St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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

T W E N T I E T H S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
AUGUST 19, 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

Twentieth
Sunday in
Ordinary
Time
August 19, 2018

Our readings today encourage us to seek wisdom and learn how to apply it in our own lives and in the
world around us. Wisdom (in the first reading) says, "Forsake foolishness that you may live; advance in
the way of understanding." Our second reading urges that we "do not continue in ignorance, but try to
understand what is the will of the Lord." Jesus teaches that "the bread that I will give is my flesh for the
life of the world." For the sake of the life of our world, we must be willing to grow into wisdom.
TASTE AND SEE
Wisdom is often identified with Christ and with the Holy Spirit. Both are present in today's readings, one
as a metaphor, the other as a doctrine. "To the one who lacks understanding, [Wisdom] says, Come, eat of
my food, and drink of the wine I have mixed!" She urges us, "Forsake foolishness that you may live;
advance in the way of understanding." Jesus urges us to be united with him in an intimate way in his flesh
and blood in the Eucharist. We are blessed with the quality of wisdom, if only we recognize this and
welcome our Lord into our hearts.
WELCOME ME AND LIVE
"How can this man give us his flesh to eat?" In those days, before our understanding of the Eucharist,
before the Last Supper when Jesus offered himself to his disciples in the bread and wine, this may have
been a reasonable theological question, as well as a logical one. They did not understand. They did not
have the wisdom to see the metaphor, or to know that further understanding would be forthcoming.
But to those who were open to Jesus' words, the bread of life was offered and accepted as the way to life
eternal. They may not have understood that Jesus was speaking of eternal life, not our physical life on
Earth, that would be given forever, but they were captivated by the metaphor and believed. "Whoever eats
my flesh and drinks my blood has eternal life." It is possible to be puzzled and still believe.
So what does this mean for us today? Wisdom is something we sorely need in our world, and it is one of
the gifts of the Holy Spirit. Partaking of the Body and Blood of the Lord is to gain wisdom as well as
eternal life, to participate in the life of God, the Trinity, and of each other in love and caring. We must
abandon our foolish ways and believe.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

YOU ARE WHAT YOU EAT
The effect of receiving the body and blood of Christ is to change us into what we receive.
--Pope Saint Leo the Great

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering

August 12, 2018

Sunday Collection
Stewardship - Cambodian Mission

$ 7,282.00
$ 364.10

This week
Second Collection
Stewardship -

Catholic Voice
St. Vincent de Paul

Next week
No Second Collection
Stewardship - St. Vincent de Paul Catherine Center in
San Mateo
Thank you for your continued generosity.
Wednesday, August 22nd is the feast of
The Queenship of the Blessed
Virgin Mary
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Ezekiel 24:15-24; Matthew 19:16-22
Ezekiel 28:1-10; Matthew 19:23-30
Ezekiel 34:1-11; Matthew 20:1-16
Ezekiel 36:23-28; Matthew 22:1-14
Revelation 21:9b-14; John 1:45-51
Ezekiel 43:1-7a; MatthewMt 23:1-12
Joshua 24:1-2a, 15-17, 18b; Ephesians 5:2132 [2a, 25-32]; John 6:60-69

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

For more information contact or email:
Maria Lara (510) 877-2888
maripazlara2211@gmail.com
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 Laura Vacca at (510) 357-6886 or email her
at lauraspencer.vacca@gmail.com
Legion of Mary
Meets every Wednesday at 6.30 pm in the Social Hall
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

The Rite of Christian Initiation
for Adults
Considering becoming a Catholic? Interested in what
Catholics believe? Then consider RCIA.
•

Would you like to get a better idea of what it means
to be Catholic and what is involved in becoming fully
initiated into the Catholic Church?

•

Are you unbaptized and feel the need for a spiritual
dimension in your life?

•

Are you baptized in a different Christian tradition and
would like to explore Catholic beliefs and practices?

•

•

Are you married to a Catholic and attend Mass, and
would like to take the next step to become Catholic
yourself?
Are you a baptized Catholic but have not received
First Communion or Confirmation?

If you have answered “yes” to any of these questions
then RCIA (The Rite of Christian Initiation for
Adults) may be for you. A new RCIA session will
begin in September and we will learn about Catholic
beliefs, teachings, practices. If you are interested,
please call the Parish Office at (510) 351-5244 for
more information.

Faith Formation
Registration 2018-2019
All children, Kindergarten through 8th grade, who are
not attending Catholic School should be attending
Faith Formation classes. We offer classes for
children in Kindergarten through 8th grade on the
following days:
Tuesday 3:45 to 4:45 p.m. or
Sundays 9:15 to 10:15 a.m.
If you haven’t registered your child there is still time.
We will be available after the 9:00 a.m. and 10:30
a.m. Masses on September 9 in the vestibule to take
registrations, or please contact Sandi at 347-1282 to
make arrangements to complete the necessary forms
to enroll your child for classes.
You must be registered to attend.

Week of
August 18,
2018

Sat.

8/18

4.30 pm Brendon Nelson †

Sun.

8/19

Rodolfo Ongoco †
7.30 am Manuel Posa †

Mon.

8/20

Tues.

8/21

Wed.

8/22

Thur.

8/23

Fri.

8/24

Sat.

8/25

9:00 am Rita, Tony & Stephen Pontes †
Mark & Rosalyn Antonio (A)
Healing
10:30 am Parishioners
12:30 pm Ismael Gonzalez, Jesus Avila &
Agustin Ramos †
7.00 am Peter Hung Hoang †
8.15 am Sr. Christine Patrinos †
7:00 am Madison Thorp (B)
8:15 am Diane Delucchi (Thanksgiving)
7.00 am Rosalina Lamsis †
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
8.15 am

All Souls †
Joseph and Anna Vu †
Peace for the family (L)
All Souls †
Maria Umali †
John The Baptist Thinh Ha †

4.30 pm Parishioners
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Pray for our Sick Relatives & Friends

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
Janet Porsee
Ofelia Maldonado
Mariah Davenport
Dave Fiscus
Juan Rocha
Mary Jane McSharry

Amanda Simpson
Pete Muskopf
Laverna Shold
Diane Delucchi
Rebecca Bautista
Olivia Maquillan
Sarina Bean
Frances Kalkis
Elaine V. Dizon
Bautista Family

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. Mary Phan at
(510) 347-1283 or Parish office (510) 351-5244.

Pray for the deceased and her family
Rosemary Buell - August 11, 2018

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
ESTA FIESTA EUCARÍSTICA
Ciertos aspectos de la naturaleza humana nunca
cambian, ni siquiera en el transcurso de varios siglos.
Cuando celebramos una fiesta, comemos; cuando celebramos un acontecimiento importante, damos un banquete.
En la primera lectura de hoy, la Sabiduría está preparando
un banquete, un símbolo de la celebración de la alianza
que Israel tiene con Dios. La conmemoración central de
su alianza salvadora del Éxodo es la comida de la pascua
judía. Por lo tanto, es natural y no casual que la celebración cristiana de la nueva alianza sellada por la sangre
de Cristo en la cruz sea una comida, nuestra Eucaristía, la
cual primero fue ofrecida por Jesús durante la conmemoración de la pascua judía. Algunas veces nos resulta
fácil olvidar el rico origen religioso y humano de nuestro
banquete eucarístico de pan y vino que son el Cuerpo y
la Sangre de Jesús. Hoy y en los próximos domingos que
escuchemos el discurso sobre el "Pan de Vida" por boca
de Juan, recordemos la generosa alianza que Dios forja
con nosotros y llenémonos de alegría con este maravilloso banquete al que somos invitados.

Apreciada comunidad,

Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

RECIBEME Y VIVE
"¿Cómo puede este hombre darnos de comer de su carne?
En aquellos días, antes de comprender el significado de la
Eucaristía, antes de la Última Cena cuando Jesús se
ofreció él mismo a sus discípulos en el pan y el vino, esto
pudo haber sido una pregunta teológica razonable, y
también lógica. Ellos no entendieron. Ellos no tenían la
sabiduría para ver la metáfora, o para entender el conocimiento que estaba por venir.
Pero aquellas personas que estaban abiertas a las palabras
de Jesús, el pan de vida estaba ofrecido y aceptado como
el camino a la vida eterna. Quizá ellos no entendieron que
Jesús estaba hablando de la vida eterna, no nuestra vida
terrenal, que sería dada por la eternidad, sino que estaban
cautivos por la metáfora y creyeron. "Aquel que coma mi
carne y beba mi sangre tendrá vida eterna". Es posible
estar confundido y aun así creer.
¿Entonces, qué significa esto para nosotros hoy? La
sabiduría es algo que realmente necesitamos en nuestro
mundo, y es uno de los dones del Espíritu Santo. Al participar del Cuerpo y Sangre de nuestro Señor obtenemos
tanto sabiduría como la vida eterna, y participamos de la
vida de Dios, la Santísima Trinidad y de la otra persona
con amor y cariño.
Debemos dejar nuestras tonterías y creer.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

El Ministerio Catequético está integrado por catequistas que poseen gran espíritu evangelizador. Les
caracteriza la docilidad al Espiritu del Señor que
emana de una gran fe y la práctica de los sacramentos, alimentados por la sagrada Eucaristia, y una
labor Cristiana motivada por ser Iglesia Católica que
extiende el Reino de Dios.
Otra “Jornada de Fe” que iniciamos con gran entusiasmo en la formación de nuestros niños y niñas,
para la preparación de los sacramentos de reconciliación, primera communion y Confirmación.
Distribuiremos las formas para la inscripciones el
Domingo 26 de Agosto. Las recibiremos el Domingo 2 de Septiembre.
Tendremos una REUNION DE ORIENTACION, el
Domingo 23 de Septiembre en el salon # 1 del primer edificio de la escuela Santa Felicitas y será a las
10:30 A.M. hasta las 12:00 del medio día.
El Primer dia de Clases sera el 30 de Septiembre,
inciando en el Segundo edificio de la misma escuela.
las clases se impartirán de las 10:30 A. M. hasta las
12:00 meridiano, continuando con la participación
de la Sagrada Eucaristía. (Para más información por
favor llame a Mercey Zamora (510) 347-1293)
Lecturas de hoy: Pr ov 9:1-6; Sal 34 (33):2-3, 4-5, 6-7; Ef
5:15-20; Jn 6:51-58

CN 19-8-2018: CHÚA NHẬT 20 QUANH NĂM - B
Cả các Kitô hữu cũng ngỡ ngàng trước bí tích Thánh Thể.
Ăn thịt và uống máu người mình yêu là điều khủng khiếp
chẳng ai dám nghĩ tới. Nhưng Ðức Giêsu lại muốn nuôi cả
nhân loại bằng Thịt và Máu Ngài. Và thực sự Ngài đã nuôi ta
bằng cái chết thập giá - ở đó Ngài đã hy sinh Máu Thịt mình.
Ðúng hơn, Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài: sự
sống được trao đi qua cái chết tự nguyện, và sự sống được lấy
lại qua phục sinh vinh quang.
Ðức Giêsu ban cho ta Tấm Bánh (c.51). Ngài còn tự nhận
mình là Tấm Bánh (cc.48.51): Tấm Bánh có sự sống và Tấm
Bánh ban sự sống. Tôi là Tấm Bánh: đó là định nghĩa của
Ðức Giêsu về mình. Ðịnh nghĩa này có làm ta ngạc nhiên
không? Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống. Bánh
không sống cho mình, nhưng cho người khác. Chấp nhận là
bánh có nghĩa là chấp nhận mất mình, mà chỉ khi mất mình
như thế, bánh mới thật là bánh, mình mới thật là mình. Thật
ra bánh vẫn hiện diện và nên một với người ăn. Ðức Giêsu là
Tấm Bánh đặc biệt. Khi tôi ăn, Ngài thành tôi và biến tôi
thành Ngài. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu
thẳm.
Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ nhìn và
thờ lạy Thánh Thể hơn là cầm lấy mà ăn. Ðộng từ ăn được
nhắc đến 8 lần trong bài Tin Mừng này, như một lời mời gọi
tha thiết của Ðức Giêsu. Ngày nay, người ta rước lễ nhiều
hơn trước. Tiếc thay lắm khi cuộc gặp gỡ này khá vội vã,
thiếu chuẩn bị và cũng thiếu đối thoại thân tình. Tôi lên rước
lễ chỉ vì mọi người trong hàng ghế đã lên. Phút thinh lặng
sau rước lễ cũng bị cắt ngắn. Tôi phải về ngay vì phải lấy xe,
vì nhà thờ đóng cửa... Chính vì thế rước lễ chẳng gây được
âm vang nào nơi tôi. Nó trở thành một thói quen, một nghi
thức thuần tuý. Tôi lên ăn một vật thánh, thay vì đón một
người. Ít khi có vị khách quý nào bị thường xuyên tiếp đón
lạnh nhạt như thế! Rốt cuộc chẳng có cuộc gặp gỡ nào xảy
ra, nên tôi vẫn cứ là tôi như trước.
Hãy dự lễ như người đi dự tiệc Lời Chúa, Mình Chúa. Chỉ
ai biết ăn, biết thưởng thức và nghiền ngẫm, người ấy mới
gặp được sự sống và gặp được Giêsu.
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đến với chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường.
Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.
Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người.
Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé,
có thể bị ẩm mốc làm hư hoại,
và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.
Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự
giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.
Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay:
đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực.
Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh
ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.
Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của
lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên.
Và ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động,
đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen.
(Trích sách Manna)

Thứ Hai 20-8: Lễ thánh Bênađô, Viện phụ TSHT
Thứ
21-8: Lễ thánh Piô, Giáo hoàng
Thứ Tư 22-8: Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Thứ Năm 23-8: Lễ thánh Rôxa Lima, Trinh nữ
Thứ Sáu 24-8: Lễ thánh Batôlômêô, Tông đồ
Thứ Bảy 25-8: Lễ thánh Luy Vua Nước Pháp
Thứ Hai: Ed 24:15-24; Mt 19:16-22
Thứ Ba: Ed 28:1-10; Mt 19:23-30
Thứ Tư: Ed 34:1-11; Mt 20:1-16
Thứ Năm: Ed 36:23-28; Mt 22:1-14
Thứ Sáu: Kh 21:9b-14; Ga 1:45-51
Thứ Bảy: Ed 43:1-7; Mt 23:1-12
CN: Gs 24:1-2a,15-18; Ep 5:21-32; Ga 6:54a,60-69

Ngày 22 tháng 8 - Ðức Maria Trinh Nữ Vương
Việc tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ đã có từ
lâu đời. Ðến thế kỷ XIX, Ðức Piô VII đã công khai
cho phép một số địa phận được đặc biệt mừng kính lễ
này. Ðến thời Ðức Piô IX, ngài đã thiết lập một lời
nguyện và một lễ kính riêng biệt. Ðức Piô XII rất ước
mong được mừng trọng thể trong toàn Giáo Hội. Năm
1942, giữa lúc thế giới đang tràn ngập trong khói lửa
binh đao, chính Ðức Piô XII đã long trọng dâng cả
nhân loại cho Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ. Hai năm
sau (1944), ngài buộc mừng kính trọng thể trong toàn
Giáo Hội. "Thân lạy Nữ Vương, Lạy Mẹ từ bi, Mẹ là
sự sống, sự ngọt ngào và hy vọng của chúng con". Từ
lâu, lời chúc tụng ấy đã nhẹ lan trên làn môi các tín
hữu khi màn đêm buông xuống. Vào thời trung cổ,
người ta thường hiểu Nữ Vương là một người quyền
thế: như Esther đã cứu dân chúng khỏi họa diệt vong.
Ở thế kỷ XX, những lời hát khen ấy hướng về vẻ đẹp
diệu kỳ và sự thành công mỹ mãn của cuộc sống. Mẹ
Maria vừa đẹp đẽ vừa uy quyền. Mẹ là sự thành công
của ơn cứu độ, là hoa trái tốt đẹp nhất của cây Thánh
Giá: "Một người nữ đầu đội thiên triều kết bằng
những vì sao, rạng ngời như dấu hiệu đảm bảo niềm
hy vọng và sự an ủi cho toàn dân Chúa trong cuộc lữ
hành". Mẹ là Esther mới: Mẹ của Con Thiên Chúa,
của vua hòa bình và vương quốc sẽ muôn đời thống
trị. Mẹ đứng bên cạnh Chúa để ban cho những người
con yêu dấu ánh vinh quang mà Chúa đã phán hứa.
Kính mời anh chị em tích cực tham gia dạy Giáo Lý
và Việt Ngữ cho các em thiếu niên trong cộng đoàn
vào chiều Chúa Nhật từ 1:00pm - 4:15pm. Các em
thanh thiếu niên chính là thành phần quan trọng của
Cộng đoàn Giáo xứ và Giáo hội mà mỗi người chúng
ta có bổn phận và trách nhiệm hướng dẫn đức tin và
giúp các em bảo tồn tiếng nói, văn hóa và truyền
thống Việt Nam. Trường Hòa Bình rất mong anh chị
em hy sinh chút ít thời gian tham gia vào tồng đồ dạy
Giáo Lý-Việt Ngữ. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui
lòng liên lạc với Sr. Diễm Hằng 510-347-1287.

St. Felicitas Catholic Church
Confirmation/Youth Ministry Program

Come Register for Confirmation!
You are cordially invited to take part in our Confirma on program star ng September 9,
2018.
“The Sacrament of ConfirmaƟon confers special graces of the Holy Spirit upon the person
being confirmed; just as such graces were granted to the Apostles on Pentecost. Like
BapƟsm, therefore, it can only be performed once, and ConfirmaƟon increases and
deepens all of the graces granted at BapƟsm” (oakdiocese.org).
This program is a 2 year program and is under the direc on of The Youth Ministry of our
parish which is made up of high school students ages 15-17 years eager to strengthen
their faith as they journey towards receiving their Confirma on. Annually consis ng of
nearly 90 teenagers, the group balances service-orientated ac vi es with periods of
discussion and reflec on. The group meets at least 2 Sundays per month from September
to June and par cipates in other St. Felicitas’s func ons as well as in other parishes within
the Oakland Diocese.
This program is a very spiritual, transforma onal as well as a fun faith journey for
everyone. Come join us.
We will be accep ng registra ons for the 2019 Confirma on Year 1 Program on Sunday
August 19 & August 26, 2018 from 4.00 pm - 6.00 pm in the school gym. Please bring your
bap sm and communion cer ficates. You may also pick up registra on forms at the Parish
oﬃce.
Any ques ons about fees and other Confirma on related ques ons please contact :
Geri Lara (510) 612-1735

