those from our
parish. Please give generously!
PASTORAL CARE &
ALTAR SERVERS WORKSHOP
All Pastoral Care Ministers and Altar Servers are
invited to join us for a Workshop on the following
days:
Pastoral Care: Tuesday, November 12th at 7:00 pm in
the Church.

Altar Servers: Wednesday, November 13th at 7:00 pm
in the Church.
For more information contact
Sister Pauline at (510) 347-1287.
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

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

Month of November is for
All Souls
There is a “Book of Remembrance” in our church by
the Baptismal font for us to pray for our loved ones
who have departed. Envelopes to have your loved
ones remembered at Mass during the month of
November will be available there and near the exit
doors of the church.
If you have lost a loved one this past year,
please bring a photo of them in a frame to the
church. Please write your name and phone number
on the back. The photos will be placed on the Altar
of Remembrance during November.
Young @ Heart Luncheon
Date: Wednesday, November 20, 2019.
Menu: Roast Pork Thanksgiving Luncheon
Includes Dessert And Door Prizes
Time: 11:45a.m Where : McGinty Hall (Gym)
Still only $6.00! Bring a Friend!
Tickets on sale now at St. Joseph’s Center.
Last day to buy tickets - Monday, November 18th
No ticket sales at the door

.

The Young @ Heart Ministry is in need of small gift
donations as door prizes for their monthly luncheon Please
drop them off at the St. Joseph's Center. They are also in
need of a couple of volunteers to help in the kitchen
especially with dish cleanup the day of the luncheon. If
interested please call Irene Hagebusch at (510)200-9103.
Thanks in advance for your help!

The Catholic Daughters announce...
Two exciting events in December! Save the Date!
Advent Tea : Sat. December 7th 12:00-2:30 in the Gym
Contact : Laura Vacca 510 418 6841

A Family Christmas Concert with Michael Russel O'Brien
Friday, December 13th - 7pm -8:30pm
Contact : Kim Oliver 510 940-5949r
GIFT CARDS NEEDED
Do you have a drawer of unused gift cards that you would
like to donate to the Catholic Daughters Advent Tea for
Scholarships? Walmart, Michaels, Home Depot etc., cards
will help to purchase trees for decorating while any Grocery
or general cards can be used for gift baskets and prizes.
Thank you for your donation! Please drop them off at the
church office in an envelope marked for The Catholic
Daughters.

Mass Intentions
Ý Lễ trong tuần
Intensions' para las Misas

Week of
November 09,
2019

Sat.

11/09 4:30 pm Bernadette and Agnes †
Tom and Ann Chermack (L/A)
Sun. 11/10 7:30 am Peter Ha Ban †
9:00 am Carolos Tran †
Helen Patrinos †
10:30am Parishioners
12:30pm Ernestina Villeda †
Andres Contreras †
Mon. 11/11 8:15 am Illescas and Monsor Families †
Tue. 11/12 7:00 am Pedro Torio, Jr. †
8:15 am Bargas & Madeiros Families (L/†)
Wed. 11/13 7:00 am Philip M. Bangloy †
8:15 am Marina Cuero †
Thur.. 11/14 7:00 am Diosdado and Anita Telmo †
8:15 am Catherine Luong †
Fri.
11/15 7:00 am Thomas and Maria Le †
8:15 am Norma Virginia Cowan †
Sat.
11/16 8:15 am Anna Nguyen †
4:30 pm Parishioners
Sun. 11/17 7:30 am Angelito Salloman †
Josephine Lo †
9:00 am Joseph Zipp †
Helen Patrinos †
10:30am Lucy Valenzuela †
Santos Cruz †
12:30pm Mercedes Alcaraz †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Pray for our Sick Relatives & Friends

Daniel Camozzi
Dave Fiscus
Pete Muskopf
Elaine V. Dizon
Alice Camozzi
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
Anjana John
Frances Herrera
Marilyn Torres
Juanita Bautista
Joel Rivera
Marian Pereira
Cecile Inzerilla
Sophia Pointer
Heidi Klopser
David Sevieri
Marline Alaniz
Ben Acuna
Linda Wilson
Cindy Reading
Rachel Bongiorno

Patricia Gay
Gloria Muskopf
Grace Bigman
Jennifer Branco
T. Pellini & family
Claire Zipp
Leticia Nelson
Mike Gomes-Figueira
Patrick G.-Figueira
Yoojin Clark
Victor Ciesluk
Odette Jacques
Rosemary Medeiros
Rosa Maria Bargas

FOR DAILY BIBLE READINGS
go to http://www.usccb.or g/bible/r eadings/

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
Hermanos y hermanas en nuestra comunidad,
Aproximándose el mes de Noviembre, nuestra parro
quia nos invita a participar en una “jornada” de
oración especial por nuestros fieles difuntos.
Si ustedes desean que algún familiar sea recordado en
el mes de noviembre durante todas las misas, pueden
escribir su nombre en los sobres que para este
propósito encontrará en las bancas o en el vestíbulo
del templo.
También si desean traer una fotografía con su retratera respectiva, y en la parte posterior, escrito y el
nombre y número de telef. de algún familiar que
recientemente haya fallecido, lo puede traer a la oficina parroquial o colocarlo en el cesto que para este
propósito será colocado en el vestíbulo del templo y a
su tiempo serán colocadas en el altar decorado, al
frente del templo por la pila bautismal.
Gracias!
SOLO PODEMOS IMAGINAR
En la época de Jesús, la creencia de la resurrección de
la muerte todavía no había alcanzado una aceptación
universal. De hecho, los saduceos del Evangelio de
hoy fueron firmes negadores de la resurrección e intentaron ponerle trampas a Jesús. Cambiándoles la perspectiva, Jesús afirma que Moisés en el pasado creía
que el Dios de nuestros ancestros en la fe es verdaderamente el Dios de los vivos, y que todos estamos vivos
para Dios, ya sea que todavía vivamos o se esté muerto. La muerte solo es una etapa, una puerta u otra dimensión. Realmente no lo sabemos. Jesús nos asegura
que esas son preocupaciones innecesarias para los
fieles, así como los detalles de la vida del mundo no
serán importantes. No solamente nuestros cuerpos
mortales van a cambiar, sino todo aquellos que conocimos de la existencia mortal, todo el matrimonio, toda
la familia, todas nuestras relaciones, serán transformadas en formas que difícilmente podemos imaginar. Todo lo que tenemos será otra vez de nosotros. Así que
debemos dejar de preocuparnos y vivir para ser dignos
de aquello que venga después, ya que cuando estemos
incorporados en la fiesta de amor eterno de la existencia gloriosa con Dios, nuestro gozo será pleno.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

¿QUIÉN QUIERE VIVIR PARA SIEMPRE?
En noviembre, con la víspera de Todos los Santos al
principio de mes, nuestros pensamientos y oraciones
se dirigen hacia aquellos santos y almas que ya se han
ido antes que nosotros. ¿A dónde se fueron? La
verdad es que no lo sabemos. La Escritura hace
muchas afirmaciones acerca de la vida después de la
muerte, pero todas las nociones de la vida eterna
requieren fe y esperanza. En el Evangelio de Lucas de
hoy, Jesús habla con palabras de consuelo acerca de
la vida después de la muerte, las personas justas
haciéndose hijos de Dios, como ángeles.
Los héroes-mártires de la lectura de nuestro Antiguo
Testamento acerca de los macabeos ofrece ejemplos
iniciales de fe en la resurrección de la muerte. Ellos
se mantuvieron firmes en su fe, deseando morir en
lugar de ir en contra de la ley de Dios. Su historia terriblemente brutal de esperanza podría parecer imprudente para algunos, pero todos estamos conscientes de
ejemplos actuales de hombres y mujeres que han sufrido en lugar de traicionar sus creencias.

Lecturas de hoy: 2 Mc 7:12, 914; Sal 17 (16):1,
56, 8, 15; 2 Tes 2:16 -- 3:5; Lc 20:2738 [27, 3438]
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Thứ Hai 11-11: Lễ thánh Máctinô, Giáo mục
Thứ Ba 12-11: Lễ thánh Giôsaphát, Giám mục, Tử đạo
Thứ Tư 13-11: Lễ thánh Phanxica Cabrini, Trinh nữ
Thứ Sáu 15-11: Lễ thánh Anbetô Cả, Giám mục, TSHT

Thứ Hai: Kn 1:1-7; Lc 17:1-6
Thứ Ba: Kn 2:23—3:9; Lc 17:7-10
Thứ Tư: Kn 6:1-11; Lc 17:11-19
Thứ Năm: Kn 7:22b—8:1; Lc 17:20-25
Thứ Sáu: Kn 13:1-9; Lc 17:26-37
Thứ Bảy: Kn 18:14-16; 19:6-9; Lc 18:1-8
Chúa Nhật: Ml 3:19-20a; 2 Tx 3:7-12; Lc 21:5-19

Vì Danh Chúa nhân từ
chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
xin cho các linh hồn
được lên chốn nghỉ ngơi.

Giáo Hội dành tháng 11 cầu nguyện cho các tín
hữu đã qua đời. Giáo xứ mời gọi quý ông bà anh
chị em tham gia truyền thống đem hình ảnh người
thân yêu đến lập bàn thờ cầu nguyện cho các Đẳng
Linh Hồn, sẽ được đặt trong Nhà Thờ.
Xin quý ông bà và anh chị em ghi
tên những người thân yêu họ hàng
đã qua đời vào cuốn sách cầu
nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn được để bên cạnh
Giếng Rửa Tội và cây Nến Phục Sinh. Cuốn sách
này sẽ được đặt trong nhà thờ để nhớ và cầu
nguyện trong suốt tháng 11.

Cuộc đời con người có vẻ như chấm dứt bằng cái chết.
Một triết gia Ðức bảo con người sinh ra để chết. Cái chết là
số phận của mỗi người, nhưng nói chung ai cũng muốn
sống. Kitô giáo cho rằng con người sinh ra là để sống mãi.
Cái chết chỉ là cánh cửa mở vào cõi vĩnh hằng. Một số tôn
giáo tin rằng đời người có nhiều kiếp. Kitô giáo chỉ nhận
có một cuộc đời ta đang sống. Chính cuộc đời duy nhất này
định đoạt số phận vĩnh cửu của ta. Không có một cơ hội
thứ hai để làm lại. Chính vì thế phải sống hết mình cho dời
này để đáng hưởng hạnh phúc đời sau.
Ðời sau mãi mãi là một mầu nhiệm. Chẳng ai chụp hình
được thiên đàng hay hỏa ngục. Người đã khuất cũng không
trở lại để kể ta nghe. Bởi thế, nhiều người không tin có đời
sau. Cả những tín hữu cũng bị cuốn hút bởi vật chất, và
sống như thể chỉ có đời này. Ðời sau là chuyện ở đâu đó,
hoàn toàn xa lạ. Ðời sau là nơi không còn bóng dáng của
thần chết. Người ta thoát khỏi quy luật thông thường của lẽ
tử sinh. Toàn bộ con người được sống lại: cả hồn lẫn xác.
Thân xác tuy đã tan thành tro bụi theo thời gian, nhưng sẽ
được biến đổi một cách kỳ diệu để chung hưởng hạnh phúc
với linh hồn.
Trong tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời,
chúng ta nghĩ đến cái chết và đời sau. Cái chết dạy tôi biết
cách sống. Ðời sau kéo tôi ra khỏi những hạnh phúc giả
tạo, và những nỗi khổ đau do mê lầm. Tôi đang đi về đời
sau để gặp Ðấng mà tôi đã tin yêu suốt đời. Tất cả cuộc
hành trình đều phải hướng về nguồm cội. Chúng ta đã được
dựng nên cho Thiên Chúa, và chúng ta còn khắc khoải mãi
cho đến khi gặp được Ngài.
Gợi Ý Suy Niệm:
Bạn nghĩ gì về cái chết? Cái chết của một người bạn hay
một người thân có khi nào gây âm vang trong lòng bạn
không?
Có khi nào bạn hình dung thiên đàng trong trí bạn
không? Thiên đàng có hấp dẫn bạn không? Phải chăng thiên
đàng chỉ có ý nghĩa khi bạn đã nếm được hương vị của tình
bạn đối với Thiên Chúa ngay từ đời này?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
khi ra thăm nghĩa địa, khi vào viếng phòng hài cốt,
con hiểu rằng mình phải có lòng tin lớn lao mới dám nghĩ
một ngày nào đó những thân xác hư hoại này sẽ sống lại.
Con người trở về bụi tro, nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người,
vì con người sinh ra là để bất tử như Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, trần gian này quá đẹp
khiến con mải mê, quên mình là lữ khách.
Thiên đàng lại xa xôi, chẳng có chỗ trong con.
Con loay hoay vun quén cho đời sống cá nhân,
như thể con sẽ sống mãi trên mặt đất.
Xin khơi dậy nơi con niềm khát khao những điều cao cả.
Xin đừng để con mãn nguyện với những cái tầm thường.
Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt của trời cao,
khi con quên mình để sống cho anh em trên mặt đất. Amen.
(Trích sách Manna)

