St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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

WEAK OR STRONG?
Is your faith weak or strong? Most of us have moments in which our answer could
simply be "Yes!" Faith is not a once-and-for-all thing. Our faith ebbs and flows, along with
changes in life circumstances, as we mature and grow in relationship with Christ and
with one another. Pope Francis speaks to this in The Joy of the Gospel, when he
encourages us to be open to an encounter with God's love daily. In these encounters, like
the one that the people in the synagogue had with Jesus in today's Gospel, we may be
astonished at God's love and are invited to accept it. Weakness in faith is not always the
result of some failure on our part. We may simply be at a crossroads, at which we cannot
clearly see or understand what comes next. It is at such a time that we step out in blind
faith with the assurance that God's love awaits us in every moment.
The opposite of strong faith may not be weakness, but rather misplacing faith by
relying on ourselves, our material possessions, or others. When we think we can do
things on our own, we leave little room for God in our lives. When we develop a false
sense of security that is rooted in material things, our trust in Jesus is quite shallow.
Growing in faith calls us to rely on God's great goodness above all things. When we open
our minds and hearts and allow ourselves to be astonished at the love and life found in
Jesus Christ, we realize that we do not need to rely on ourselves. Saint Paul teaches us a
very important lesson about this in his second letter to the Corinthians, in which we
hear, "My grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness."
opyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

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

This week
Second Collection
Stewardship

Holy Father (Peter’s Pence)
Bay Area Crisis Nursery

Next week
No Second Collection
Stewardship
Missionaries of the Poor
Thank you for your continued generosity.

Our Lady of Fatima Devotion
Please come and join us for the
Holy Mass, and Exposition of the
Holy Eucharist - Rosary during the Adoration followed by Benediction.
Friday, July 13th at 7:00 p.m.

Peter’s Pence Collection
Today is the Peter’s Pence Collection, a worldwide
collection that supports the charitable works of Pope
Francis. Funds from this collection help victims of
war, oppression, and natural disasters. Take this
opportunity to join with Pope Francis and be a
witness of charity to our suffering brothers and
sisters. Please be generous today. For more information, visit www.usccb.org/peters-pence.

Baptism
If you are planning to have your child baptized,
parents and godparents need to attend a pre-baptism
class. Parents must be registered members of the
parish for at least six months. For more information
call the parish office at (510) 351-5244.
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, 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: 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

Vacation
Bible School
th
th
July 9 ~ 13

9:00 am to noon

Thank you for your Donations
for Vacation Bible School
Each summer our Faith Formation Department
provides one week of Vacation Bible School for the
children of our parish. This is a wonderful time filled
with fun when the children are taught important Bible
stories. Thanks to our generous parishioners we are able
to do this ministry at no cost to the parents. If you would
like to help with the snacks here is our wish list:
Apple juice
Chips ~ individual packs
Fruit roll-ups
Fun fruit snacks
Otter pops or popsicles

Granola bars
Rice crispy square
Animal crackers
Fish crackers

If you would like to contribute, please call Sandi at
(510)347-1282 to see which items are still needed. All
of these items are available at Costco.
Thank you for your generosity!
Sandi Walton

Sat.

7/07

4.30 pm Eleazar P. Nisnisan †
Ha Bong Peter †
Mercedes Garcia †

Sun.

7/08

Mon.

7/09

Tues.

7/10

7.30 am Parishioners
9:00 am Rita, Tony & Stephen Pontes †
Dan Tortorelli †
10:30 am Joe and Ida Spitaleri †
Joseph and Maria Phan †
12:30 pm Castulo Fuentes †Jorge Cortledanus†
7.00 am Augustino Thanh Van Nguyen †
8.15 am Josephina Moreno †
7:00 am Slyvia Debruslase †
8:15 am Vincent Jacques †

Wed.

7/11

Thur.

7/12

Fri.

7/13

Sat.

7/14

7.00 am Fr. Dinh (B)
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am

8.15 am Lilia N. Legaspi (B)
4.30 pm Ha Nhan Maria †
Severo and Gliceria Fulgado †

7/15

7.30 am John Baptist Thinh Van Ha †
Mathew & Theresa Nguyen †

Communication from Bishop Barber

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 Anh Cong at ( 510) 347-1283 or
Parish office (510) 351-5244.

John Baptist Chien †
Jose, Maria & Norberto Vargas †
Guadalupe and Salvador Victoria †
Maria Pham Thi Nang †

8.15 am John Baptist Dam Hoang †

Sun

Recently individuals have been contacted by email
by someone pretending to be Bishop Barber. Others
have reported that rental property has been posted
on Craigslist in his name. The only email
verifiably from Bishop Barber’s office will include
the “@oakdiocese.org” domain. The Diocese does
not use Craigslist to find tenants for unused
buildings. Be very cautious in providing any
unknown or suspicious contact with personal information, including your contact information or
financial information. Verify any request for
money through a separate contact, such as calling
the Chancery, Catholic Charities of East Bay or
your local parish.

Week of
July 7,
2018

9:00 am Parishioners
10:30 am Jose Ignacio †
Maria (So and Te Pham) †
12.30 pm Dolores Potosme & Carmen Calderon †
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
Robert Keown
Juan Rocha

CHURCH
God sends no churches from the skies,
Out of our hearts they must arise.
--Anonymous

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

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
¿DÉBIL O FUERTE?

¿Tu fe es débil o fuerte? Muchos de nosotros tenemos momentos en los cuales nuestra
respuesta podría ser un simple "¡Sí!" La fe no es
algo de una vez y para siempre. Nuestra fe
refluye y fluye, junto con los cambios en las circunstancias de la vida, al ir madurando y
creciendo en nuestra relación con Cristo y con
nuestros prójimos. El Papa Francisco habla de
esto en La alegría del Evangelio, cuando él nos
anima a ser abiertos a un encuentro diario con el
amor de Dios. En estos encuentros, como el que
tuvieron las personas en la sinagoga con Jesús
en el Evangelio de hoy, podemos asombrarnos
del amor de Dios y estamos invitados a aceptarlo. La debilidad en la fe no siempre es el resultado de algún fracaso de nuestra parte. Quizá
simplemente estamos en una encrucijada, en la
que no podemos ver claramente o entender lo
que sigue. Es un tiempo que salimos con una fe
ciega con la seguridad que el amor de Dios nos
espera en cada momento.

DEBILIDAD Y FORTALEZA
Lo opuesto a una fe fuerte quizá no es la debilidad, sino al contrario, poner la fe en nosotros
mismos, nuestras posesiones materiales o los
demás. Cuando pensamos que podemos hacer cosas
por nuestra cuenta, dejamos poco espacio para Dios
en nuestras vidas. Cuando desarrollamos un sentido
falso de seguridad que está enraizado en las cosas
materiales, nuestra confianza en Jesús es bastante
superficial. Crecer en la fe nos llama a confiar en la
abundante bondad de Dios sobre todas las coas.
Cuando abrimos nuestras mentes y corazones y nos
dejamos asombrar por el amor y vida que se
encuentran en Jesucristo, nos damos cuenta que no
necesitamos confiar en nosotros mismos. San Pablo
nos enseña una lección muy importante acerca de
esto en su segunda carta a los corintios, de la cual
escuchamos: "mi gracia te es suficiente, la fuerza se
hace perfecta en la debilidad".

.

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

NOVENA EN HONOR A NUESTRA
SENORA DE FATIMA
El Viernes 13 de Julio a las 7:00 p.m.
continuamos con la novena a nuestra
Señora de Fátima. Tendremos la celebración
de la Sagrada Eucaristía, medita-ción del Rosario durante la exposición del Santísimo Sacramento, y a continuacion bendición con el
Santísimo -Este servicio religioso es en InglésSi usted desea expresar agradecimiento al Señor,
una sugerencia podría ser colaborar con nuestra
Iglesia en alguna actividad parroquial.
Necesitamos personas que colaboren en la
limpieza del templo. Generalmente es una vez
por mes, los días Jueves a las 9:00 A.M.

Este Domingo 8 de Julio, el Ministerio de
Nuestra Señora de Guadalupe, llevará a
cabo una actividad para colectar fondos
para la festividad del 9 y 12 de Diciembre, respectivamente. Será después de
misa en el área del picnic, detrás del
templo. Todos están invitados! !Gracias!
Lecturas de hoy: Ez 2:2-5; Sal 123 (122):1-2, 2, 3-4; 2
Cor 12:7-10; Mc 6:1-6

Ðức Giêsu giảng dạy ở hội đường tại quê nhà. Phản ứng
của dân làng là hết sức ngạc nhiên trước sự khôn ngoan trong
lời Ngài giảng. Nếu họ chân thành tìm kiếm họ có thể nhận ra
khuôn mặt thật của người họ quá quen.
Tiếc thay người làng Nazareth đã không đủ vô tư. Họ bị
ám ảnh bởi quá khứ của Ngài, và họ không sao ra khỏi những
định kiến sẵn có. "Ông ta không phải là bác thợ sao?" Một bác
thợ sống bằng đôi tay như bao người. Một bác thợ trong làng,
âm thầm và khiêm tốn, sống bao năm ở đây không một chút
hào quang. Họ cũng bị ám ảnh bởi cái hiện tại trước mắt: Bà
Maria và các anh em, chị em của ông, tất cả vẫn đang sống rất
đỗi bình thường, như những người láng giềng gần gũi. Một
quá khứ và hiện tại như thế đã khiến họ vấp phạm. Họ không
tin Ngài là một Ngôn Sứ, lại càng không thể tin Ngài là Mêsia, và chắc chắn họ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình là
người đồng hương với Ngôi Hai Con Thiên Chúa.
Không chắc chúng ta đã khá hơn người làng Nazareth.
Hôm nay chúng ta vẫn có thể bị đóng khung trong một cái
nhìn nào đó về Ðức Kitô, khiến chúng ta chỉ thấy một phần
khuôn mặt của Ngài. Có những người chúng ta rất quen, sống
sát bên ta, nhưng chúng ta chẳng hiểu mấy về họ. Những gì
tôi biết về họ là đúng, nhưng không đủ. Mỗi người là một mầu
nhiệm cần khám phá suốt đời. Cần phải ra khỏi mình, ra khỏi
cái nhìn khô cứng để gặp được mầu nhiệm tha nhân, để thấy
người khác bằng cái nhìn luôn luôn mới.
Chúng ta thường nói đến một Thiên Chúa toàn năng, nghĩa
là Ðấng làm được mọi sự. Nhưng Ðức Giêsu tại Nazareth lại
cho ta thấy hình ảnh một Thiên Chúa yếu đuối và bất lực.
Ngài bó tay trước sự cứng lòng của con người. Ðức Giêsu đã
không thể làm được phép lạ nào ở đó. Thế mới hay con người
có khả năng cản trở Thiên Chúa, có thể dùng chính tự do Ngài
ban để khước từ Ngài. Phép lạ là quà tặng cần được đón nhận
với lòng tin. Phép lạ không phải là phù phép áp đặt trên người
nhận. Có bao điều lạ lùng Thiên Chúa định làm cho đời ta,
mà Ngài không làm được, vì không được làm. Nên thánh là để
cho Ngài yêu thương ta, để cho Ngài tự do hoạt động trong
đời ta. Lúc đó đời ta sẽ trở nên một kỳ công của Thiên Chúa,
và nhờ Ngài, ta có thể làm được những kỳ công.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì
Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin
Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không
tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người.
Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới
hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối trong một
Hội Thánh còn nhiều bất toàn.
Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê
bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin.
Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ
mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
(Trích sách Manna)

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 lúc 7:00pm. Thứ Sáu ngày 13 tháng 7.
Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự.

8-7-2018: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - B
Thứ Hai 9-7: Lễ Thánh Âutinh Zhao Rong, Linh mục
và Các Bạn, Tử đạo
Thứ Tư 11-7: Lễ Thánh Biển Đức, Viện phụ
Thứ Sáu 13-7: Lễ Thánh Hen-ry, Lễ nhớ
nữ

Thứ Hai: Hs 2:16-18,21-22; Mt 9:18-26
Thứ Ba: Hs 8:4-7,11-13; Mt 9:32-38
Thứ Tư: Hs 10:1-3,7-8,12; Mt 10:1-7
Thứ Năm: Hs 11:1.3-4,8-9; Mt 10:6-15
Thứ Sáu: Hs 14:2-10; Mt 10:16-23
Thứ Bảy: Is 6:1-8; Mt 10:24-33
Chúa Nhật: Am 7:12-15; Ep 1:3-14; Mc 6:7-13
Ngày 11 tháng 7 Thánh Bênêđictô
Tu Viện Trưởng
Bênêđictô chào đời năm 480, tại Norcia.
Sự giáo dục đạo đức trong gia đình đã sớm
làm cho ngài trưởng thành về phương diện
luân lý. Dù mới chỉ là một thiếu niên 16,
17 tuổi, mà ngài đã có những tư cách thật khôn ngoan,
không ham chi những thú vui, khoái lạc, coi thường
danh vọng, của cải trần gian.
Sau những ngày hạnh phúc sống dưới mái nhà êm ấm,
ngài được gửi đi du học tại La Mã. Ðang mải mê việc
học thì Bênêđictô tìm ra ý Nhiệm Mầu của Thiên
Chúa. Ngài vào hoang địa Subiacô cách La Mã 40
dặm để sống đời tịch liêu thân mật với Chúa. Danh
tiếng và lòng đạo đức thánh thiện của ngài được truyền
tụng khắp nơi. Không một ai mà không biết đến tên
ngài. Gần nơi ngài trú có một nhà dòng, vị Bề Trên
vừa mới mất, nên toàn thể cộng đồng đã đến xin thánh
nhân kế vị và coi sóc. Trước lời van xin tha thiết, ngài
đã bằng lòng. Sau một thời gian, ngài lại trở về hang
cũ, sống mật thiết với Chúa hơn.
Số người đến xin làm môn đệ ngài càng ngày càng
đông. Ngài phải lập ra nhiều nhà cho họ trú. Với bầu
nhiệt huyết sẵn có, ngài ra sức giảng thuyết cho dân
chúng xa rời các ngẫu tượng trở về với Thiên Chúa.
Kèm theo lời giảng, Chúa đã dùng tay ngài thực hiện
những phép lạ cả thể, chữa bệnh tật cho kẻ chết sống
lại. Chúa cũng ban cho thánh nhân ánh sáng để thấu
rõ lòng người, biết trước công việc xảy ra. Cuộc sống
của ngài đã chứng minh lòng tin cậy nơi Chúa rất sâu
xa, và nhân đức khó nghèo trọn hảo.
Vì tuổi già sức yếu do thời gian chay tịnh, hy sinh hãm
mình, ngài đã mong ước về cùng Chúa sau những
ngày dọn mình sốt sắng. Nhiều phép lạ xuất hiện sau
cái chết của ngài, làm cho danh thơm và sự nghiệp của
ngài loan truyền, tồn tại mãi mãi. Chính sự phát triển
mau lẹ của nhà dòng ở khắp năm châu đã nói lên được
điều đó.

The Pastoral Care
Team celebrates the
Feast of Visitation of
Blessed Mary
May 31, 2018

