St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

T W E N T Y - E I G H T H S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
O C TO B E R 1 4 , 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 — 12:30 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. Pauline Diem-Hang Hoang, LHC
347-1287
Vietnamese Community, Liturgical Ministries & Altar Servers
Sr. Mary Anh-Hoang Phan, LHC
347-1283
Pastoral Care
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

My dear Parishioners,
With all the recent happenings in the Church lately, which has caused a lot of pain, tears and anger…. we
need to pray for healing, for renewal, for transformation of the Church. Thank you very much for your love
of God and support of the Church. Below is a letter from our Bishop, Michael C. Barber.
Dear sisters and brothers in Christ,
In the wake of recent reports of scandal in the Catholic Church, I have decided the Diocese of Oakland will release the
names of all clergy - diocesan, religious order and extern priests - who have been credibly accused of sexually abusing
a minor. This is the latest step in the ongoing commitment of the Diocese of Oakland to stop the scourge of sexual abuse
of minors and vulnerable adults. This public accountability will allow you and others in our community to see we are
keeping our promises. We have nothing to hide. It is the right thing to do.
Since 2002, the “No More Secrets Group”, a mutual support group for adult survivors of childhood sexual abuse, has
been meeting with the full support and encouragement of the Diocese of Oakland. Indeed, our support for survivors of
clergy sexual abuse predates the national Charter for the Protection of Children and Young People of 2002. In 1987
the Oakland Diocesan Senate of Priests issued our first set of guidelines on how to respond to allegations of abuse. My
predecessors, Bishop John Cummins and Bishop Allen Vigneron both conducted services of healing for survivors.
Over the years we have been continually revising and improving our accountability process, reinforcing our
commitment to protect children, utilizing background checks and mandatory safe environment training for all church
employees and volunteers. We are regularly audited by an outside firm to ensure all our Catholic Parishes and
Schools are in compliance.
I anticipate the list of those credibly accused will be ready for publication in approximately 45 days. With the large
number of international and religious order clergy who have served in our Diocese in the past, it will take some time to
verify certain information. I have instructed my staff to prioritize this work while also recognizing the importance of
making the list as accurate as possible.
Anyone wishing to report any allegation of sexual misconduct by any clergy or diocesan employee should contact the
local civil authority, i.e. police or sheriff’s department. Mr. Stephen A. Wilcox, our Chancellor, who serves as the
Victims Assistance Coordinator in our diocese can also assist in processing allegations of sexual misconduct and is a
mandatory reporter. He can be reached at swilcox@oakdiocese.org or 510.267.8334. Survivors of clergy sexual abuse
may also want to avail themselves of the Survivor Advocacy Network, at 510.267.8373 or survivors @oakdiocese.org.
We have contracted with a medical professional who is trained in sexual trauma healing as an additional resource for
survivors and their families.
A former FBI official who is well-known as an advocate for justice in clergy sexual abuse, Dr. Kathleen McChesney,
will assist in our review of clergy files and the audit of our processes. After the completion of our process review and
the publication of our credibly accused list, Dr. McChesney and her team will do a full review of our files to ensure our
list is as accurate as possible. This second review will be completed after the first of the year.
I realize other victims may step forward with new information. Any accusation will be fully investigated by our
independent Diocesan Review Board. We intend to update our list as we receive new information. I hope and pray the
publication of these names will help the innocent survivors and their families in their journey to wholeness and healing.
The Diocese of Oakland is committed to protecting children entrusted to our care.
With the assurance of my prayers and blessing, I am
Sincerely yours in Christ,
The Most Reverend Michael C. Barber, S.J.
Bishop of Oakland

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
October 7, 2018
Sunday Collection
Stewardship - Walk to Cure Diabetes
Maintenance
Second Collection

$ 8,058.50
$ 402.93
$ 4,395.50

This week - The Catholic Voice
Next week - World Mission
Faith Direct for September 2018

$ 3,496.32

Thank you for your continued generosity.

VOICE

COLLECTION
TODAY

Today is Catholic Voice Sunday. This second collection
is the annual request to support the only regular source of
Catholic news and information in the diocese. A $25
donation pays your share. Please make your check
payable to the parish; it will help defray the parish's cost.
You can receive The Voice by mail. Pick up El Heraldo
Católico at Spanish-language Masses or visit : www.
catholicvoiceoakland.org or www.elheraldocatolico.org
or see us on Facebook.
If you are not receiving The Voice, inform the parish
office and we will add you to the list. Thank you for your
support.
Youth Confirmation - Reminders
Saturday

Sunday

October 20, 2018
St. Bede’s Catholic Church
26950 Patrick Ave, Hayward, CA 94544
8.00 am - 9.00 pm
October 21, 2018 - JDRF One Walk
Great Meadow at Fort Mason
Bay Street and Laguna Street
San Francisco, CA 94123
Check-in : 9.00 am
Length of walk : 3 miles

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

St. Felicitas Youth Choir
Come Join us
The St. Felicitas Youth Choir will be singing at the
10:30 am Mass every third Sunday of the month.
We would like to welcome ALL YOUTH in the St.
Felicitas community to join us. No experience needed!
To join, simply attend TWO mandatory rehearsals the
week prior at the St. Joseph’s Center:
1st rehearsal:
2nd rehearsal:
Mass:

Monday, October 15th at 7PM
Wednesday, October 17th at 7PM
Sunday, October 21 at 10:30AM

If interested please send me an email Liwen (Elli) Li at
l.augustinexli@gmail.com.

Next Sunday, WORLD MISSION
SUNDAY, we are called to be part of
the Church’s missionary efforts,
supporting mission priests, religious Sisters and
Brothers, and lay catechists who provide loving
service to those most in need.
As Catholics around the world - here at home and in
the Missions - gather at the Eucharist around the
table of the Lord, let us :

Sat.

10/13

Sun.

10/14

Mon.

10/15

Tue.

10/16

Wed.

10/17

Thur.

10/18

Fri.

10/19

Sat.

10/20

Pray for the deceased and her family
Elaine M. Stansell - October 4, 2018

4.30 pm Marian Connelly (B)
Anthony Riesgo (B)
7.30 am Ha Tuy Peter †
Tillie Gumataotao (B)
9:00 am Ted Aborashid †
10:30 am Parishioners
12:30 pm Jose Jimenez †
7.00 am Khoa Joseph †
8.15 am Sara Jensen †
7.00 am Manuel Silva & All Souls †
8:15 am Jean Bisbiglia † (B)
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
8.15 am

Lassalle Family †
Hoang Toi Maria †
Isidro C. Berroya, Sr. †
Khoa Joseph †

Rev. Berment Quy (Dep.Abbot) †
4.30 pm Parishioners

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

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.
Young @ Heart Is Returning!
1st Luncheon of 2018!
Wednesday – October 17th

Please Join Us for Lunch!
Time: 11:45 a.m. Where: Mc Ginty Hall (Gym)
Bratwurst Sandwich Luncheon
Including Dessert and Beverage
Reduced Price: $6.00
Tickets on sale now

PRAY for the Chur ch’s worldwide missionary
work.
OFFER financial Help thr ough The Society for
the Propagation of the Faith for vulnerable
communities throughout Asia, Africa, Latin
America and the Pacific Islands.

Week of
October 13,
2018

READINGS FOR THE WEEK
Mon:
Tues:
Wed:
Thurs:
Fri:
Sat:
Sun:

Galatians 4:22-24, 26-27, 31--5:1; Luke 11:29-32
Galatians 5:1-6; Luke 11:37-41
Galatians 5:18-25; Luke 11:42-46
2 Timothy 4:10-17b; Luke 10:1-9
Ephesians 1:11-14; Luke 12:1-7
Ephesians 1:15-23; Luke 12:8-12
Isaiah 53:10-11; Ps 33:4-5, 18-20, 22;
Hebrews 4:14-16; Mark 10:35-45 [42-45]

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
DEJAR IR
¿Quién no se esfuerza para ser exitoso? ¿Qué persona buena no quiere poder proveer a su familia
para todas las necesidades de la vida, asegurándose
que tendrán los medios para alimentarse, vestirse,
protegerse, educarse y cuidarse tanto ellos como
aquellos a quienes aman y también ayudar a sus
prójimos, forasteros y pobres? ¿Acaso no es eso lo
que se nos pide, amar a Dios y a nuestro prójimo
como a nosotros mismos? Las lecturas de hoy
dicen claramente que se requiere aún más de nosotros mismos. Debemos hacer todas esas cosas y
debemos darnos cuenta que hacerlas es solo el primer paso para entender lo que está en el centro de
nuestras vidas. Debemos darnos cuenta que nuestros logros no son la medida de nuestro valor y
dignidad. Sin importar lo exitoso o fracasado que
estemos, nuestro valor se mide por la verdad de
que Jesús sufrió, murió y resucitó por nosotros.
Para verdaderamente saber eso, debemos dejar todo aquellos que nos enraíza en el tiempo, lugar y
expectativas y estar dispuestos a seguir la
eternidad.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

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

A partir del domingo anterior, comenzamos a distribuir las

formas de inscripción 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

Lecturas de hoy: Sab 7:7-11; Sal 90 (89):12-13, 14-15, 167;Heb 4:12-13; Mc 10:17-30 [17-27]

ESPÍRITU DE SABIDURÍA
La primera lectura es sobre la sabiduría. Es un poema de amor escrito al objeto de deseo del autor. El autor
ama a la sabiduría misma y la experimenta como el origen de todas las cosas, toda la riqueza. El salmo nos
dice que la sabiduría es bondad. Es conocer y hacer el trabajo de Dios. Es entender el para qué de nuestra
vida. La carta a los hebreos reconoce que la sabiduría es, de hecho, la Palabra de Dios, Jesús. La fuente de
nuestra vida continua es Jesús. Marcos hace esto aún más personal con la historia de un hombre. Un buen
hombre que ha obedecido las leyes desde su juventud, incluso en la amorosa presencia de Jesús, no puede
encontrar la fuerza para dejar sus posesiones materiales atrás y seguir a Jesús.

CN 14-10-2018: CHÚA NHẬT 28 QUANH NĂM
Thứ Hai 15-10: Lễ thánh Têrêsa Avila, Trinh nữ TSHT
Thứ Ba 16-10: Lễ thánh Hévích, Nữ tu
Thánh Magarita Maria Alacốc Trinh nữ
Thứ Tư 17-10: Lễ thánh Inhaxiô, Giám mục Tử đạo
Thứ Năm 18-10: Lễ thánh Luca, Thánh Sử,
Thứ Sáu 19-10: Lễ thánh Gioan Bơrêbớp,
Thánh Ixaác Giogơ, Linh mục và Các Bạn Tử đạo
Thứ Bảy 20-10: Lễ thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục

Thứ Hai: Gl 4:22-24,26-27,31—5:1; Lc 11:29-32
Thứ Ba: Gl 5:1-6; Lc 11:37-41
Thứ Tư: Gl 5:18-25; Lc 11:42-46
Thứ Năm: 2 Tm 4:10-17b; Lc 10:1-9
Ep 1:11-14; Lc 12:1-7
Thứ Bảy: Ep 1:15-23; Lc 12:8-12
Chúa Nhật: Is 53:10-11; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45

Ý nghĩa Kinh Kính Mừng
Ðọc Kinh Kính Mừng là ca ngợi Tình Yêu Thiên Chúa.
Khi chúng ta đọc kinh Kính Mừng là chúng ta đã có
một tình yêu vô cùng của Thiên Chúa trong công cuộc
Nhập Thể, Cứu Chuộc và Thánh Thể Chúa Kitô.
Nói chung, khi đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta không
ca ngợi một thụ tạo (hiểu theo chúng ta) mà chúng ta ca
ngợi tình yêu vô biên của Thiên Chúa, khi chính Ngôi
Hai đã xuống thế làm người trong lòng đồng trinh Mẹ
Maria. Sự Ngôi Hai Nhập Thể không phải là đem sự
sống, tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại qua sự
Phục Sinh của Chúa Kitô sao?
Mỗi Kinh Kính Mừng là một lời ngợi khen, tôn vinh,
chúc tụng Thiên Chúa, cùng đền tạ tình yêu bao la mà
Thiên Chúa đã ban cho loài người trong công cuộc
Nhập Thể, Cứu Chuộc của Thiên Chúa Ngôi Hai trong
cung lòng Mẹ Maria. Ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh
Thiên Chúa và tình yêu Người đã thể hiện nơi Ngôi Hai
trong cung lòng Ðồng Trinh Mẹ Maria, đền tạ tình yêu
Thiên Chúa trong sự nhận biết Thiên Chúa yêu dấu loài
người trong Ngôi Hai. Ý nghĩa này phù hợp với sự tỏ
Trái Tim Tình Yêu của Chúa cho nhân loại, nghĩa là
nhận biết Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng trong Con
Cực Thánh Người.

Khóa Giáo Lý - Đào Luyện Đức Tin sẽ được tổ chức
vào ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 năm 2018 tại
Santa Clara Convention Center (5001 Great A merica
Parkway, Santa Clara, CA 95054). Các khóa tiếng
Việt với các đề tài hữu ích sẽ được thuyết giảng bởi cha
Matthêu Nguyễn Khắc Hy, Dòng Xuân Bích và bài phát
biểu sẽ do Đức Cha Nguyễn Thái Thành, Giám mục
Phụ Tá Giáo Phận Orange County. Quý vị cần ghi danh
hay muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: 408-983-0124
hoặc vào trang web: https://scffc.org

Khi đọc bài Tin Mừng trên đây ta nếm được nỗi buồn của
Ðức Giêsu và của anh nhà giàu. Ðức Giêsu buồn vì bị từ chối
bởi người mà mình yêu mến, Anh kia buồn vì có sự rạn nứt
nơi bản thân. Anh đã phấn khởi gặp Chúa, rồi ra đi đầy muộn
phiền. Thầy Giêsu đòi anh đúng điều anh muốn giữ lại, vì
của cải vốn là chỗ dựa của đời anh. Anh sẵn sàng làm mọi
điều Thầy đòi hỏi, trừ việc bỏ chỗ dựa này. Bây giờ anh thấy
rõ hơn mình nô lệ cho điều gì. Tiếc thay anh không có can
đảm ra khỏi sự nô lệ này dù anh vẫn khát khao sự sống đời
đời. Bi kịch của anh cũng là của chúng ta. Ai trong chúng ta
cũng từng bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo ghì của
vật chất. Của cải vật chất có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tôi làm
chủ nó, nhưng sau đó nó lại làm chủ tôi và trở thành thịt
xương mà tôi không thể dứt bỏ. Không chắc người giàu này
sẽ bị luận phạt, nhưng chắc chắn anh ta khó hạnh phúc. Hạnh
phúc chỉ đến với người dám sống theo ý Chúa.
Người có của khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Vào
thời Ðức Giêsu, giàu có được coi là một phúc lành. Vậy mà
Ngài lại coi đây là một cản trở nguy hiểm. Của cải dễ làm
người ta khép kín trước Thiên Chúa và nỡ tâm chà đạp lên
quyền lợi anh em. Tệ nạn tham nhũng, hối lộ ở Châu Á là
một thí dụ về nguy hiểm của tiền bạc. Ðức Giêsu và các môn
đệ đã sống nghèo, sống như những người lữ hành, không chỗ
cậy dựa, để tín thác vào Cha và dễ dàng đến với anh em.
Theo Ðức Giêsu là chấp nhận tay trắng, bấp bênh. Nhưng
đừng quên theo Ngài cũng là trở nên giàu có. Không phải sự
giàu có do ích kỷ giữ lại, nhưng là sự giàu có do mở ra trao
hiến. Không phải sự giàu có do tìm kiếm chiếm đoạt, nhưng
là sự giàu có đến như một quà tặng biếu không. Theo Ngài
không phải chỉ là bỏ nhà cửa, ruộng vườn, bỏ những người
thân yêu, bỏ đến cả mạng sống. Theo Ngài còn là được gấp
trăm ngay từ đời này, và nhất là đời sống vĩnh cửu mai hậu.
Khi Phêrô ra khỏi hồ Galilê, với nghề đánh cá, ông được biết
những biển khơi mênh mông hơn nhiều. Khi Phêrô bỏ lại cha
mẹ, vợ con, ông đứng đầu một cộng đoàn đông đảo là Hội
Thánh. Chắc Têrêxa Hài Ðồng không ngờ mình trở nên
Thánh Sư. Chắc Têrêxa Calcutta không ngờ đám táng của
mình sẽ có cả triệu người tham dự.
Theo Ðức Giêsu, ta sẽ được lại cả những điều đã mất. Cái
được quan trọng nhất là được Ðức Giêsu (Pl 3,8).
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc
là những điều hấp dẫn chúng con.
Chúng trói buộc chúng con
và không cho chúng con tự do ngước lên cao
để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.
Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc
của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào
sự phong phú của kho tàng trên trời.
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì
chúng con có, để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những
lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái
nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con.
Amen.
(Trích sách Manna)

Men’s Coat Drive the Weekend of
October 27th & 28th at all Masses

We are collecting men’s outwear winter jackets to be given to the InterFaith, April
Showers program which provides a warm meal, bag lunch, showers, used clothing and
someone to speak with on the 1st, 3rd and 5th Sunday of the month at the San Leandro
Boys and Girls Club. They are in need of assistance all year but especially during the
winter season. It is extremely cold and dangerous for these people to be out on the
streets with little or no protection against the elements, so the Warming Center Program
starts up the end of November, and on extremely cold and also rainy nights these people
have a safe environment to receive a warm meal and place to sleep and to remain warm
and dry in an safe facility. There are strict rules for those staying at the Warming
Center.
There are women in the program but the number is far fewer than men, therefore we
are only in need of men’s jackets.
There will be boxes available at each door to place GENTLY USED, CLEAN men’s
outwear winter jackets. Please only clean jackets.
Thank you for your generosity as we reach out to our brothers in Christ.
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