St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

T H I RT Y - T H I R D S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
NOVEMBER 18, 2018

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

Some more of Father Tom’s scattered thoughts :
My dear Parishioners,
1. As FALL leaves signal the end of another season and the coming of winter, the Church, on this Sunday of
November, invites us to pause momentarily for serious thought…. pay attention to the end of the world,
the last judgement of the Lord’s second coming.
2. We are called to be watchful, to be vigilant of false prophets, the prophets of doom….. punishment,
destruction and death! Yet scripture is not meant to frighten or threaten, but to give consolation, hope
and encouragement in life’s difficulties. The Gospel’s truth is that God’s love has triumphed over the
power of evil. God is on our side and we will get through our present troubles with His help.
3. We are called to be watchful and attentive for the coming of the Son of Man since no one knows the hour
or the day….. WE MUST PREPARE. We are all on an earthly pilgrimage and hopeful at the end of
the pilgrimage there will be everlasting happiness awaiting us. Where will we stand when the Son of
Man comes? It depends on the way we are trying to live now. Christ comes to us each day offering us
His Life and inviting us to His side. We were baptized into Christ, we are called to be Christ for one
another, to be watchful and attentive to one another….. if we carry Christ in our hearts.
4. How do we cultivate this practice of watchfulness and attentiveness? We do this through a disciplined
and daily practice of gratitude. Gratitude opens our hearts to God and to everything around us. Gratitude
opens our hearts to the needs of others. This week, our country sets aside a day for gratitude. May our
Thanksgiving bring us together as a family and as a nation, to give thanks in all circumstances for everything and everyone. As Christians and Americans, we are called to give thanks to God and to one
another. As Christians, we are called to love …… love make us be. We exist because we love. On behalf
of Fr. Eddie and the office staff, I take this opportunity to express our gratitude to all of you who are part
of this parish. Thank you for your continued support and love.
5. I would like to conclude this reflection with a prayer :

Lord, please fill my heart with an abundance of gratitude!
Help me to see Your infinite Grace and Mercy ...
Help me to see beyond the struggles of life…
Help me to be aware of all You have done for me.

Happy Thanksgiving
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
November 11, 2018
Sunday Collection
Stewardship - Catholic Near East Welfare
Association

$ 8,537.45
$ 426.87

This Week - Campaign for Human Development
Next week - Catholic Voice
Thank you for your continued generosity.
Thanksgiving Day
One Mass Only at 9.00 am
You are invited to bring the
bread and/or wine that you will
be serving for Thanksgiving Day
dinner to be blessed at Mass.
The Parish Oﬃce will be closed on Thursday,
November 22nd thru Sunday, November 25th.
The oﬃce will reopen on Monday November
26th at 9.00 am.

Have a Happy Thanksgiving!!
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.
Pray for the men and women serving our
country

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

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

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
Aria Pardo

Week of
November 17,
2018

Sat.

11/17

4.30 pm Parishioners

Sun.

11/18

7.30 am Joaquim David-Maliq †
Martha Nhan Nguyen †
9:00 am Peter Thao Tran †
Vincent Hoang Nguyen †
Trinidad Bigayan †
10:30 am Paul Hai Nguyen †
Francis Assissi Hung Nguyen †
John O’Malley †
12:30 pm Oney & Goyita Hernandez (L)

News from the St. Vincent de
Paul Conference
The St. Felicitas St. Vincent de Paul
conference is preparing to assist families
this coming Thanksgiving Holiday.
In the years past, the parish, and the
conference held a food drive to collect the
food. This year we are blessed to have
enough funds in our account to purchase
the food, so we will not be having the food
drive this year. The SVdP of Alameda
County will supply the turkeys.
Thank you for your generosity !!
Dimas Resendez

Mon. 11/19

7.00am Khoa Joseph †
8.15 am Ernesto Zamora †

Tue.

11/20

7:00 am Rosalyn Antonio (B)
8:15 am Maria Chau Thi Nguyen †

Wed. 11/21

7:00 am Khoa Joseph †
8:15 am Harold Barber †(1st year Anniv.)

Thur. 11/22

9.00 am Thanksgiving Day-Parishioners

Fri.

11/23

7:00 am Peter Long Ha †

Sat.

11/24

8:15 am Florentino Mamuyac †

8:15 am Benjamin Laxamana †
4:30 pm Mary Kieu Nguyen †
Tim, Sophia and Family (T)
Martha Huyen Nguyen †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Christmas Lights at
St. Felicitas
Saturday, December 8, 2018

Mass with Anointing of the Sick
Saturday, December 1st, at 10:30am
The Church encourages all the faithful,
especially the elderly and those experiencing bodily
or emotional illness, to attend this Anointing Mass.
The Anointing Mass is not only for the elderly or
sick but actually for all of us, so that we too receive
HEALING spiritually or physically from our
Merciful God. In this Mass we can also pray for our
relatives and friends who cannot attend this Mass, to
receive HEALING.
Reception will follow in the vestibule of the
Church.

Father Tom and the Parish Family is
asking for volunteers to install the
outside Christmas lights at the church
and rectory on Saturday, December 8th,
2018. If interested, please meet in front
of the church at 9:00 am.
Let our church shine in the evening as
we prepare for the coming of Christ this
Christmas.
Thank you.
Dimas Resendez

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
DICIEMBRE 09

MANANITAS A
NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE
DICIEMBRE 12, 2018

El Ministerio Coordinador
Pro-festividad de Nuestra Señora de
Guadalupe, se regocija en invitar a todos y a
cada uno, a participar en esta especial celebración Mariana, el 09 de Diciembre.
El horario es el siguiente:

5:00 am Alborada y Loores a María,
coros y voluntarios que deseen
participar cantando a la Virgen,
declamando poemas o com
partiendo el testimonio de algún
milagro recibido.
Celebración de la Palabra
5:30 am Mañanitas con Mariachi
7:00 am Después de la Mañanitas
Convivio en el salón social
Mariachi: “Los Halcones”

12:30 M. Celebración de la Eucaristía
Presidirá el Padre José León,
concelebrarán los sacerdotes de
nuestra parroquia, nuestro Pastor
Padre Tom Khue y nuestro Vicario
Padre Eddie Castañas and Deacon
Timothy Myers.
Bendición de las Rosas
y procesión hacia el
gimnasio Monseñor Mc-Ginty
2:00 PM. Recepción en el Gimnasio.
Mariachi—“Los Halones”

PALABRAS DE VIDA ETERNA
"Cielo y tierra pasarán", Jesús nos asegura en el Evangelio de hoy "pero mis palabras no
pasarán". Las palabras premonitorias acerca del fin del mundo pueden angustiarnos, pero las
palabras de Jesús nos dan gloria. La Palabra hecha carne, Jesús caminó y habló en medio de
nosotros. Heredamos su Evangelio. Jesús nos dio palabras de vida eterna para que podamos
esperar su segunda venida con fe, esperanza y amor.
Mientras esperamos, el Señor nos acompaña en palabra y Sacramento. Si comenzamos a
sentirnos ansiosos, Jesús está con nosotros. Podemos volver a sus palabras en la Biblia y experimentar su cercanía. Si estamos abrumados por nuestros defectos y pecados, podemos participar en la liturgia y sentir la intimidad de Jesús en la Eucaristía y en los demás. Ciertamente
el mundo tendrá un fin. Pero Jesús, la Palabra de Dios, ya ha vencido la muerte. Jesús nos invita a no tener miedo. Una y otra vez en los evangelios, Jesús dice no temer, ofreciéndonos en
su lugar su paz profunda y eterna.
Lecturas de hoy: Dn 12:1-3; Sal 16 (15):5, 8, 9-10, 11; Heb 10:11-14, 18; Mc 13:24-32
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

.

CN 18-11-2018: CHÚA NHẬT 33 QUANH NĂM
Thứ Tư 21-11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Thứ Năm 22-11: Lễ Thánh Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo
Thứ Sáu 23-11: Lễ T. Cơlêmentê I, Giáo hoàng, Tử
đạo
Lễ Thánh Cơlumban, Viện phụ
Thứ Bảy 24-11: Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc, Linh mục
và Các Bạn Tử Đạo Việt Nam

Thứ Hai: Kh 1:1-4; 2:1-5; Lc 18:35-43
Thứ Ba: Kh 3:1-6; 14-22; Lc 19:1-10
Thứ Tư: Kh 4:1-11; Lc 19:11-28
Thứ Năm: Kh 5:1-10; Lc 19:41-44
Kh 10:8-11; Lc 19:45-48
Thứ Bảy: 2Mcb 7:1,20-23,27-29; Lc 9:23-26
Chúa Nhật

Mời quý ông bà anh chị em tham dự Lễ Tạ Ơn
vào thứ Năm ngày 22-11-2018. Giáo xứ sẽ có
Thánh Lễ vào lúc 9:00AM. Quý vị có thể đem
theo thức ăn: trái cây, bánh mì, xôi... để được
làm phép đem về nhà dùng.

Ngày 21-11 - Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ

Theo truyền thống Do Thái, người ta thường
dâng con trẻ vào đền thờ để được thánh hiến và
sau đó con trẻ sẽ ở trong đền thờ một thời gian
giúp việc các vị chủ tế... Phúc Âm không đề cập
đến thời thơ ấu của Ðức Trinh Nữ Maria. Nhưng
theo Thánh Truyền thì Ðức Mẹ cũng đã thi hành
tập tục nói trên. Tại đền thánh Giêrusalem, ngài
đã thực hành biết bao hy sinh với một tâm hồn
quảng đại.
Mười hai năm suy gẫm và cầu nguyện, chính là
thời gian chuẩn bị cho chức vụ Mẹ Thiên Chúa.
Theo thánh Hiêronimô, chương trình ngày sống
của Ðức Mẹ trong đền thờ được phác họa như
sau: Từ hừng đông đến 9 giờ sáng, Ngài cầu
nguyện; từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Ngài làm
việc chân tay và sau đó ngài lại cầu nguyện, sốt
sắng suy gẫm Thánh Kinh và siêng năng đọc
Thánh Vịnh. Ngày lễ Mẹ dâng mình như bước
đầu dẫn tới Ðức Khiết Tịnh Kitô giáo. Sau Ngài,
biết bao trinh nữ đã tận hiến toàn thân cho Thiên
Chúa. Vì thế Mẹ Maria thực là gương mẫu bất
diệt, là Ðấng bảo trợ nhiệt thành và là Ðấng
hướng dẫn chắc chắn trên đường nhân đức vậy.

Mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam,
chúng ta cũng kỷ niệm việc thiết lập hàng
giáo phẩm đến nay được 50 năm. Vì thế
trong một vài phút ngắn ngủi này chúng ta
cùng ôn lại đôi dòng lịch sử.
Kể từ khi cha Buzomi, vị thừa sai đầu tiên đặt chân lên đất
nước này vào năm 1615, cho tới khi hàng giáo phẩm được thiết
lập vào năm 1960, thời gian kéo dài là ba thế kỷ rưỡi. Trong
khoảng thời gian này, những thành phần nhân sự dần dần được
thiết lập để xây dựng Giáo Hội Việt Nam.
Trước hết là cha Đắc Lộ đã khai sinh ra hội Thầy giảng năm
1650. Chín năm sau, tức là năm 1659, Tòa Thánh thiết lập hai
Giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài, đặt dưới quyền quản trị
của hai vị Tân Giám mục là Lambert de la Motte và Francois
Pallu, thuộc hội thừa sai hải ngoại Paris. Chính Đức cha
Lambert de la Motte trong ba năm, từ năm 1668-1670 đã truyền
chức linh mục cho chín người Việt Nam đầu tiên xuất thân từ
hội Thầy giảng.
Chín linh mục này làm nên hàng giáo sĩ Việt Nam đầu tiên. Từ
việc phong chức linh mục đầu tiên này tới cuộc tấn phong
Giám mục cho Đức cha Nguyễn Bá Tòng năm 1933, thời gian
kéo dài gần hai thế kỷ rưỡi. Rồi từ khi có giám mục Việt Nam
cho tới khi hàng giáo phẩm được thiết lập, thời gian chỉ có 37
năm. Về nhân sự của Giáo Hội địa phương, kế tiếp việc thiết
lập hàng giáo sĩ Việt Nam là việc thiết lập dòng nữ Mến Thánh
Giá tại Kiên Lao (Nam Định) và Bãi Vàng (Hà Nam) do Đức
cha Lambert de la Motte, vào năm 1670.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, trải dài hơn ba thế kỷ, Giáo
Hội Việt Nam đã gặp phải những cuộc bách hại và cấm cách
đẫm máu, khiến cho hàng vạn người đã bị mất mát tài sản, hàng
ngàn người đã ngã gục ngoài pháp trường, trong đó có 117 vị
đã được tôn lên hàng hiển thánh, gồm 8 giám mục, 50 linh mục
và 59 giáo dân. Chính các ngài đã trở thành những hạt giống
đức tin, đem lại cho Giáo Hội Việt Nam một vụ mùa bội thu.
Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng như kỷ niệm
ngày thành lập hàng giáo phẩm, mỗi người chúng ta hãy hồi
tâm xét mình, kiểm điểm lại cuộc sống xem chúng ta đã thực sự
thuộc về Đức Kitô hay chưa? Bởi vì tinh thần của Chúa và tinh
thần của thế gian là hai cái gì đối kháng, cho nên chúng ta
không được phép bắt cá hai tay, hay lửng lơ con cá vàng, như
lời Chúa đã nói: không nóng không lạnh, chỉ dở dở ương ương
thì Ta sẽ mửa mi ra.
Hơn nữa, Chúa cũng đòi chúng ta phải dứt khoát lập trường và
dành cho Ngài địa vị số một trong cuộc đời chúng ta, vì ai đã
cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng đáng với
Nước Trời. Tuy nhiên chọn lựa Chúa mà thôi chưa đủ, chúng
ta còn phải thể hiện sự lựa chọn ấy trong cuộc sống thường
ngày bằng cách thực thi những điều Ngài truyền dạy. Bởi vì có
thực thi những điều Ngài truyền dạy, chúng ta mới thực sự trở
nên là những môn đệ và chứng nhân của Ngài.
Mỗi hy sinh chúng ta chấp nhận để chu toàn Lời Chúa, sẽ là
một giọt máu tử đạo chúng ta đổ ra từng giây từng phút để làm
chứng cho Chúa Kitô.
Suy Tầm

