St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

Email: stfelicitaschurch@comcast.net
www.stfelicitassl.org

T H I RT I E 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 2 8 , 2 0 1 8

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

Thirtieth Sunday in Ordinary Time-October 28, 2018
BROKEN
Today's readings are about those whom society often looks down on, those who are physically disabled,
who have been imprisoned. We read about those whose losses are so great that they cannot stop weeping.
Hebrews reminds us that even those in the exalted position of priest are themselves beset by weakness.
Weakness is at the very heart of the priest's ability to minister to others. Finally it is a blind man, shouting
from the side of the road, shushed by those around him, told not to make a scene, whom Jesus sees. His sight
is returned because of his faith, and his first choice as a sighted person is to follow Jesus.
The lesson of today's readings is that God is focused on the marginalized, on the outsiders, on those
whom we too often try to silence. God is focused on those parts of ourselves, our weaknesses that we try to
hide by turning our attention to anything else. The readings are all about the less-than-perfect. They talk about
weakness, deep crushing sorrow, brokenness that is part of our humanity, and a strength rooted in the love of
God for us despite all of that.

BELOVED
Success is not measured by strength, wholeness, or power. Success is measured by our weakness, by
God's embracing of that weakness and our choice to follow God. The priest has power only because of the
weakness that is a part of each person. We are the blind, the lame, the sorrowing. And we are the ones whom
God saves and transforms. The blind man in us cries out when decorum would have us be quiet. Our faith
cries out for salvation, for wholeness, for redemption, for sight, and we are heard. Our blindness is
transformed into sight, and with such vision we see the world as God sees it, broken and beloved.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:

Priesthood Sunday; National
World Youth Day (U.S.)
Wednesday: Halloween
Thursday:
All Saints
Friday:
Commemoration of All the
Faithful Departed (All Souls'
Day); First Friday
Saturday:
St. Martin de Porres;
Blessed Virgin Mary;
First Saturday

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:

Saturday:
Sunday:

Ephesians 4:32 -- 5:8; Luke 13:10-17
Ephesians 5:21-33 or 5:2a, 25-33; Luke 13:18-21
Ephesians 6:1-9; Luke 13:22-30
Revelation 7:2-4, 9-14; 1 John 3:1-3; Matthew 5:1-12a
Wisdom 3:1-9; Romans 5:5-11 or 6:3-9; John 6:3740, or any readings from no. 668 or from the Masses
for the Dead, nos. 1011-1016
Phil 1:18b-26; Ps 42:2, 3, 5cdef; Lk 14:1, 7-11
Deuteronomyt 6:2-6; Psalms18:2-4, 47, 51;
Hebrews 7:23-28; Mark 12:28b-34

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
October 21, 2018
Sunday Collection
Stewardship - St. Vincent de Paul

$ 7,855.00
$ 392.75

Second Collection
This week - Home Mission
Next week - Maintenance
Thank you for your continued generosity.
Remember to turn your clocks
back one hour before going to
bed next Saturday night,
November 03.
Daylight Savings time is over.

All Saints Day –Thursday,
November 1, 2018
Mass Schedule
7:00 a.m.
8:15 a.m.
9:15 a.m. School Mass
7:00 p.m. Evening Mass

All Souls Day - Friday,
November 2, 2018
Mass Schedule
7:00 a.m.
8:15 a.m.
7:00 p.m. Evening Mass

Mass of Remembrance
November is the month we remember
those who are deceased. We will have our
annual Mass of Remembrance for our
departed loved ones on:
Friday, November 2, 2018 at 7:00 p.m.
All parishioners are invited to attend
this Mass and to pray for our loved ones
who have passed away.
Reception after Mass in the Vestibule.

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

When the Saints
Come Marching In
November 1st is a Holy Day of Obligation
commemorating all the Saints, especially
those without any specified feast day of
their own. At the 7 p.m. Mass on Thursday, November
1st, the childr en of our par ish ar e invited to dr ess as
their patron saint, the saint whose name they bare or a
Saint special to them, process into the church as our
cantor leads us in “When the Saints Go Marching in.”
Please encourage your children to participate in this
special Mass. If you would like to know more about
your patron and the costume please contact Sister Pauline
at 510-347-1287.

Sat.

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.

4.30 pm Tag Figueiredo †
Catherine Pellini †
Thanksgiving to God, Mary & Joseph

Sun.

10/28

7.30 am Parishioners
9:00 am Maria Chu †
Consuelo Orantes †
10:30 am Ernesto Zamora †
Zoeh Powell (B)
12:30 pm Gabriel Rivera†

Mon. 10/29

7:00 am Manuel Silva & All Souls †
8:15 am Narciso Valderrama †
Benjamin Labillez †

Tue.

10/30

7:00 am Josefina Pinho †
8:15 am Ramon Labillez †

Wed. 10/31

7:00 am Jose & Edwina Silveira †
8:15 am Carlos Carino †

Thur. 11/01

7:00 am Estelita and Harrison Argallon †
8:15 am Rudolfo Carimio †
7.00 pm Parishioners

Fri.

11/02

7:00 am Dominic Xuyen Hoang †
8:15 am Ben.of the Holy Cross Sisters (L&†)
7.00 pm Mass of Remembrance

Sat.

Month of November is for
All Souls

10/27

Week of
October 27,
2018

11/03

8:15 am Theresa Ann Nguyen
4:30 pm Diosdado & Anita Telmo †
Sonia Tellez Lagos (A)

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.
Men’s Coat Drive this Weekend
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.
Pastoral Council

Pray for the deceased and his family
Ernesto Zamora - October 19, 2018
(Husband of Mercey Zamora)

Pray for the men and women serving our
country

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
ROTO
Las lecturas de hoy
hablan sobre las personas
a las que frecuentemente
la sociedad desprecia,
aquellas que tienen una
discapacidad física, que están en una cárcel. Escuchamos de personas que lo perdieron todo y no paran
de llorar. La carta a los hebreos nos recuerda que incluso aquellas personas en una posición con tan alto
honor, como el sacerdote, están afectadas por la debilidad. La debilidad está al centro mismo de la habilidad del sacerdote para servir a los demás. Por último, es un hombre ciego al que Jesús ve, gritando a
la orilla del camino, quien además de ser reprendido
tratan de callarlo quienes lo rodean. A causa de su fe
vuelve a ver y su primera decisión como una persona
que puede ver es seguir a Jesús.
La enseñanza de las lecturas de hoy es que Dios
se enfoca en quienes están en las periferias, en los
forasteros, en aquellas personas a quien muy
frecuentemente tratamos de callar. Dios se enfoca en
esas partes de nosotros, nuestras debilidades que intentamos esconder al voltear nuestra atención a
cualquier otra cosa. Las lecturas son todo menos lo
que es perfecto. Ellos hablan acerca de debilidades,
dolor profundo, rupturas que son una parte de nuestra humanidad y una fortaleza enraizada en el amor
de Dios por nosotros pese a todo eso.
AMADO
El éxito no se mide por la fortaleza, la integridad o el
poder. El éxito se mide por nuestra debilidad, por el
hecho que Dios abraza esa debilidad y nuestra decisión de
seguirlo. El sacerdote tiene poder solo porque la debilidad
es parte de cada persona. Nosotros somos el ciego, el cojo, el que sufre. Y somos las personas a quien Dios salva
y transforma. El hombre ciego dentro de nosotros llora
cuando el decoro nos hace estar callados. Nuestra fe clama por la salvación, la integridad, la redención, la vista y
se nos escucha. Nuestra ceguera se transforma en vista, y
con esa visión vemos al mundo como Dios lo ve, roto y
amado.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy: Jr 31:7-9; Sal 126 (125):1
-2, 2-3, 4-5, 6; Heb 5:1-6; Mc 10:46-52

Hace 3 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 28-10-2018: CHÚA NHẬT 30 QUANH NĂM
Thứ Năm 01-11: Lễ Các Thánh Nam Nữ
Thứ Sáu 02-11: Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời
Thứ Bảy 03-11: Lễ Thánh Máctinô Porét, Tu sĩ

Thứ Hai: Ep 4:32—5:8; Lc 13:10-17
Thứ Ba: Ep 5:21-33; Lc 13:18-21
Thứ Tư: Ep 6:1-9; Lc 13:22-30
Thứ Năm: Kh 7:2-4,9-14; 1Ga 3:1-3; Mt 5:1-12a
Sáu: Kn 3:1-9; Rm 5:5-11; Ga 6:37-40
Thứ Bảy: Pl 1:18-26; Lc 14:1,7-11

Thứ Tư ngày mồng 1 tháng 11:
Lễ Các Thánh Nam Nữ
Lễ trọng và buộc, Giáo xứ có các Thánh lễ sau:

- 7:00am
- 8:15am
- 9:15am - Thánh Lễ Trường học
- 7:00pm
* * *
Thứ Năm ngày mồng 2 tháng 11:
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Giáo xứ sẽ có các Thánh Lễ như sau:
- 7:00am

- 8:15am

- 7:00pm

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.
Xin quý ông bà và anh chị em ghi tên những
người thân yêu họ hàng đã qua đời vào cuốn sách
cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn được để bên
cạnh Giếng Rửa Tội và cây Nến Phục Sinh. Cuốn
sách này sẽ được đặt trong nhà thờ để nhớ và cầu
nguyện trong suốt tháng 11.
Cộng Đoàn Nữ Vương Hòa Bình chúng ta sẽ tổ chức
Thánh Lễ vào lúc 11:00am Thứ Bảy ngày 3-11-2018
tại Nghĩa Trang Holy Sepulchre (26320 Mission Blvd.,
Hayward, CA 94544). Kính mời quý ông bà và anh
chị em đến tham dự và viếng Nghĩa trang cầu nguyện
cho các linh hồn những người thân yêu đã qua đời.

Ngày 1 tháng 11 - Lễ Các Thánh Nam Nữ
Các thánh là những người sống như chúng ta, nhưng các ngài
đã thắng vượt được những cạm bẫy của ma quỷ, thế gian và
xác thịt. Các ngài đã từ bỏ hoàn toàn để trung thành với Chúa
qua cuộc sống hằng ngày. Xưa kia chịu đau khổ, nhưng ngày
nay các ngài được vinh hiển. Các ngài đã sống chính cuộc
sống của Chúa giữa những người xung quanh. Các ngài cũng
như chúng ta, thuộc đủ mọi thành phần, mọi giai cấp. Nhưng
khác một điều là các ngài biết mau mắn đáp lại lời gọi nên
thánh của Chúa. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến các ngài,
chúng ta hãy suy nghĩ về cuộc sống của chính chúng ta. Cuộc
sống đó phải được nung nấu bằng lòng kính mến Chúa và yêu
thương anh em đồng loại. Mỗi người chúng ta phải tự nói
như thánh Augustinô: "Ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại
không?". Chúng ta hãy noi gương các thánh là những người
anh em, bạn bè, ân nhân và những đấng đang phù trợ cho
chúng ta trước tôn nhan Thiên Chúa. Nguyện xin các thánh
nhìn đến và cầu bầu cho chúng ta được vượt qua tất cả những
chông gai, cay đắng của cuộc đời để sau này chúng ta cũng hy
vọng được liệt vào số những người Chúa chọn.

Ngày 2 tháng 11 - Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Lễ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục do Thánh
Odilon khởi xướng vào thế kỷ XI và lan rộng rất nhanh. Sau
đó, Giáo Hội đã ấn định ngày lễ này vào ngày 02/11 mỗi năm.
Các ngài đã qua khỏi đời này nhưng còn phải chịu thanh tẩy
trong luyện ngục vì những thiếu sót của các ngài. Hôm nay
các ngài không còn tự lập công được nữa, nên chỉ mong vào
lời cầu của chúng ta. Bởi thế, cầu nguyện cho các linh hồn
nơi luyện ngục là một việc lành và có giá trị cứu thoát. Cầu
nguyện cho các ngài còn là một bổn phận của chúng ta, vì biết
đâu các ngài bị giam cầm vì chúng ta. Các ngài cũng là những
chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Cầu nguyện cho các linh
hồn cũng là việc lợi ích cho chính chúng ta. Vì khi nghĩ đến
các ngài, chúng ta cũng tự kiểm điểm đời mình, vì khi các
ngài về trời, các ngài không quên cầu bầu cho chúng ta.

Ngày 3 tháng 11 - Thánh Máctinô Porét
Martinô là kết quả của một cuộc hôn nhân không chính thức,
vì thế ngay từ nhỏ, ngài đã bị mang tiếng xấu là đứa con
ngoại tình. Thuộc hàng nô lệ da đen, nhưng ngài chọn ngay
sự xấu xa, hèn hạ này để tiến đức. Năm 22 tuổi, Martinô vào
dòng Ða Minh với tư cách người giúp việc. Nhưng Bề Trên
nhà dòng thấy ngài có nhiều nhân đức nổi bật nên đã chọn
làm trợ sĩ và đã được khấn trọn đời. Từ đó, ngài chuyên lo
giúp đỡ người nghèo khó, ốm đau, nhất là hạng người nô lệ da
đen. Ngài cũng giúp họ nhận biết rằng tất cả mọi người bình
đẳng trước nhan thánh Người. Martinô ngay từ nhỏ đã được
nhiều ơn đặc biệt như nói tiên tri, làm phép lạ, ngất trí. Ðằng
khác, ngài còn có trí thông minh khác thường. Sau những
ngày phục vụ Chúa qua những người sống chung quanh, ngài
đã yên nghỉ trong Chúa. Năm 1836, Ðức Giáo Hoàng
Grêgoriô XVI đã phong ngài hàng Chân Phước và Ðức Giáo
Hoàng Gioan XXIII tôn lên bậc Hiển Thánh năm 1962.

Chúa Nhật ngày 4-11-18 sẽ đổi giờ. Quý vị nhớ chỉnh đồng
hồ chậm lại một giờ vào tối thứ Bảy 3-11 trước khi đi ngủ.

Our Lady of Fatima Celebration
October 12, 2018

As a parishioner and Catholic Daughter, I joined in the noon gathering at the Marina
last Sunday to pray the Rosary with the rest of America. This was a wonderful follow up
to the Friday night Fatima Rosary and Mass celebration. Both were very welcoming
events of inclusion and a sharing of cultures honoring our Lady. The efforts of our
Priests, Sisters and lay organizers do not go unnoticed by those who attend. Please
accept my personal thank you and that of our local Court, Mary Queen of the World for
creating a space for us to become one spirit in Christ. May we continue to share in
“CommUnity”!
Laura Vacca, Choir Member

