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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 — 12:30pm 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-First Sunday in Ordinary Time-November 4, 2018
My Dear Parishioners,
This Sunday is the beginning of National Vocation Awareness Week, so instead of my
scattered thoughts, I would like to ask you to reflect on vocations and pray for an increase of
vocations, especially to the priesthood and religious life. Below is an article about vocations.

Who has a Vocation? All the baptized have a vocation – a Call from God. Your vocation has two aspects:
First, you have a call to holiness; to become a saint; to engage the Holy Spirit in a lifelong journey of
conversion to Jesus Christ. Second, your call is to a particular ‘way of life’ in the Church: as a married person,
as an unmarried (single) person, as a priest, or a deacon or a member of a religious congregation.

Why so many Vocations? The Church needs good and holy priests, it needs good and holy religious, it

needs good and holy married couples and all the other vocations mentioned above. Why? The different
vocations complement each other and build upon each other. They make for a vibrant Church built of ‘living
stones’ to carry the message of God’s love in Jesus to others.

How do I know my Vocation? The process of coming to know your vocation is called discernment. It
is a committed prayerful interaction with Jesus himself who invites you to, “Come, follow me.” It begins by
getting to know Jesus personally; in the Bible, in prayer and in the sacraments of the Church. Jesus cannot
lead us to our vocation unless we begin by ‘taking up our cross and following him.’
Consider Jesus’ action after he was baptized by John in the Jordan River. The Spirit led Jesus to the desert
where he fasted and prayed for 40 days. This was the place where Jesus discerned his Father’s will. In a sense,
we must spend our time in the desert too before God can reveal our particular vocation. This ‘desert’ is where
we turn to God in prayer, where we ‘fast’ from distractions and temptations that draw us away from God,
where we encounter God in quiet moments of peace.
God will use people in your life to help you discern your vocation. You may hear a comment like, “You would
make a good priest” or “Have you ever thought about being a sister?” Pay attention to what others observe
about you. It could be the Holy Spirit speaking through them.
Over and over Jesus said to his followers, “Do not be afraid.” He tells you that now. Don’t be afraid to turn to
him. He wants only the best for you.

Why is my Vocation Important? God created you to be joy-filled and to share your gifts and talents in
order to be the light of Christ for others. This is the true meaning of life, its destiny and your opportunity to
join Christ for eternity in heaven. God needs you! He has a plan to use your gifts and talents for His glory. So
engage discernment of your vocation! It is a journey that leads you to your truest self – the self that God sees
when He sees you.

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
October 28, 2018
Sunday Collection
Stewardship - George Mark

$ 6,908.37
$ 345.42

This Week
Second Collection - Maintenance
Stewardship - City of San Leandro-providing seniors with
Thanksgiving Dinner
Next week - No second collection
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.

Thanks for your Mission Voice!
Thank you for being a voice for the mission of World
Mission Sunday!
Our parish offered $ 4,538.00 to The Society for the
Propagation of the Faith for the missionary work of the
Church. This is a real blessing for the Missions! Please
continue to pray for missionaries, and for the people to
whom they bring the “Good News” of Jesus. May God
Bless you and your generous missionary spirit.
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
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 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

Week of
November 03,
2018

Sat.

11/03

4.30 pm Diosdado & Anita Telmo †

Sun.

11/04

7.30 am Ping Jackson †

Sonia Tellez Lagos (A)
Diane McShane †
Joseph Tho Nguyen †
9:00 am Parishioners
10:30 am Theresa Kim-Hoang †
Tina Porras †
Lucy Valenzuela †
Marcus Loto & Fly (L)
12:30 pm Livie Audrey Sueh (B)

SAVE THE DATE!
The Catholic Daughters announce

"Follow the Star"
Annual Advent Tea

Andres Contreras
Mon. 11/05

8:15 am Elina Olivera (H)
Tue.

11/06

St. Felicitas School - 60th Anniversary
We know that many of our parishioners are very
much a part of our rich history over the past 60
years. We would love for you to contact the office
or send in pictures and stories of your memories of
the early days of our school. Please contact me if
you have any to share : mjorgensen@csdo.org or
510-357-2530.

Pray for the deceased and her family
Varnetta Connolly - October 28, 2018

7:00 am Joseph Mien †
8:15 am Filomena Luis †

Wed. 11/07

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

7:00 am Khoa Joseph †

7:00 am Felicidad S. Javier †
8:15 am Corry Vianey (L)

Thur. 11/08

7:00 am Khoa Joseph †
8:15 am Guelermina dos Santos †

Fri.

11/09

7:00 am Peping Pagdanganan (B)
8:15 am Jesus Montoya †

Sat.

11/10

8:15 am Corolus Tran †
4:30 pm Dec. members of Legion of Mary †
Erasto Aquino †
Dan Tortorelli †

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 willing
to bring Holy Communion to them. To schedule a home
visit, contact Sr. Mary Phan at (510) 347-1283 or Parish
office (510) 351-5244.
READINGS FOR THE WEEK
Mon:
Tues:
Wed:
Thurs:
Fri:
Sat:
Sun:

Philippians 2:1-4; Luke 14:12-14
Philippians2:5-11; Luke 14:15-24
Philippians 2:12-18; Luke 14:25-33
Philippians3:3-8a; Luke 15:1-10
Ezekiel 47:1-2, 8-9, 12; Psalm 46:2-3, 5-6, 8-9;
1 Corinthians 3:9c-11, 16-17; John 2:13-22
Philippians 4:10-19; Luke16:9-15
1 Kings 17:10-16; Psalm 146:7-10; Hebrews 9:2428; Mark 12:38-44 [41-44]

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
AMOR
A todos nos gustan las
reglas que miden nuestras
acciones y nos aseguran que
hemos hecho lo suficiente.
Hoy se nos dan dos reglas
que no nos ofrecen nada de
eso. Estas reglas requieren de nosotros enfocarnos
solo en el amor: el amor de Dios y el amor a los
prójimos. No son siete o diez. Solo son dos. Tú debes amar a Dios, pero debes hacerlo con todo tu ser.
Todo lo que eres debe enfocarse y reflejar el amor
de Dios. Y luego debes amar a tu prójimo. La primera regla es clave para la segunda.
A menos que entendamos cómo Dios ama tanto al
que merece como al que no merece ser amado, nunca podremos amarnos a nosotros mismos o a alguna
otra creatura de la creación como Dios ama a todos.
Los evangelios nos recuerdan que Jesús buscó al
desamparado, al de las periferias, al despreciado,
para enseñarnos cómo Dios nos ama. Si todo lo que
se trata de ti se trata de amar a un Dios que te creó
y te redimió, entonces amas como Dios ama. Si
amas a Dios como él lo hace, reconoces la debilidad en ti mismo y en el mundo y aun así amas a
ese ser roto y a un mundo roto como Dios lo hace.
Esta es la única medida del éxito que importa.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Ora por los amados
muertos en este mes de
Noviembre.

Lecturas de hoy: Dt 6:2-6; Sal 18 (17):2-3,
3-4, 47, 51; Heb 7:23-28; Mc 12:28b-34

Hace 4 domingos, comenzamos
a distribuir las formas de inscrip-

ción para la “Jornada de Preparación para la Confirmación.
Las clases se inciarán el 4 de
Noviembre.
Las clases se imparten en días Domingos de
11:00 A.M. a 12:00M.
Para más información por favor
comuníquese con la señora Mercey
(510) 347-1293
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

CN 4-11-2018: CHÚA NHẬT 31 QUANH NĂM
Thứ Sáu 9-11: Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
Thứ Bảy 10-11: Lễ Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, TSHT

Thứ Hai: Pl 2:1-4; Lc 14:12-14
Thứ Ba: Pl 2:5-11; Lc 14:15-24
Thứ Tư: Pl 2:12-18; Lc 14:25-33
Thứ Năm: Pl 3:3-8; Lc 15:1-10
47:1-2,8-9,12; Ga 2:13-22
Thứ Bảy: Pl 4:10-19; Lc 16:9-15
Chúa Nhật
THÁNG CÁC ĐẲNG LINH HỒN
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ
hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho
những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ
được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành
thánh. (2 Mcb 12:45).

Giáo Hội dành tháng 11 cầu nguyện cho các tín
hữu đã qua đời. Giáo xứ mời gọi quý ông bà anh
chị em tham gia truyền thống đem hình ảnh người
thân yêu đến lập bàn thờ cầu nguyện cho các
Đẳng Linh Hồn, sẽ được đặt trong Nhà Thờ.
Quý ông bà và anh chị em có thể ghi tên của
những người thân yêu họ hàng đã qua đời vào
cuốn sách cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn
được đặt bên cạnh Giếng Rửa Tội và cây Nến
Phục Sinh. Cuốn sách này sẽ được để trong nhà
thờ suốt tháng 11, giúp chúng ta tưởng nhớ và
cầu nguyện cho các linh hồn. Hãy dâng Thánh lễ
và dâng các việc lành phúc đức, để cầu xin cho
các tín hữu đã qua đời.

Ngày 9-11 - Kỷ Niệm Cung Hiến Ðền Thờ Latêranô
Ðền thờ Latêranô là nhà thờ chính tòa của Ðức Giáo
Hoàng. Với tư cách là Giám Mục Rôma. Hoàng đế Constantinô đã xây đền thờ này khoảng năm 320, thời gian
Giáo Hội vừa thoát khỏi cơn bách hại tàn khốc. Khi
hoàn tất, từng đoàn người trong thành phố hân hoan tiến
về giáo đường để làm lễ cung hiến. Từ thế kỷ XVI, đền
thờ Latêranô đã chứng kiến biết bao biến cố. Trước hết
phải kể đến những đêm Phục Sinh, từng đoàn người La
Mã đã gia nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, họ đã chịu
Phép Rửa Tội, cử hành lễ Vượt Qua trong đền thờ. Ngày
nay, chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngài thực hiện lại nghi
thức Rửa Chân cho các tông đồ của Chúa Giêsu ngày
xưa.
Ngày 10-11 - Thánh Lêô Cả, Giáo Hoàng TSHT
Thánh Lêô Cả có lẽ sinh tại Etrurie nước Ý khoảng năm
400. Ngài là phụ tá của giáo đoàn Rôma. Ðó là một
chức vụ quan trọng đại diện Ðức Thánh Cha trong các
công việc tài chính... Tháng 8 năm 440, ngài được cử lên
ngôi Giáo Hoàng lấy hiệu là Lêô I. Công việc chính của
ngài là lo tẩy trừ các đồi phong bại tục trong Giáo Hội.
Ngài để ý đến việc gìn giữ Giáo Hội khi những lầm lạc
do các bè rối đem lại, nhất là lạc giáo Nestoriô và Eutyches có khuynh hướng muốn tách biệt nhân tính ra
khỏi Thiên tính của Chúa Giêsu và gán cho Ngài hai
ngôi vị. Ðể chấm dứt các hậu quả tai hại do các bè rối
gây nên, ngài đã triệu tập công đồng năm 451 tại
Chalcédoine với sự tham dự của hơn 630 Giám Mục.
Nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và ảnh hưởng lớn
lao của ngài đối với các hoàng đế, công đồng đã thu
được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngài có tài hùng biện và
ngoại giao đặc biệt, có thể thuyết phục được những
người hung dữ. Ðiển hình là tháng 8 năm 452, Attila
chúa rợ Hung (Huns) dẫn quân xâm chiếm Âu Châu,
gieo rắc kinh hoàng cho mọi người. Attila kéo quân về
Rôma, cả kinh thành run sợ. Nhưng nhờ có Chúa và nhờ
tài đức, ngài đã khắc phục được vị tướng đó rút quân trở
lại theo đường cũ. Năm 455, lại có Gensérie nổi lên đốt
phá, hãm hiếp và tàn sát dân lành, chính nhờ ngài mà
loạn quân không còn gieo tai họa nữa. Thêm vào đó,
ngài còn lo chấn hưng tinh thần đạo đức của giáo dân đã
sa sút. Các bài giảng của ngài tuy đơn sơ, nhưng luôn
bao hàm nhiều tính chất thần học. Ngài cũng đã viết
nhiều sách vở để bênh vực Giáo Hội, chống lại tà thuyết.
Ngài chết ngày 10/11/461, sau gần 22 năm điều khiển
Giáo Hội.

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 18-11-2018 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.

PRAYER FOR VOCATIONS
God our Father, You made each of us
to use our gifts in the Body of Christ.
We ask that You inspire
young people whom you call to
priesthood and consecrated life
to courageously follow Your will.
Send workers into Your great harvest
so that the Gospel is preached,
the poor are served with love,
the suffering are comforted,
and Your people are strengthened
by the sacraments.
We ask this through Christ our Lord.
Amen

TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO ƠN
THIÊN TRIỆU
Kinh Cầu cho Ơn Thiên Triệu
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,
Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng con
để dùng những khả năng trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.
Chúng con cầu xin Chúa đánh động lòng các bạn trẻ
những người mà Chúa mời gọi sống đời linh mục và tu sĩ
biết can đảm thi hành Thánh ý Chúa.
Xin sai nhiều thợ gặt đến cánh đồng bao la của Chúa
để Tin Mừng được rao giảng,
những người nghèo được phục vụ trong yêu thương,
những người đau khổ được ủi an,
và dân Chúa được bổ sức qua các bí tích.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

Oración por las Vocaciones
Oh Dios, Padre nuestro, te pedimos que hagas el llamado a hombres y mujeres para
servir en la Diócesis de Oakland.
Toca los corazones de muchos servidores fieles al evangelio, sacerdotes, religiosas,
religiosos y diáconos que quieran entregarse por completo para cubrir las necesidades de tu pueblo.
Bendice con valentía y perseverancia a los que están sirviendo.
Concede a nuestros jóvenes que se sientan inspirados por este ejemplo
de fe para servir en la vida sacerdotal y consagrada.
Envía trabajadores a tu mies, para que el Evangelio sea anunciado, los pobres sean servidos con amor,
los que sufren sean consolados y que tu pueblo sea fortalecido con los sacramentos.
Concédenos a todos en la diócesis de Oakland la gracia para conocer y hacer tu voluntad.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
Amen.

