St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

T H I RT Y - S E C O N D S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
N O V E M B E R 11 , 2 0 1 8

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
www.stfelicitassl.org
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 — 12:30pm 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. Pauline Diem-Hang Hoang, LHC
347-1287
Liturgical Ministries, Altar Servers & Vietnamese Community
Sr. Mary Anh-Hoang Phan, LHC
347-1283
Pastoral Care
Sharon Clancey, Office Secretary
351-5244
Mildred de Sousa, Bulletin
351-5244
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

326-5693

Convent

351-5577

347-1282

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

Thirty-Second Sunday in Ordinary Time-November 11, 2018
Some more of Father Tom’s scattered thoughts:
My dear Parishioners,
1. Every week we come to Church, we meet new people in our Liturgy of the Word. Today, the
Thirty-Second Sunday in Ordinary Time, Year ‘B’, the Church encourages us to learn and
appreciate the virtues of generosity and hospitality. She reminds us that as Christ
generously offered Himself for our salvation, we too must be generous to others….
generosity and trust in Divine Providence!
2. The new people we meet today are two widows. They were very generous….. they gave
everything they had because they put their trust and future in God’s hands. They teach us
about generosity and trust in Divine Providence………. the Giver never lacks!! It is in
giving that we receive.
3. Let us ask Christ to grant us a generous heart, so we can be like the widows and learn from
them. God loves a cheerful giver.
4. Music Director : Let us welcome Mr. Gregory Rathje, a Music teacher from our parish
school (like Mr. Erik Krummell before). He has a good background in music. He has a
Masters in Music Composition from Mannes Music College in New York. He also has a
Bachelors in Music from the University of Santa Barbara. This is a part time position.
Welcome to our parish Gregory!!
Have a great Veterans Day…. God Bless you all.
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
November 04, 2018
Sunday Collection
$ 8,141.00
Stewardship - City of San Leandro
providing seniors with Thanksgiving Dinner $ 407.05
This Week - No second collection
Next week - Campaign for Human Development
Thank you for your continued generosity.

Month of November is for
All Souls
There is a “Book of Remembrance” in our
church by the Baptismal font for us to pray for our loved
ones who have departed. Envelopes to have your loved
ones remembered at Mass during the month of November
will be available there and near the exit doors of the
church.
If you have lost a loved one this past year or anyone
deceased from your family, please bring a photo of them
in a frame to the church. Please write your name and
phone number on the back. The photo will be placed on
the Altar of Remembrance during November.

Monday, November 12th
Only One Mass at 8.15 a.m.
The Parish Office will be closed from
November 10th to November 12th, for
the Veterans Day weekend. We will be open
Tuesday, November 13th.
TREASURES FROM OUR TRADITION
Veterans Day began with the signing of a symbolic treaty
between the Allies and Germany ending World War I
(then called the "Great War") on the eleventh hour of the
eleventh day of the eleventh month. The auspicious date
was actually a well-established religious holiday, the feast
of Saint Martin of Tours, a beloved soldier saint of the
army of Rome. After World War II, Armistice Day was
changed to Veterans Day in the United States and
Remembrance Day in Britain
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
2nd 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 6.00 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

Pray for our Sick Relatives & Friends

Jorge Salloman Jr.
Daniel Camozzi
Steven Correa
Raul Alejandro Lagos
Patricia Harris
Corazon Orille
Robert Keown
Noel DeSouza
Charlene Joyce
Virginia Mercado
Linder P. Zorozabal

Clifford Castagnola
Antonio Custodio
Vilia Vargas
Erlinda Dizon
Dave Fiscus
Juan Rocha
Amanda Simpson
Pete Muskopf
Laverna Shold
Elaine V. Dizon
Bautista Family
Alice Camozzi
Jan Reitz
Evelyn Calso
Diane Delucchi

Justine Fragoso
Patricia Coffey
José Luis Milan
Jennifer Pimentel
Marian Pereira
Michael Rowe
Jose Luis Pech
David Lundholm
Elina Olivera
Isabel Smith
Tony Silveira
Mary Drayton

SAVE THE DATE!
The Catholic Daughters announce
"Follow the Star"
Annual Advent Tea
Saturday, December 1, 2018
Doors open at 11.30 am
Raffle Proceeds go to Parish and
School Scholarships
Tickets on Sale now only $5 per person.
Includes: Beverages, finger sandwiches,
dessert and door prizes.
Hostesses needed for tables of 6-8.
For more information and ticket
reservation call
Laura Vacca 510-357-6886 or email :
lauraspencer.vacca@gmail.com
🎵 Youth choir every third Sunday at the
10.30 am Mass- JOIN US! 🎵
We would like to welcome ALL YOUTH in the St.
Felicitas and neighboring community to join us. You will
be singing with the regular 10:30 mass choir. No
experience necessary!
To join, simply attend TWO mandatory rehearsals the
week prior at the St. Joseph’s Center:
1st rehearsal: Monday, November 12th at 7PM
2nd rehearsal: Wednesday, November 14th at 7PM
Youth Mass: Sunday, November 18th at 10:30AM
Liwen (Elli) Li, Youth Choir Volunteer
l.augustinexli@gmail.com

Sat.

11/10

Week of
November 10,
2018

4.30 pm Dec. members of Legion of Mary †
Erasto Aquino †
Dan Tortorelli †

Sun.

11/11

7.30 am Maria Toi Thi Hoang †
Joseph Bach Nguyen †
9:00 am Joe Zipp †
Anna Khi Nguyen †
Mary Drayton (Surgery)
10:30 am Parishioners
12:30 pm Ernestina Villeda †

Mon. 11/12

8.15 am Luca-Maria Hy Nguyen †

Tue.

7:00 am Khoa Joseph †

11/13

8:15 am Dorothy Delucchi †
Wed. 11/14

7:00 am Veneranda Fernandez(80th B’day)
8:15 am Catherine Luong †
Adelaida Labillez †

Thur. 11/15

7:00 am Khoa Joseph †
8:15 am Ernesto Zamora †

Fri.

11/16

7:00 am Norma Pagdanganan (B)
8:15 am Peter Thao Tran †

Sat.

11/17

8:15 am Angelito Salloman †
4:30 pm Parishioners

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

Catholic Daughters Information Night
You asked for it, we've done it!
Please join us this Wednesday, November 14,
2018 in St. Mary's Center at 7:00 pm for more
information about us.
Thank you
Laura Vacca (510) 357-6886
READINGS FOR THE WEEK
Mon:
Tues:
Wed:
Thurs:
Fri:
Sat:
Sun:

Titus 1:1-9; Luke 17:1-6
Titus 2:1-8, 11-14; Luke17:7-10
Titus 3:1-7; Luke 17:11-19
Philemon 7-20; Luke 17:20-25
2 John 4-9; Luke 17:26-37
3 John 5-8; Luke 18:1-8
Daniel 12:1-3; Psalm 16:5, 8-11; Hebrew 10:11-14,
18; Mark 13:24-32

Pray for the deceased and her family
Ligaya Alejandrino - November 4,2018

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
DAR TODO

En la lectura del primer libro de los Reyes,
Elías conoce a una viuda a quien le hace una
petición que ella cumple inmediatamente;
luego él le hace otra a la cual ella se resiste, por
lo que Elías le responde con una frase que
Jesús repetidamente dice en los evangelios "no
tengas miedo". Él reconoce que no es por falta
de caridad lo que la previene de darle a él un
poco de comida, sino es miedo, miedo a que se
quede sin comida suficiente para su hijo y ella
debido a su situación terrible. Elías ve más allá
de lo obvio. Él pide algo de ella, y luego se lo
devuelve, de la abundancia de Dios, algo más
grande. Esto mismo pasa en la carta a los hebreos. Cristo mismo se ofrece, no como el sacerdote con una vida que no es la suya, sino como el verdadero Hijo de Dios. De nuevo en el
Evangelio, la generosidad considerable de la
viuda empobrecida contrasta con la aparente
generosidad de los ricos, pues a algunos les
hace falta.
NO TENGAS MIEDO

Es claro que Dios prefiere la generosidad
de la viuda porque demuestra que no tiene
miedo sobre lo que sucederá si ella pone su
vida entera en manos de Dios. La viuda, que no
posee bienes materiales, todavía teme por su
bienestar y el de su familia; y ambas viudas, la
del Evangelio de Marcos y la del libro de los
Reyes, superan ese miedo poniendo su confianza en Dios. Los ricos, como lo hemos visto antes en los evangelios, tienen más que repartir
antes que poner su confianza completamente en
Dios. Muchos no pueden encontrar la fuerza y
el valor para hacerlo. Ellos dan grandes ofrendas al templo pensando que al hacerlo obtendrán favores, parecido a lo que pasa en el
mundo. Pero Dios pide más de nosotros que el
mundo. Dios pide que vivamos nuestras vidas
como si estas dependieran completamente de
Dios y no de nuestros propios logros; porque
así es.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

CULTIVO UNA ROSA BLANCA

Cultivo una rosa blanca, en julio como en
enero,
Para el amigo sincero, que me da su mano
franca,
Y para el cruel que me arranca el corazón
conque vivo,
Cardo ni oruga cultivo,
cultivo una rosa blanca.
--José Martí
Personas adultas que deseen
participar los Domingos por la
mañana asistiendo a clases para
prepararse para algunos de los
sacramentos de primera communión o para confirmación, o
bien para aumentar sus conocimientos sobre
nuestra fe Católica, serán bienvenidos a
nuestros grupos de crecimiento espiritual. El
horario es el siguiente: 11:00A.M. a 12:00M

Lecturas de hoy:
1 Re 17:10-16; Sal 146 (145):7, 8-9, 9-10; Heb 9:24-28; Mc
12:38-44[41-44]

CN 11-11-2018: CHÚA NHẬT 32 QUANH NĂM
Thứ Hai 12-11: Lễ
Thứ Ba 13-11: Lễ thánh Phanxica Cabrini, Trinh nữ
Thứ Sáu 16-11: Lễ Th. Magarita TôCáchLan
Thứ Bảy 17-11: Lễ thánh Êlisabét Hunggari, Tu sĩ

Thứ Hai: Tt 1:1-9; Lc 17:1-6
Thứ Ba: Tt 2:1-8,11-14; Lc 17:7-10
Thứ Tư: Tt 3:1-7; Lc 17:11-19
Thứ Năm: Plm 7-20; Lc 17:20-25
Thứ Sáu: 2 Ga 4-9; Lc 17:26-37
Thứ Bảy: 3 Ga 5-8; Lc 18:1-8
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Vì Danh Chúa nhân từ
chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
xin cho các linh hồn
được lên chốn nghỉ ngơi.

Hội Bác Ái Vincent de Paul kêu gọi đóng góp thực
phẩm từ các gia đình trong giáo xứ chúng ta. Hội sẽ
tổ chức một buổi ăn trưa Lễ Tạ ơn tại Giáo xứ để giúp
đỡ các gia đình nghèo trong cộng đồng chúng ta. Các
hộp quà tặng thức ăn sẽ đặt tại nhà thờ vào cuối tuần
17-18 tháng 11, 2018. Chúng tôi đang tìm kiếm các
món ăn mới, chưa hết hạn cho Lễ Tạ Ơn như bí ngô
đóng hộp, khoai tây tươi, khoai tây chiên, nước thịt gà
tây, nước sốt, các loại rau đóng hộp, jello, bánh kem,
hỗn hợp bánh và kem tươi, bột bắp làm bánh, gạo,
nước dùng gà, bột, đường, bánh quy giòn…

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Giáo Phận
Oakland sẽ mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam vào lúc 11:00am Chúa Nhật ngày 18-112018 tại Giáo xứ Thánh Antôn, Oakland.
Kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự
Rước Kiệu và Thánh Lễ trọng thể. Xin mời các
Hội đoàn mặc đồng phục.

Khó lòng nhận ra đồ giả trong các món hàng. Ta thường
đánh giá một sản phẩm dựa trên mẫu mã, nên dễ bị đánh lừa
về chất lượng. Thật ra đồ giả cũng có ở nơi con người. Làm
cho mình trẻ hơn nhờ trang điểm, tốt hơn nhờ ăn nói. Làm
cho mình có dáng trí thức hơn, quý phái hơn để chiếm được
lòng tin, lòng quý mến của người khác. Có loại người giả
hình dạy một đàng, làm một nẻo, bắt người khác làm những
điều mình chẳng bao giờ làm, mạt sát người khác về những tội
mình không tránh khỏi. Có loại người giả hình rất tử tế với
người ngoài, còn sống với người trong nhà thì không ai chịu
nổi. Nói chung mọi thứ giả hình đều không thật. Ðức Giêsu
cảnh giác chúng ta về thứ giả hình đạo đức: "Anh em hãy coi
chừng...", kẻo lại giống một số kinh sư.
Ðức Giêsu cố ý ngồi đối diện với thùng tiền ở Ðền Thờ.
Ngài tò mò muốn xem đám đông bỏ tiền ra sao. Những người
giàu bỏ nhiều hơn cả. Nhưng Ngài lại xúc động khi thấy một
bà goá nghèo rón rén bỏ vào thùng hai đồng xu nhỏ. Ngài quả
quyết trước mặt các môn đệ: "Bà goá này đã bỏ nhiều tiền hơn
người khác, vì mọi người lấy từ cái dư thừa mà bỏ vào, còn
bà, bà lấy từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào tất cả những gì
bà có, tất cả của nuôi thân."
Các môn đệ ngỡ ngàng trước cách đánh giá của Ðức Giêsu,
cách nhìn con người dựa trên tấm lòng của họ. Bà goá bỏ tiền
ít hơn mọi người, nhưng dưới mắt Ðức Giêsu, bà đã bỏ nhiều
hơn cả, vì bà đã bỏ tất cả. Lối đánh giá của Ðức Giêsu đòi ta
xét lại lối đánh giá của mình về người khác. Có khi chúng ta
ca ngợi một người chỉ vì người ấy đã có những đóng góp lớn
lao, đã đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng. Có khi chúng ta
chê một người vì người đó kém cỏi, thiếu năng lực. Tiếng
khen chê của ta thường dựa trên hiệu quả bề ngoài, và ít đụng
đến phần nội tâm sâu thẳm. Lối đánh giá của Ðức Giêsu cũng
đòi ta xét lại lối đánh giá của mình về chính mình. Tôi xao
xuyến khi bị chê, tự mãn khi được khen. Tôi quá trọng dư
luận đến nỗi trở nên nô lệ cho dư luận. Thật ra tôi cần đánh
giá mình dựa trên cái nhìn của Chúa. Chúa thấy tôi thế nào thì
tôi là thế ấy.
Ðiều quan trọng khiến tôi bận tâm đó là tôi có dâng tất cả
bản thân cho Chúa không, chẳng giữ lại gì cho mình, dù chỉ
một xu nhỏ. Cần rất nhiều liều lĩnh khi bỏ nốt đồng xu cuối
cùng để thực sự trở nên người tín thác trọn vẹn vào Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang
những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.
Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt dù đó chỉ là chiếc mặt nạ
giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt
nạ. Có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống
rỗng bên trong. Có những lời kinh đọc trên môi, nhưng không
có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong
gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt
nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ,
đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa
nhau, đánh lừa Chúa và chính mình.
Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành,
để chúng con được lớn lên trong bình an.
(Trích sách Manna)

Blessing
of

Animals

October
4th, 2018

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

