St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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

J A N U A RY 1 4 , 2 0 1 8

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

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
Mildred de Sousa, 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

Here are some more of Father Tom’s scattered thoughts……
My dear Parishioners,
1.

The story this Sunday of God calling Samuel by name is almost magical. There is this wonderful picture of the
young boy asleep in the dark, behind the sanctuary and being awakened three times by a mysterious voice
calling him by name…..with the innocence and straightforward simplicity of a child, Samuel responds, “Speak
Lord, your servant is listening”. I marvel at how willingly Samuel responds and is ready to listen.

2.

The story of Samuel is our story too. He stands for all of us. God is constantly calling us into a relationship with
Him. God can only speak to us if we are willing to listen. We tend to talk too much and listen too little.! We
live in a noisy world. There is a danger of God’s voice being drowned out and not heard. That is why, it is
important to have a quiet and peaceful corner in our lives where we can be alone to listen to the voice of God.
God’s call is an ongoing affair and often reaches us through others. So we need to be attentive at all times. It
takes a lot of courage to open our hearts and answer God’s call…… I pray and hope that we can all be good
listeners and be attentive to the call of God, so that whenever He calls, we can respond …… “Here I am Lord,
I come to do your will”.

3.

Staff Changing - I’m sure many of you know our Bulletin Editor - Judi Lema. She has decided to move to
Sparks, Nevada permanently effective January 2018. New Year, new beginnings!! We will miss her and wish
her the very best for the future. God Bless you Judi..

4. Staff Retreat - Last Tuesday, the staff and I, including Father Eddie, spent a faith filled day at the San
Damiano Retreat House. We spent some quality time spiritually renewing ourselves and discussing the needs and
goals for each Ministry, and ways we are better able to deal with the needs of our Parishioners.
Please keep one another in prayer.
Thank you
Father Tom

Welcome New Parishioners !
Being registered as a parishioner is important.
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.

___ Please contact me. I need to register as a parishioner
Name_______________________________ Phone ______________________________
Address_______________________________City_______________Zip Code_________
___I would like to serve in the parish as a _________________________________

___New Address
___Moving
(remove me)

Parish Offering - January 7, 2018
Sunday Collection
Stewardship Maintenance

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES

$ 8,397.50
$ 419.88
$ 4,113.50

Next Sunday
Stewardship - Birthright of San Lorenzo
Thank you for your continued generosity.
EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Office Closed
♦

Monday, January 15th for Martin Luther King,
Jr. Day.

PARISH COUNCIL
Calling all St. Felicitas Parishioners! Feel like you have
new ideas to grow or improve the church? How would
you like to serve while addressing the needs of
the Church and the St. Felicitas community? If so,
Parish Council might be for you! The St. Felicitas
Parish Council is actively recruiting new members.
Please join us for the Parish Council Open House taking
place on January 16th at 6.00 pm in St. Joseph’s Center.

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 - 4th 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, Monday 6:45 pm,
Tuesday 3:45 pm —In the School
Vietnamese: Sr. Pauline Hang Hoang
Classes: Sunday 1:00pm, Vietnamese Language
3:00pm, Catechism
Spanish: 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

St. Felicitas Choir needs Members

Spanish –Contact Victor Romero - 650-784-6311
Meets Friday at 7:00 p.m. in the Social Hall

All St. Felicitas Parishioners are invited to join the choir
for any of the following Masses - Saturday, 4.30 pm,
Sunday 9.00 am or 10.30 am. If you are interested,
the practice is every Wednesday at 7.00 pm in St.
Joseph’s Chapel.

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

For more information please contact the Parish Office :
(510) 351-5244 or (510) 347-1283.

Daily after the 7:00 & 8:15 morning Masses
Lần Hạt Mân Côi sau Thánh Lễ 7:00am & 8:15am
Catholic Daughters

PIT SENYOR!!! Come and Celebrate the Feast
of Sr. Sto. Niño 2018!

Meets 3rd Monday of the Month in St. Joseph’s Center
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

The Filipino Association of Saint Felicitas Church in San
Leandro invites you, your family and friends to join us in our
annual fiesta of Sr. Sto. Niño. Our celebration will be on
January 27th- Saturday at Saint Felicitas Church. The fiesta
activities begin with na to the Holy Child at 4:00 p.m. followed
by the celebration of the Holy Mass, procession, and reception at
the School Gym.

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

CATECHISM / EDUCATION CORNER\
Duc in Altum…
Reliving our love of the Holy Mass
Continuation on the Introductory Rites of the Holy Mass

Sat.
Sun.

1/13
1/14

4:30 pm Parishioners
7:30 am Madeline Oberty †
Carmen C Sonza †

COLLECT/ OPENING PRAYER
The COLLECT is the opening prayer of the Holy Mass.
Especially on feasts and during seasons of the liturgy, it
expresses the character of the celebration. It is the collect that
the presiding priest invites the people to pray with him. The
priest leads the prayer by saying “Let us pray” and the prayer
of the day follows immediately after a brief period of silence.
Silence is important to be observed after the wor ds “Let us
pray” so that everyone gathered in the church “may be conscious of the fact that they are in God’s presence and may
formulate their petitions mentally.” Other prayers may have
been said, but this one focuses on the needs of this community
gathered this day for this Holy Mass. For this silence to have its
effect, it should not be filled by unnecessary movements. The
pause serves prayer, not the action of the presider or the
faithful.
The text of the prayer in the collect is usually in four
parts: an address to God by some title, an acknowledgment of
God’s mighty deeds, a petition, and a concluding doxology.
The prayer is almost always addressed to God through the
Son in the Holy Spirit. This prayer sets the character of the
celebration and this character sets in the way God is addressed,
the deeds for which God is praised, or in the specific petition.
The priest and the people are to bow their heads during the
collect or opening prayer at the name of Jesus, the Holy
Trinity, and if applicable, the name of the saint remembered
at that mass. NOT ALL OBSERVE THIS, HOWEVER.
Hence, there is a need to apply and practice this again.
The prayer concludes when the priest speaks a Trinitarian
formula and ALL MUST RESPOND “AMEN.” Too often the
people mumble the word “AMEN” while in hurry of taking
their seats. The people should be conscious and deliberate to
affirm the prayer with a clear and loud “AMEN.” Remember,
from the moment the priest says “Let us pray,” through the
silence and into the words of the opening prayer, the people
have been invited to center themselves in the presence of God
and to direct their thoughts to heaven. They seal this with their
acclamation in their “AMEN.”
All then sit together for the first time after the “AMEN.”
The entrance of latecomers in some churches distracts people
from participating in the introductory rites. If latecomers need
to find seats, this is the ideal time for ushers to assist when everyone is already seated. Y et bear in mind, it is essential to come
to the Holy Mass on time.
.To be continued

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

Week of
January 13,
2018

9:00 am Jason Felarca (B)
10:30 am
12:30 pm
7.00 am
8.15 am

Lory Stark †
Jose Antonio Abarca †
Manuel Silva & All Souls †
Ma. Dina J. Santos (B)

Mon.

1/15

Tues.

1/16

7:00 am Bartolomea Serra †

Wed.

1/17

8:15 am Vincent Jacques †
7:00 am Antoinette Hoai-Ah Tran †
8:15 am Family and Friends (L)

Thur.

1/18

Fri.

1/19

Sat.

1/120

Sun.

1/21

7:00 am Basil Sabisor (B)
8.15 am Jamie & Victoria Reynoso (A)
7:00 am Faustino Gatmaitan &
The Gatmaitan Family †
8:15 am Salloman-Macanas Families †
8.15 am The Marquez Family †
4.30pm
7.30 am
9:00 am
10:30 am

Dana Swiatowy (H)
Parishioners
The Peters Family (L)
Dr. Felix Bongiorno †
Winifred Chen †
Michael & Cora Loftus (L)

12.30 p.m. Paulina Gutierrez (B)
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

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 eager
and willing to bring Holy Communion to them.
To schedule a Home visit, contact Sr. Mary Anh
Cong at (510) 347-1283 or Parish office (510) 351-5244.
Pray for our Sick Relatives & Friends
Cầu nguyện cho những người đau bệnh
Oremos por nuestros familiares y amigos enfemos
Ana Sotelo Zamora
Antolina Perez
Antoinette Carson
Maria Gomez
Jesse Pedro
Jeannine Baart
Dave Fiscus
Pete Muskopf
Loren Heiland
Mary Castro

Esperanza Reyes
José Moreno
Lan Nguyen
Peg Miller
Gene Torres
Jeanne Gordillo
Antonio Custodio
Jean Bisbiglia
Noel De Souza
Alice Camozzi

Maria Perez
Jorge Salloman Jr.
Bob Spencer
Daniel Camozzi
Raynette Lavine
Steven Correa

St. Felicitas Parish Hispanic-Speaking Community
ESTE ES EL CORDERO DE DIOS
La introducción de Juan fue una declaración
sencilla: "Este es el Cordero de Dios". Los dos
discípulos inmediatamente respondieron. Jesús sintió
las voluntades de sus corazones y los invitó a seguirlo. ¿Algunas veces deseas que reconocer a Dios fuera
algo directo en tu propia vida? ¿Acaso no sería
maravilloso que un amigo pudiera señalar con exactitud a Cristo? Aunque no siempre tenemos un sentido
claro de la presencia de Dios cony dentro de nosotros,
tenemos una oportunidad regular de encontrarnos con
Cristo, en la celebración de la Misa. Como los
discípulos, también escuchamos, "Este es el Cordero
de Dios". Después de la consagración, justo antes de
que recibamos la sagrada comunión, el
sacerdote
eleva la hostia y dice: "Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor". Es como tener un amigo que
nos está señalando al Señor. Aquí esta Cristo, listo
para que nosotros recibamos su Cuerpo y su Sangre,
para entrar a una profunda comunión con él y vivir
nuestras vidas como sus discípulos. Alimentados en
palabra y sacramento, estamos llamados para señalar
el camino hacia el Señor como testigo del amor de
Cristo.
AQUÍ ESTOY. HABLA, SEÑOR; TU SIERVO
TE ESCUCHA
El Señor no solo llama a personas como Samuel o los
dos discípulos. Dios nos llama a cada uno de
nosotros. Debemos estar atentos a la presencia de
Dios en la oración, las Sagradas Escrituras, los
sacramentos, nuestras relaciones con las demás personas, la belleza de la creación. Debemos crecer en
voluntad para responder, para vivir como el pueblo de
Dios en las circunstancias diarias de nuestras vidas.
La orientación que Elías dio a Samuel también es
para nosotros, con mente y corazón abiertos, hacemos
bien en decir a Dios "Habla, Señor; tu siervo te escucha". Como los discípulos en el Evangelio de hoy,
debemos estar listos para hacer a un lado lo que sea
que podría ponerse en nuestro camino de nuestra relación con Cristo y nuestra vida cristiana. Fue más que
el cambio del nombre de Simón. Los discípulos descubrieron en Jesús una nueva vida, y ellos compartieron con todos la Buena Nueva de esta vida.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

!Hacemos una invitación a los feligreses de Santa Felicitas!
Crees tener nuevas ideas para ayudar a mejorar la Iglesia?
Te gustaría servir y a la vez lidiar con las necesidades de la
Iglesia y de la comunidad de Santa Felicitas? Si es así, el
Concejo Parroquial puede ser para ti, ya que está reclutando
miembros. Por favor acompañanos el 16 de Enero a las
6:00p.m. para que conozcas más. La “casa abierta” tomará
lugar en el centro San Jose, en las oficinas parroquiales.

LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 1 Sm 15:16-23; Sal 50 (49):8-9, 16bc-17, 21, 23;
Mc 2:18-22
Martes: 1 Sm 16:1-13; Sal 89 (88):20-22, 27-28;
Mc 2:23-28
Miércoles: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51;
Sal 144 (143):1b, 2, 9-10; Mc 3:1-6
Jueves: 1 Sm 18:6-9; 19:1-7; Sal 56 (55):2-3, 9-13;
Mc 3:7-12
Viernes: 1 Sm 24:3-21; Sal 57 (56):2-4, 6, 11; Mc 3:13-19
Sábado: 2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 23-27;
Sal 80 (79):2-3, 5-7; Mc 3:20-21
Domingo: Jon 3:1-5, 10; Sal 25 (24):4-9; 1 Cor 7:29-31;
Mc 1:14-20

Học Hỏi Về Thánh Lễ
Lời Tựa
Giáo Hội luôn nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cao quý của thánh lễ. Quy chế tổng quát của Sách Lễ Rôma mở đầu
bằng câu sau đây: “Việc cử hành thánh lễ, với tích cách là hành động của Chúa Kitô và của dân Thiên Chúa, được tổ
chức theo phẩm trật, là trung tâm toàn bộ đời sống Kitô giáo, đối với Hội Thánh toàn cầu, cũng như Hội Thánh địa
phương, và đối với từng tín hữu” (số 1).
Giáo Hội được dưỡng nuôi và sống bởi Lời Chúa và Thánh Thể. Vì thế Giáo Hội mời gọi tất cả chúng ta cố gắng tìm
hiểu, khám phá ra hoặc khám phá lại thánh lễ, là hành vi trung tâm của đời sống Kitô giáo chúng ta. Chúng ta có thể tìm
hiểu ý nghĩa của thánh lễ dưới ba khía cạnh: Kinh Thánh, thần học và lịch sử. Ngoài ra, có thể thêm khía cạnh thứ tư
mà chúng ta sắp sử dụng: đó là nghi thức, nghĩa là nghiên cứu các nghi thức trong thánh lễ để tìm hiểu và khám phá ra ý
nghĩa đích thật của thánh lễ.
Chắc hẳn, đã có lần bạn đặt câu hỏi về ý nghĩa của một vài nghi thức phụng vụ khi bạn tham dự thánh lễ: dấu thánh giá,
cộng đoàn đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng (Phúc Âm), nghi thức bẻ bánh, v.v…
Thật ra, mỗi một nghi thức đều ẩn chứa biết bao ý nghĩa phong phú. Mỗi hành vi phụng vụ đều có ý nghĩa thần học cả.
Tài liệu nầy được đưa lên mạng lưới điện toán toàn cầu nhằm mục đích giải thích những nghi thức quan trọng của thánh
lễ, được trình bày theo thứ tự thời gian trong thánh lễ, và cho một vài giải thích liên quan đến thánh lễ, cũng như trả lời
một số câu hỏi mà bạn thường đặt ra. Những câu trích dẫn trong thánh lễ, của Sách Lễ Rôma, lấy theo bản dịch 1992
của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Các bài sách thánh hôm nay đều nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê và Gioan diễn ra
nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ lạ lùng hay nhẹ nhàng bình thường, hành trình ơn gọi nào cũng trải qua bốn
giai đoạn.
1- Giai đoạn thứ nhất: Chúa kêu gọi.
Việc Chúa kêu gọi không xảy ra tức khắc trong một lần, nhưng diễn tiến tuần tự, chậm rãi với mức độ tăng dần, tuỳ sự
đón nhận của người nghe. Thoạt tiên là một lời kêu gọi nhẹ nhàng qua một thiên hướng, một ước nguyện của người
thân, một gương mẫu, một thần tượng. Ở Samuel, đó là ước nguyện của bà mẹ muốn tạ ơn Chúa. Ở Anrê và Gioan, đó là
thiên hướng đi tìm lý tưởng. Sau đó, Chúa có thể dùng các trung gian dẫn ta đến với Chúa. Trong trường hợp Samuel,
người trung gian là thày cả Hêli. Còn trong trường hợp Anrê và Gioan, thánh Gioan Baotixita đã làm trung gian đưa hai
môn đệ đến với Đức Giêsu.
2- Giai đoạn hai: Ta đáp trả.
Nếu ta trung thành đáp trả mỗi khi nghe tiếng Chúa kêu gọi, Chúa sẽ tiếp tục gọi ta đi vào những đoạn đường mới, mỗi
lúc một khó khăn hơn. Tiếng Chúa mời gọi mỗi lúc một mãnh liệt hơn, đòi hỏi ta phải trả lời mỗi lúc một dứt khoát
hơn. Cho đến một thời điểm quyết định, Chúa sẽ đưa ra lời mời gọi cuối cùng đòi ta trọn vẹn dấn thân lên đường theo
Chúa. Với Samuel, việc Chúa ba lần cất tiếng gọi chứng tỏ Chúa tha thiết muốn tuyển chọn ông. Với Anrê và Gioan,
việc Đức Giêsu mời hai ông đến chỗ Ngài ở đã khiến hai ông phải dứt khoát với quá khứ để bắt đầu một giai đoạn mới.
3- Giai đoạn ba: Sống thân mật với Chúa.
Tuyệt đỉnh của ơn gọi không phải là làm việc cho Chúa, nhưng là sống thân mật với Chúa. Chúa không kêu gọi ta theo
một chủ thuyết nhưng kêu gọi ta theo Chúa. Ta đến với Chúa không phải để học những bài học lý thuyết nhưng để tham
dự vào sự sống của Chúa. Sự sống của Chúa là sự sống thần linh nâng ta lên hưởng nếm sự ngọt ngào của tình Cha Con thắm thiết. Sự sống của Chúa là tình yêu đưa ta vào hạnh phúc của người biết mình được yêu thương. Trong tình
yêu Thiên Chúa, tâm hồn ta được gột rửa sạch mọi tội lỗi. Trong tình yêu Thiên Chúa, trái tim ta trở nên dịu dàng, hiền
hoà rộng mở để tha thứ và đón nhận mọi người. Hạnh phúc sống trong tình yêu Thiên Chúa lớn lao đến độ biến đổi toàn
bộ cuộc đời ta. Ai đã một lần nếm cảm sẽ không còn mơ ước điều gì khác nữa. Sau khi được tiếp xúc thân mật với
Chúa, trọn cuộc đời Samuel hoàn toàn dâng hiến cho Chúa. Sau một buổi chiều thân mật sống với Đức Giêsu, hai tông
đồ Anrê và Gioan gắn bó với Người, cho đến chết vì Người.
4- Giai đoạn bốn: Làm chứng cho tình yêu Chúa.
Cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa rồi, ta sẽ không thể làm điều gì khác hơn là ra đi làm chứng về tình yêu đó. Giống
như dòng suối sung mãn tràn xuống thành thác, tâm hồn tràn đầy tình yêu sẽ cất lên thành lời ca tụng, giới thiệu tình yêu
Thiên Chúa cho mọi người. Sau khi gặp Đức Giêsu, Anrê vội vã đi tìm em là Phêrô để dẫn đến giới thiệu với Người. Từ
đó, Anrê theo Đức Giêsu cho đến cuối đời. Ông đã đem chính mạng sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ông
đã đổ máu ra để chứng thực tình yêu ấy. Ông dám khước từ cuộc sống trần gian vì ông đã biết đến hạnh phúc đích thực
trong tình yêu Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi đến sống thân mật với Người trong tình ChaCon thắm thiết. Lời Chúa vang lên khi ta chịu phép Rửa tội. Lời Chúa tiếp tục mời gọi ta khi ta lãnh nhận các bí tích,
khi ta nghe sách thánh, khi ta học giáo lý, khi ta tĩnh tâm, nghe giảng. Lời Chúa lúc thì nhẹ nhàng thoang thoảng, khi thì
mãnh liệt thiết tha. Nhiều lúc ta tưởng đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật là đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi, nhưng không
phải. Chúa không mời gọi ta chỉ đi lễ như trả nợ. Chúa muốn ta thực sự gặp gỡ Người, tiếp xúc thân mật với Người,
sống thân thiết với Người trong tình con thảo.
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