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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

Some more of Father Tom’s scattered thoughts:
My dear Parishioners,
1. Today is the Seventeenth Sunday in Ordinary Time - Year B. I would like to invite you to think over what
St. Francis of Assisi once said “It is in giving that we receive.”
2. Never underestimate the gifts and talents that God has given us. Those given gifts and talents including
our time and treasures are meant to be shared with others in the parish community. The Lord takes these
small gifts and multiplies them to nourish us all in the parish. You are a gift to the parish, you have gifts to
share, your gifts and treasures are precious to the parish. In gratitude to God, offer your gifts with joy to
the Lord.
3. It is mind boggling that a little boy’s lunch of 5 loaves and 2 fish feeds 5 thousand people!! In the Gospel
there is a relationship between the boy giving away his lunch and the multiplication of the loaves and fish.
One lesson we can learn from here is that material needs are relevant for the works of evangelization.
4. What does the story of the multiplication of the loaves and fish mean in the context of stewardship as a
way of life? We all have many small but beautiful gifts we can offer. The story of the little boy giving
away his lunch may be compared to our small gifts of time, talent and treasure. Can each of us afford a
few minutes of prayer for the parish? Some possess the talent for service like reading at Mass, some are
cantors, others play musical instruments, some are extraordinary ministers of Holy Communion, altar
servers, greeters, ushers….
5. Sharing is an expression of love. As followers of Jesus we should learn to be sharers of His Word, His
Life, sharers of His blessings and material possessions.
6. Life is all about sharing and sharing is fundamental to life. Sharing is really indispensable in life.
JESUS IS A SHARER PAR EXCELLENCE …. IN FACT HE IS AN IDEAL SHARER. Shar ing
summarizes why He came to the world. Our world can be a better place if we decide to share!
This coming Saturday, August 4th at 10.00 am, Sr. Maria Chanh Le, LHC, will make her profession of
Perpetual Vows as a member of the Holy Cross Sisters. The Holy Cross Sisters have been in
this country since 1975 at the end of the Vietnam war. They have been in the Diocese of
Oakland since 1994 and at St. Felicitas since 2002. The Lovers of the Holy Cross is one of the
24 congregations that was founded in Vietnam by a French Bishop and Missionary, Pierre
Lambert de la Motte, MEP, in 1670. Their motto is “Jesus Christ Crucified - the only object of
Sr. Maria Le our minds and hearts.” Sr. Maria Le has been here at our parish for the last 6 years, working ever
so quietly behind the scenes taking care of the candles and the sacristy and several other jobs. Thank you
Sister for your service and dedication to our parish. Congratulations and best prayerful wishes.
Pray for one another. God Bless!
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering

July 22, 2018

Sunday Collection
Stewardship - St. Vincent de Paul

$ 7,390.00
$ 369.50

This week
No Second Collection
Stewardship
FESCO, Alameda County
Next week
Second Collection
Stewardship

Maintenance
Black & Native American
Evangelization

Thank you for your continued generosity.

August 3rd - First Friday : Ador ation in the St.
Joseph’s Chapel from 12.30 pm to 4.45 pm.

Feast of Saint Ignatius of Loyola
Cathedral of Christ the Light
Bishop Barber cordially invites all the Faithful of
the Diocese to join him to celebrate the Feast of
Saint Ignatius of Loyola, founder of the Jesuits.
A solemn Mass will be celebrated at the Cathedral
of Christ the Light on Tuesday, July 31,2018 at 5pm.
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Jeremiah 13:1-11; Matthew 13:31-35
Jeremiah 14:17-22; Matthew 13:36-43
Jeremiah 15:10, 16-21; Matthew 13:44-46
Jeremiah 18:1-6; Matthew 13:47-53
Jeremiah 26:1-9; Matthew 13:54-58
Jeremiah 26:11-16, 24; Matthew 14:1-12
Exodus 16:2-4,12-15; Ps 78:3-4, 23-25,54;
Ephesians 4:17, 20-24; John 6:24-35

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

VACATION BIBLE SCHOOL
July 9th - 13th
At Splash Canyon VBS, we looked into the Bible,
God’s Holy Word, and learned that all God’s promises
are Yes in Jesus! The children celebrated that our faithful
God is always with us. God saves us through Jesus and
gives us life and hope every day and forever. Over 70
children spent time learning wonderful music and stories
each day. They loved singing lively songs and worshiping in a casual, summertime way. Each day everyone
heard a kid-friendly Bible story that celebrates Jesus’
active presence in our lives.
We give thanks for the many teachers and helpers
that gave of their time and talents. Thanks also to all the
parishioners that so generously donated treats for the
children – they were enjoyed!
Sandi Walton

St. Felicitas Church
Confirmation/Youth Ministry
Program
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 and participates in other St.
Felicitas’ functions as well as functions in other
parishes within the Oakland Diocese. This program
is a very spiritual, transformational as well as a fun
faith journey. Come join us.
We will be accepting registrations for the 2019
Confirmation Year 1 program on Sunday, August 19
and August 26. 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 their families
Joseph DeClerq - July 13, 2018
Maria Herrera - July 19, 2018

Mass Intentions
Ý lễ trong tuần
Intenciones para las Misas

Week of
July 28,
2018

Sat.

7/28

4.30 pm Parishioners

Sun.

7/29

7.30 am Theresa Ann Nguyen †

Mon.

7/30

Tues.

7/31

Wed.

8/01

9:00 am Christine Patrinos †
10:30 am William Kenneth McNew &
Erlinda Reyes Carino †
12:30 pm Gregoria Miranda and
Gregoria Hernandez †
7.00 am
8.15 am Marilyn Pasquel (L)
7:00 am
8:15 am Betty Carasco †

Thur.

8/02

Fri.

8/03

Sat.

8/04

7.00 am
8.15 am Ramon Quinto †
7.00 am
8.15 am Andrew Tran †
7.00 am Theresa Ann Nguyen †
8.15 am Jose Oliveira †
8.15 am Ben. of the Holy Cross Sisters (L & †)
4.30 pm Deacon Jose Prado †
Elias Posa, Sr. †

Sun

8/05

7.30 am Parishioners
9:00 am Christine Patrinos †
Alegria Davenport
10:30 am Tina Porras †
Albano & Maria Teixeira †
12.30 pm Rosa Sanchez Guzman †

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

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

MILAGRO SEMANAL
Esta semana señala el comienzo de una especie de
"desvío litúrgico". Hemos estado escuchando el
Evangelio según san Marcos durante este año litúrgico (Ciclo B). Hoy comenzamos a escuchar una larga
sección del Evangelio según san Juan que empieza
con el milagro de la multiplicación de los panes y
peces. Este milagro es un preludio de las declaraciones del Señor, que comenzaremos a escuchar en
algunas semanas, en las que Jesús se llama a sí mismo el "Pan de Vida". Cada semana somos testigos de
un milagro en la Misa. No vemos la multiplicación
de panes. Lo que vemos con los ojos de la fe es el
milagro de la transformación de elementos comunes,
pan y vino, en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Una
vez que hemos recibido al Señor, comienza la multiplicación, porque en la Eucaristía se nos fortalece
para multiplicar nuestros esfuerzos por alimentar a
los pobres, darles refugio a los que no tienen hogar y
brindarles consuelo a los afligidos.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

UN POCO
Ponte en el lugar del muchacho del Evangelio de
hoy. A penas tenía cinco panes y dos pescados. Probablemente lo suficiente para él y su familia o algún amigo con
quien había hecho el viaje para escuchar a Jesús. ¿Qué es
lo que él debió de haber pensado, al escuchar a Andrés
decirle al Señor acerca de la comida que había llevado
con él? ¿Fue con Andrés a decirle lo de la comida, o a
ofrecérsela, o alguien se dio cuenta que él tenía alimentos
y se lo dijo a otros? Sin embargo, lo que pasó fue que
esos alimentos de ese muchacho fueron solicitados y
presentados al Señor. El muchacho confiaba que en la
manos de Jesús, sus pequeños panes y pescados serían
para un buen fin. Jesús bendijo los panes y pescados y
alimentó a miles con ellos.

Lecturas de hoy : 2 Re 4:42-44; Sal 145:10-11, 1516, 17-18; Ef 4:1-6; Jn 6:1-15

Fiesta en honor a San Ignacio de Loyola
Catedral de Cristo la Luz
El Obispo Barber cordialmente invita a todos los fieles
de la Diócesis a unirse a la celebración en honor a San
Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas.
La Misa Solemne será celebrada el martes 31 de Julio a
las 5 de la tarde, en la Catedral de Cristo la Luz,

SE CONVIERTE EN MUCHO
En las manos del Señor, la poca comida del
muchacho se convirtió en una fiesta para muchos. A cada
uno de nosotros Dios nos dio talentos y dones particulares, los minutos, las horas y los días para hacer nuestras
vidas, y recursos materiales y financieros. Podemos sentir
que difícilmente es suficiente para nosotros. Podemos
dudar antes de ofrecer cualquier cosa a alguien, por
miedo a que no tengamos lo suficiente, o simplemente
porque no permitimos que la necesidad del prójimo toque
nuestro corazón o mente. Así como el muchacho del
Evangelio, nuestros dones pueden parecer insignificantes,
podemos sentir que lo poco que tenemos no es lo suficiente para hacer verdaderamente una diferencia en la
vida del otro. Cualquiera que haya dado de ellos mismos
al servicio sabe que frecuentemente lo opuesto también es
verdad. ¡Ganamos mucho más de lo que damos! A nuestros dones se les llama en la comunidad. Debemos confiar
que en dar por el bien de la otra persona, el amor de Dios
será conocido y compartido.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

CN 29-7-2018: CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM - B
Có người cho rằng Kitô giáo là một thứ duy tâm, chỉ
biết có đời sau, chỉ lo cho linh hồn. Khi đọc Tin Mừng, ta
thấy một điều khác hẳn. Ðức Giêsu vừa rao giảng Nước
Trời, vừa chữa mọi thứ tật bệnh cho dân chúng. Ngài quan
tâm đến thân xác con người. Ngài đem lại ơn cứu độ cho
cả hồn lẫn xác.
Ðức Giêsu đã từng nếm cái đói trong hoang địa, cái khát
bên bờ giếng, cái mệt khiến Ngài ngủ vùi, cái lạnh của
những đêm không chỗ trọ, Ngài biết con người có thân xác
và là thân xác. Khi thấy đám đông kiên trì theo Ngài, Ðức
Giêsu biết lòng họ rất vui, nhưng bụng họ thì đói. Ngài
muốn tặng họ một bữa ăn đơn sơ, bất ngờ, một bữa ăn tập
thể ngoài trời, trên thảm cỏ xanh tươi sau những trận mưa
xuân. Bữa ăn khiến niềm vui được trọn vẹn. "Chúng ta
mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Ðức Giêsu đưa các môn
đệ đi vào nỗi bận tâm của Ngài. Ngài cần sự cộng tác của
họ. Nhưng câu hỏi trên lại là một bài toán khó. Nó giúp
các môn đệ nhận ra sự bất lực của mình. Dù có một số tiền
lớn cũng chẳng thấm vào đâu. Khi con người bất lực thì
Thiên Chúa bày tỏ quyền năng. Năm cái bánh lúa mạch và
hai con cá nhỏ, từ tay một cậu bé con đến tay Ðức Giêsu,
đã trở nên lương thực nuôi năm ngàn người.

Thứ Hai 30-7:
Thứ
31-7: Thánh Inhaxiô Lôiôla, Linh mục
Tư
Thánh Anphong Maria Ligôri, Gm
Thứ Bảy 4-8: Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục

Thứ Hai: Gr 13:1-11; Mt 13:31-35
Thứ Ba: Gr 14:17-22; Mt 13:35-43
Thứ Tư: Gr 15:10,16-21; Mt 13:44-46
Thứ Năm: Gr 18:1-6; Mt 13:47-53
Thứ Sáu: Gr 26:1-9; Mt 13:54-58
Thứ Bảy: Gr 26:11-16,24; Mt 14:1-12
CN: Xh 16:2-4:12-15; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
Ngày 31 tháng 7 - Thánh Ignatiô Loyola, Linh mục
Đấng Sáng Lập Dòng Tên (1493-1556)

Thiên Chúa đã ban một trái đất đủ nuôi sống mọi người.
Ðừng trách Thiên Chúa đã tạo ra nghèo khổ. Chỉ nên nhận
rằng bất công nằm ngay nơi lòng mình. Xã hội còn nhiều
người nghèo đói vì tôi không dám chia sẻ cả điều mình dư
thừa, vì tôi bị hút vào cơn lốc của thời trang và mua sắm, vì
tôi xa lạ với những Giêsu quanh tôi đang đói khát, không
nhà, trần trụi và đau yếu. Ước gì tôi biết yêu mến con
người như Ðức Giêsu.

Thánh Ignatiô sinh khoảng năm 1493, tại Loyola miền
Cantabria nước Tây Ban Nha, trong một gia đình quý
phái. Ngài nhập ngũ và bị thương khi giao tranh với
quân Pháp ở Pampelune. Trong lúc dưỡng bệnh, tình cờ
ngài đã đọc những sách đạo đức và ngài cảm thấy một
sức mạnh mãnh liệt phải bước theo Chúa. Trở lại Mont
Serrat, ngài đã treo khí giới ở bàn thờ Ðức Mẹ, và bắt
đầu thời kỳ tu tập (1523). Ngài sống nhịn nhục, nghèo
khổ như một hành khất và viết rất nhiều sách thiêng
liêng có giá trị. Năm 1534, tại đại học Balê, ngài tụ họp
9 người bạn cùng chí hướng thuộc các nước khác nhau
và trên ngọn đồi Montmartre, ngài đã đặt nền móng đầu
tiên của dòng Tên, với một nguyện ước là tìm vinh danh
Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Ngoài ba lời khấn thông
thường, ngài còn thêm lời khấn hiến mình cho công
cuộc truyền giáo theo ý hướng của Tòa Thánh (1540).
Với một lòng nhiệt thành giảng dạy Giáo lý kèm theo
việc đạo đức, Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Ngài
từ trần năm 1556, hưởng thọ 63 tuổi. Suốt đời, ngài chỉ
tìm vinh danh Chúa (Ad Majorem Deigloriam).

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới:
Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này
là thuộc về mọi người, mọi dân tộc.
Con mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình,
các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ.
Lạy Chúa của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh,
xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển,
và xanh của bao niềm hy vọng nơi lòng
những ai ham sống và ham dựng xây.
Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ,
thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.
(Trích sách Manna)

Ngày 1 tháng 8 - Thánh Alphongsô Maria Liguori
(1696—1787)
GM-TSHT - Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế
Thánh Alphongsô Maria Liguori sinh ngày 27/9/1696
trong một gia đình quý phái và đạo đức tại Marinella
gần Naples. Ngài sáng lập dòng Chúa Cứu Thế năm
1732, một dòng đã giúp ích rất nhiều cho Giáo Hội.
Các tu sĩ chuyên lo giảng dạy Tin Mừng và truyền bá
lòng tôn sùng Ðức Mẹ. Năm 1762, ngài được phong
làm Giám Mục Giáo phận thành Agatha Gothorum.
Những năm cuối đời, thánh nhân phải chịu rất nhiều thử
thách: bị bách hại, bị lo âu..., nhưng sau cùng, ngài tìm
lại được bình an và yên nghỉ thánh thiện trong tay Chúa
vào ngày 01/8/1787.

Thế giới tiến bộ hôm nay vẫn là một thế giới đói. Ðừng
vội nói đến cái đói tinh thần. Cái đói trên thân xác vẫn làm
con người quay quắt. Ðói cơm ăn áo mặc, đói nhà ở, đói
thuốc men, đói chút nước sạch, rau sạch để dùng, đói an
toàn và bảo hộ khi lao động, đói một bầu khí trong lành và
yên tĩnh để nghỉ ngơi... Có bao Kitô hữu đã xót xa trước
cảnh đói, và đã bắt tay vào cuộc với niềm tin, dù họ chỉ có
năm cái bánh và hai con cá. Tất cả những gì giúp thăng
tiến đời sống con người đều là việc thánh thiêng, việc của
Chúa. Khi thân xác con người được sống xứng hợp, tâm
hồn con người dễ vươn lên các giá trị tinh thần.

Vacation Bible
School
July 9th - 13th

