St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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

E I G H T E E N T H S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
AUGUST 05, 2018

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 Phan, LHC
347-1283
Pastoral Care & Liturgical Ministries
347-1287
Sr. Pauline Hang Hoang, LHC
Vietnamese Community & Altar Servers
Sharon Clancey, Office Secretary
351-5244
Mildred de Sousa, Bulletin
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

Eighteenth
Sunday in
Ordinary
Time
August 05, 2018

Some more of Father Tom’s scattered thoughts:
My dear Parishioners,
1. Today is the Eighteenth Sunday in Ordinary Time. This Sunday we rejoice because of the great
nourishment that God gives us daily through Christ who is THE BREAD OF LIFE.
2. Through Christ our satisfaction is no longer dependent on material things, but mostly on spiritual things
(the Eucharist) that Christ provides for us on the journey. If we are hungry in our lives or thirsty for
something, we can come to Jesus himself who is the very person who will answer all our heart’s hunger
and thirst for ………. I AM THE BREAD OF LIFE.
3. The Gospel teaches us that Christ is The Bread from heaven and is present in the Eucharist. So each time
we receive him both physically and spiritually, we receive more life and satisfaction. He is the one who
feeds us and strengthens us on our journey in this world.
4. Do you really believe that Jesus Christ is truly present in the Holy Eucharist? If yes, how have you been
nourished by Christ in your daily lives? Pray for one another that our reverence and love for the Holy
Eucharist will increase in all of us …… for Jesus is THE BREAD OF LIFE.

Blessings and Prayers
Father Tom
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
July 29, 2018

Parish Offering

Sunday Collection
Stewardship - FESCO, Alameda County

$ 7,289.50
$ 364.48

This week
Second Collection
Stewardship

Maintenance
Black & Native American
Evangelization

Next week
No Second Collection
Stewardship
Cambodian Mission
Thank you for your continued generosity.

Monday, August 6th is
The Transfiguration of the
Lord
Our Lady of Fatima Devotion
Please come and join us for Holy
Mass, and Exposition of the Holy
Eucharist - Rosary during the
Adoration - followed by Benediction.
Monday, August 13th at 7:00 p.m.
READINGS FOR THE WEEK
Monday:

Daniel 7:9-10, 13-14; Psalm 97:1-2, 5-6, 9;
2 Peter 1:16-19; Mark 9:2-10
Tuesday:
Jeremiah 30:1-2, 12-15, 18-22;
Matthew 14:22-36
Wednesday: Jeremiah 31:1-7; Matthew 15:21-28
Thursday:
Jeremiah 31:31-34; Matthew 16:13-23
Friday:
2 Corinthians 9:6-10; John 12:24-26
Saturday:
Habakkuk 1:12--2:4; Matthew 17:14-20
Sunday:
1 Kings 19:4-8; Ephesians 4:30 -- 5:2;
John 6:41-51

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.
Jouse Cedillo U.S.A.F.
Sgt. Kevin I. Ontai U.S. Army

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES

Adult Confirmation
Contact Maria Lara at (650) 255-3449 or email her at
maripazlara2211@gmail.com
Class: Every Tuesday - 6pm - 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 5:30 pm — School Library
2nd year Sunday at 7:00 pm — School Library
Spanish –Contact Victor Romero - 650-784-6311
Meets Friday at 7:00 p.m. in the Social Hall
Liturgy Meeting
1st 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. Joseph’s Center at
6.00 pm. Contact Kim Oliver at 510-940-5949 or email her at
kimmyoliver@gmail.com
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

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

ST. FELICITAS
ADULT CONFIRMATION 2019
September 18 – April 21, 2019
Meets every Tuesday from 6:00pm to 7:00pm at
the St. Mary Center

Sat.

8/04

Do you know anyone who is interested in becoming
Catholic or completing their initiation sacraments?
St. Felicitas will begin a series of meetings to share
with others the truths of what it means to be a
Catholic. Initial meetings will give us a chance to
meet you, to answer questions and to give you an
overview of the RCIA process e.g. class schedule,
dates, topics etc. Please call the Parish Office at
(510) 351-5244 or email Deacon Tim Myers at
timothykentmyers@gmail.com

4.30 pm Deacon Jose Prado †
Elias Posa, Sr. †

Sun.

8/05

For more information contact or email:
Maria Lara (510) 877-2888
maripazlara2211@gmail.com
Rite of Christian
Initiation of Adults

Week of
August 04,
2018

Mon.

8/06

Tues.

8/07

Wed.

8/08

Thur.

8/09

Fri.

8/10

Sat.

8/11

7.30 am Parishioners
9:00 am Sr. Christine Patrinos †
Alegria Davenport †
10:30 am Tina Porras †
Albano & Maria Teixeira †
Florentino Sartorio †
12:30 pm Rosa Sanchez Guzman †
7.00 am Maria Leonardo (L)
8.15 am Madeline Oberti †
7:00 am Joseph Du Nguyen †
8:15 am Vincent Jacques †
7.00 am Fr. Joseph Toai Duong V
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am

Jun & Leonie Tanjuakio †
Augustino Thanh Nguyen †
Clifton Dias †
John the Baptist Thinh Ha †

8.15 am Richard Flores †
8.15 am Maria Dinh †
4.30 pm Clarence and Agnes Lemos †
Laura Jones (L)

St. Felicitas Church
Confirmation/Youth
Ministry Program

Sun

8/12

9:00 am Parishioners
10:30 am Mary Strohallen †
Isabel Poyatos †

Come register for Confirmation! The program
starts Sunday, September 9, 2018.
This is a 2 year program and is under the
direction of The Youth Ministry of our parish which
is made up of high school students ages 15-17. The
group meets at least 2 Sundays per month from
September to June. This program is a very spiritual,
transformational as well as a fun faith journey.
We will be accepting registrations for the 2019
Confirmation Year 1 program, for high school
students on Sunday, August 19 and August 26, from
4.00 – 6.00 p.m. in the gym. Registration forms can
also be picked up at the Parish Office.
Contact Geri Lara at (510) 612-1735 about fees and
other Confirmation related questions.
Pray for the deceased and her family
Sally Alto - July 10, 2018

7.30 am Jesse Grajeda †

Bro. Marion Alfonso,OFM
12.30 pm Roberto Lopez †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Pray for our Sick Relatives & Friends
Alice Camozzi
Maria Perez
Jorge Salloman Jr.
Daniel Camozzi
Raynette Lavine
Steven Correa
Myriam Rodriguez
Maritza Harris
Tim O’Connor
Marian Pereira
Raul Alejandro Lagos
Patricia Harris

Corazon Orille
Robert Keown
Horacio Posadas
Noel DeSouza
Charlene Joyce
Virginia Mercado
Linder P. Zorozabal
Clifford Castagnola
Antonio Custodio
Vilia Vargas
Erlinda Dizon
Sr. Mary LaSalette

Serafina Fejeran
Janet Porsee
Ofelia Maldonado
Mariah Davenport
Dave Fiscus
Juan Rocha
Mary Jane McSharry
Amanda Simpson
Pete Muskopf
Laverna Shold
Diane Delucchi

Communion of the Sick
If anyone in your family or close association to you has
been ill for a long time and/or is unable to come to
Church to receive Holy Eucharist, please know that there
are members of the Pastoral Care Team who are willing
to bring Holy Communion to them. To schedule a home
visit, contact Sr. Anh Hoang at (510) 347-1283 or
Parish office (510) 351-5244.

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
¿TIENES HAMBRE O SED?

Si alguna vez te has puesto a dieta o has ayunado, sabes
cómo se siente tener hambre. Cuando reducimos el consumo de alimentos nos provoca dolores de hambre que
son difíciles de ignorar. Desde luego, este tipo de hambre palidece en comparación con aquel tipo de hambre
que sufren otras personas por falta de nutrientes que
necesitan. A algunas personas les falta agua potable. Su
sed no puede ser imaginada por las personas que simplemente abren la llave de sus cocinas por las que sale
el agua. Hay otro tipo de hambre que es parte de la expe
-riencia humana. Muchos de nosotros tenemos hambre
de una relación profunda con Dios. Esta hambre espiritual a veces no es consciente, sino hasta que ponemos
atención. Los israelitas en el desierto y las personas que
siguieron a Jesús por el mar tuvieron la experiencia de
un parpadeo luminoso que los cambió. De pronto su
hambre no era de hambre sino de sustento espiritual.
Ellos fueron conscientes de su sed espiritual, la cual
solo Dios puede saciar. ¿Qué hambre espiritual reconoces?

SED SACIADA, NOS HACEMOS SED
Una vez que estamos en la misma sintonía con nuestro
gran anhelo por Dios, crecemos en la confianza que
Jesús es el pan de vida que nos sacia con la bondad de
Dios. Con la seguridad que no necesitamos el hambre
otra vez, nuestra fe nos guía con sed, por justicia, misericordia o cuidado por aquellas personas que están en
las periferias y por una relación más grande con Dios y
dentro de la comunidad cristiana. Con este espíritu de
crecimiento, reconocemos que debemos actuar para
atender las necesidades de aquellas personas que tienen
hambre o sed literalmente, y para que ellas tengan la
oportunidad de guiar a otras personas hacia Jesús, el pan
bajado de cielo que da vida al mundo. ¿En cuáles
maneras es Jesús tu pan de vida? ¿Cómo se te está
llamando a proveer pan, material o espiritual, a otras
personas?
-Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura -- Voy a hacer que llueva pan del cielo
(Exodo 16:2-4, 12-15).
Salmo -- El Señor les dio pan del cielo (Salmo 78 [77]).
Segunda lectura -- Revístanse del nuevo yo, creado a imagen
de Dios (Efesios 4:17, 20-24).
Evangelio -- El que viene a mí no tendrá hambre, y el que
cree en mí nunca tendrá sed (Juan 6:24-35).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical (c) 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con
permiso. Todos los derechos reservados.

EL TRABAJO QUE DIOS QUIERE
¡Estamos tan ocupados! Muchos de nosotros tenemos más de un trabajo y parecería que nunca tenemos suficiente tiempo. Somos trabajadores, voluntarios, padres, amigos y la mayoría es más de una
cosa a la vez. Pero, ¿cuál de estos es el trabajo que
Dios quiere?
Rara vez vemos nuestro trabajo común como el trabajo que Dios quiere. Quizás pensamos que debemos
ser ministros o sacerdotes, misioneros o benefactores, que debemos realizar trabajos de tiempo completo que se consideran como "las obras de Dios". Pero
todo lo que hacemos con un corazón fiel y con amor
por el prójimo es una obra de Dios. Cada uno tiene
un papel que cumplir en el mundo y muchos dones
son necesarios. No siempre podemos ver la relación
directa que existe entre nuestro trabajo diario y los
designios de Dios. Pero confiamos y tenemos fe en
que Dios nos guía a hacer lo que es necesario, cuando es necesario. ¿Cuál es "la obra de Dios?" "La obra
de Dios consiste en que crean en aquél a quien él ha
enviado" (Juan 6:29)..
NOVENA EN HONOR A NUESTRA
SENORA DE FATIMA

El Lunes 13 de Agosto a las 7:00 p.m. continua-

mos con la novena a nuestra Señora de Fátima.
Tendremos la celebración de la Sagrada Eucaristía, meditación del Rosario durante la exposición del Santísimo Sacramento y a
continuacion bendición con el Santísimo Este servicio religioso es en Inglés-

CN 5-8-2018: CHÚA NHẬT 18 QUANH NĂM - B
Dân chúng vẫn còn sôi nổi sau phép lạ bánh hóa ra nhiều.
Hôm sau, họ lên thuyền qua bờ bên kia để tìm Ðức Giêsu.
Ðức Giêsu thấy nỗ lực tìm kiếm của họ. Ngài biết họ tìm
Ngài chỉ vì đã được ăn bánh no nê. Có lẽ họ hy vọng sẽ
được những bữa ăn tương tự... Miếng ăn là nỗi lo của người
nghèo vùng Galilê. Ðó cũng là nỗi lo của hàng tỉ người trên
thế giới. Ðức Giêsu không trách họ về chuyện này. Ngài
chỉ muốn nâng họ lên cao hơn, bởi lẽ con người không chỉ
là thân xác. Dân chúng vất vả tìm chút lương thực mau
qua. Ðức Giêsu muốn họ đừng quên thứ lương thực trường
tồn nhằm nuôi dưỡng tinh thần và đem lại sự sống vĩnh cửu.
Người dân Galilê chỉ nhớ đến chiếc bánh hôm qua. Họ bị
sa lầy và ngừng lại trong phép lạ. Họ không thể đi xa hơn
và cũng không mơ ước gì hơn.
Con người hôm nay có nét giống đám đông ngày xưa.
Người nghèo thì bị hút vào công việc lam lũ nhọc nhằn, để
thỏa mãn cái đói cấp bách của thân xác. Người giàu thì mê
mải với bao tiện nghi đang mời gọi. Họ bị ám ảnh và chạy
đua với những mặt hàng mới. Rốt cuộc, kẻ nghèo người
giàu đều có nguy cơ như nhau, đó là đánh mất đi cái đói
khát tinh thần, mãn nguyện với cái bụng no, hay với thứ nữ
trang đắt giá. Thật ra, cũng khó dập tắt nỗi khát khao về
Tuyệt Ðối mà Thiên Chúa đã đặt rất sâu trong lòng người.
Mọi thứ thức ăn trần gian, con người không lấy làm đủ.
Người nghèo không chỉ cần cơm bánh, mà còn cần tình
thương. Người giàu dư cơm bánh, nhưng lại cần lẽ sống.
Không thiếu những bạn trẻ nhà giàu, có học, có tương lai,
nhưng lại thất vọng chán chường, thậm chí rơi vào trụy lạc.
Họ có tất cả, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó... Thiếu cái này
thì mọi thứ khác trở thành thừa. Có khi sống sa đọa lại là
cách họ biểu lộ cơn đói khát vô cùng về những điều cao cả.
Ðức Giêsu khơi dậy những khát khao tốt đẹp đang ngủ
quên. Ngài không cho dân chúng thứ manna từ trời rơi
xuống, để mỗi ngày họ phải lượm mà ăn. Ngài cho họ thứ
bánh bởi trời đích thực, bánh ban sự sống đời đời cho toàn
thế giới. "Xin cho chúng tôi thứ bánh đó luôn luôn" "Xin
ông cho tôi thứ nước ấy" (Ga 4, 15). Con người vẫn đói
khát thức ăn tinh thần. Cơn đói này còn kinh khủng hơn cả
cơn đói thân xác. Hãy đến với Giêsu! Hãy tin vào Giêsu!
Nếu bạn khao khát Tuyệt Ðối thì chỉ Tuyệt Ðối mới làm
bạn no thỏa. Tuyệt Ðối đã hiện diện nơi Ðức Giêsu. Ước
chi bạn để cho Ngài nuôi bằng lời giáo huấn, và tin tưởng
dấn thân theo Ngài bằng cả cuộc đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con
một ai đó đang cần của ăn. Khi con khát, xin gởi đến cho
con một ai đó đang cần nước uống. Khi con lạnh lẽo, xin
gởi đến cho con một ai đó đang cần được sưởi. Khi con bị
xúc phạm, xin ban cho con một ai đó đang cần ủi an. Khi
thập giá của con trở nên nặng nề, xin ban cho con thập giá
của một người khác để cùng chia sẻ. Khi con túng nghèo,
xin dẫn đến cho con một người thiếu thốn. Khi con không
có thời giờ, xin ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát.
Khi con nản chí, xin gởi đến cho con một người cần khích
lệ. Khi con chỉ biết nghĩ đến mình, xin xoay chuyển tư
tưởng con hướng đến tha nhân. (Trích sách Manna)

Thứ Hai 6-8: LỄ CHÚA HIỂN DUNG
Thứ Tư 8-8: Lễ Thánh Đaminh, Linh mục
Thứ Năm 9-8: Lễ Thánh Têrêxa Bênêđícta, Trinh nữ
Thứ Sáu 10-8: Lễ Thánh Lôrenxô, Phó tế, Tử đạo
Thứ Bảy 11-8: Lễ Thánh Clara, Trinh nữ

Thứ Hai: Đn 7:9-10,13-14; 2Pr 1:16-19; Mt 17:1-9
Thứ Ba: Gr 30:1-2,12-15,18-22; Mt 14:22-36
Thứ Tư: Gr 31:1-7; Mt 15:21-28
Thứ Năm: Gr 31:31-34; Mt 16:13-23
Thứ Sáu: 2 Cr 9:6-10; Ga 12:24-26
Thứ Bảy: Kb 1:12—2:4; Mt 17:14-20
Chúa Nhật: 1 V 19:4-8; Ep 3:30—5:2; Ga 6:41-51
Ngày 6 tháng 8
Lễ Chúa Giêsu Biến Hình
Tabor là ngọn núi cao nhất miền
Galilêa. Từ trên đỉnh ta có thể
nhìn thấy một khung cảnh bao
quát. Chính tại đây, Chúa Giêsu đã
biến hình trước mặt ba môn đệ là
những người sẽ được chứng kiến
cơn hấp hối của Ngài sau này trong vườn cây Dầu.
Phúc Âm đã kể lại: "Quần áo Ngài trở nên rực sáng
và trắng đẹp đến nỗi không một thợ giặt nào ở thế
gian làm được như vậy. Rồi Elia và Môisen hiện ra
nói chuyện với Ngài. Bấy giờ Phêrô thưa cùng
Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, ở đây tốt lắm, chúng con
xin dựng ba nhà: Thầy một, Elia một và Môisen
một". Phêrô không rõ mình nói gì vì cả ba đều kinh
sợ. Kế đến có một đám mây che phủ các Ðấng ấy
và nghe thấy tiếng từ đám mây phán ra: "Này là con
Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người". Sự biến hình,
một lần nữa lại minh xác với chúng ta rằng: Ðức
Kitô chính là Con Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể,
đồng thời cho chúng ta thấy trước được hình ảnh sự
sống lại vinh hiển của Ðấng Cứu Thế, và sự sống lại
của những người công chính trong ngày sau hết.

Đức Mẹ Fatima
Kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima,
Giáo xứ có tổ chức Thánh Lễ, Chầu
Thánh Thể và Lần Hạt Mân Côi vào
lúc 7:00pm thứ Hai ngày 13 tháng 8.
Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự.

Doors Open

8.00 am

Mass - Bishop Michael C. Barber, SJ - celebrant

9.00 am

Morning Keynote Presentation (English)

10.30 am - 11.30 am

Thinking Bigger, The Truth About Modern Evangelization
- Mark Hart - Vice President, Life Teen
Morning Workshops (English)

11.40 am - 12.30 pm

Lunch

12.40 pm - 1.30 pm

Afternoon Workshops (English)

1.40 pm - 2.30 pm

Afternoon Keynote (English)

2.40 pm - 3.30 pm

Five Great Ways to be a Catholic Evangelist
- Mary Ann Wiesinger, Director of Evangelization & Parish Life, Miami

Closing

3.40 pm

