St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

T W E N T 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
SEPTEMBER 02, 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 — 12:30 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

Some more of Father Tom’s scattered thoughts:
My dear Parishioners,
1. On this 22nd Sunday in Ordinary Time, the readings invite us to reflect on hypocrisy.
Jesus warns us against hypocrisy. We may be able to fool men sometimes, but we cannot
fool God. The things we do specially in our spiritual life should be from the heart and
not for show.
2. Jesus’ words challenge us to be holy. Christianity is a relationship not a concept or a
philosophy or merely a set of rules….
3. We are called to be doers of the Word not only hearers. We need actions and not just
words. Our actions must come from our beliefs.
4. Jesus speaks of hypocrisy. All of us hate hypocrites. He forces us to ask ourselves
these questions - “Am I a hypocrite? What is coming out of me ?” What is the evil that
comes out of me?” When we are hypocrites we hate ourselves and God does not want
us hating ourselves. He invites us to have an intimate relationship with Him.
5. Jesus tells us that while man looks to appearances, God looks to the heart and cannot be
deceived.
Have a wonderful Labor Day weekend. God bless you all.
Father Tom

THE ORIGINAL CURRENCY
Labor was the first price, the original purchase-money that was paid for all things. It was not
by gold or by silver, but by labor, that all wealth of the world was originally purchased.
--Adam Smith

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
August 26, 2018

Parish Offering

Sunday Collection
Stewardship - St. Vincent de Paul
Catherine Center - San Mateo
This week

$ 9,036.00
$

451.80

Second Collection -Maintenance
Stewardship - Alzheimer’s Research
Next week
Second Collection - Diocesan Priest Retirement
Stewardship - Holy Cross Sisters
Thank you for your continued generosity.

Monday, September 3rd
Only One Mass at 8.15 a.m.
The Parish Office will be closed September 1, 2, and
3 for the Labor Day Weekend. We will be open
Tuesday, September 4th.
First Friday—September 7th : Ador ation in the St.
Joseph’s Chapel from 12:30 pm to 4.45 pm. Come spend
sometime with our Blessed Lord.
Saturday - September 8th : The Nativity of the
Blessed Virgin Mary.

Diocesan Priest Retirement Benefit Trust
On this Labor Day weekend, let’s remember our
retired priests. Although they are officially retired,
some of the 58 priests in that category are still
“laboring in the vineyard” as chaplains, pastor
emeriti, spiritual directors and more. On the
weekend of September 9th, 2018 we will have the
opportunity to contribute to the Diocesan Priest
Retirement Benefit Trust. Prayerfully consider how
you can match their generosity to the Church.
FOR DAILY BIBLE READINGS
go to http://www.usccb.or g/bible/r eadings/
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 6.30 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
Raynette Lavine
Steven Correa
Marian Pereira
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
Mary Jane McSharry

Amanda Simpson
Pete Muskopf
Laverna Shold
Rebecca Bautista
Olivia Maquillan
Sarina Bean
Frances Kalkis
Elaine V. Dizon
Bautista Family

Our Lady of Fatima Devotion
Please come and join us for Holy Mass,
and Exposition of the Holy Eucharist,
Rosary during the Adoration - followed
by Benediction.
Thursday, September 13th at 7:00 p.m.

Sat.

9/01

Sun.

9/02

Mon.

9/03

Tue.

9/04

Wed.

9/05

Thur.

9/06

Sat.

All children, Kindergarten through 8th grade, who
are not attending Catholic School should be attending Faith Formation classes. We offer classes for
children in Kindergarten through 8th grade on the
following days:
Tuesday 3:45 to 4:45 p.m. or
Sundays 9:15 to 10:15 a.m.
If you haven’t registered your child there is still
time. We will be available after the 9:00 a.m. and
10:30 a.m. Masses on September 9 in the vestibule
to take registrations, or please contact Sandi at
347-1282 to make arrangements to complete the
necessary forms to enroll your child for classes.
You must be registered to attend.
High School Confirmation : Confir mation Pr ogr am
starts Sunday, September 9th. Applications are still
being accepted for high school students. Orientation
will be in the Gym on Sunday, September 9th :
1st year students 2nd year students -

4:00 pm
5:30 pm

Parents and students must attend

____________________________________________________________________________________

Adult Confirmation star ts September 18 - April 21,
2019. Meets every Tuesday from 6:00 pm to 7:00 pm St. Mary Center . Contact Maria Lara (510) 877-2888
for more information.

4.30 pm Ruth Brennan †
7.30 am Parishioners
9:00 am Theresa Ann Nguyen †
Miguel Bargas †
10:30 am Maria Esnil †
Tina Porras †
12:30 pm Maria Valencia †
Lupe Alcantar Barraza †
8.15 am Jun & Leonie Tanjuakio †
Ralph & Angie Ghiglione †
7.00 am Charles Neal †
8:15 am Virgilio Legaspi †

Fri.

Faith Formation
Registration 2018-2019

Week of
September 01,
2018

9/07
9/08

7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
8.15 am

Lorenza Orque (65th B’day)
Felix Ferraer †
Paul Tran †
Karen McDonnell Bauer †

4.30 pm Luz Quinto †
Pablo & Ana Zamora †
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.

Coming Soon - RCIA Sessions
If you or someone you know is interested in the
Catholic Church and what it means to be a
Catholic, St. Felicitas offers the Rite of
Christian Initiation for Adults. It is a process for adults to
explore the traditions and teachings of the Church.
The RCIA process goes through distinct phases and
rites. The first phase is the pre-Catechumenate or the
Period of Inquiry. Inquirers meet with the RCIA team in
sessions to explore what the Church teaches and to ask
questions about Catholic beliefs and practices. The initial
sessions are informal and no commitment is required. A
new Inquiry will begin in September. Since the process
for coming into the Church takes place over a period of
time, now is the time to take the first step. This period of
Inquiry is the first step for those who continue and who
will prepare for the Sacraments of Initiation (Baptism,
Confirmation and Eucharist) next Easter. Please call the
Parish Office at (510) 351-5244 for more information.

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
Las formas de inscripción para la
“Jornada de Preparación para la
Confimación”, se distribuirán a
partir del Domingo 7 de Octubre
y las clases se iniciarán el
4de Noviembre.
Recordamos a los padres de familia de los
jóvenes que inician su Primer Año, que deben
proveer copias del certificado de bautismo y de primera communion. 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.
LA TRADICIÓN DE HOY
Podría decirse de algunos de los cristianos contemporáneos, que están tan enamorados del pasado que no
pueden ver que Jesús nos ha traído una nueva interpretación de la tradición. Así como celebramos los
cumpleaños con pastel y velitas, quizá ahora con pastel de
chocolate y velas decorativas, aunque en el pasado solo
fue un pastel blanco y velas más grandes, la tradición se
adapta a los tiempo y a su vez se sostiene en la esencia de
lo que se celebraba antes. La tradición preserva la esencia
aunque los detalles cambien, algo que algunos de nosotros no entendemos. Esas personas quizá quieran que
todo sea de lo mismo en cada detalle y acusan a otros de
no alabar correctamente porque no respetan como se hacían las cosas en el pasado.
Como los fariseos, algunas veces queremos aferrarnos a la forma en cómo se hicieron las cosas en nuestra
niñez, nunca aceptando ningún tipo de cambio. Fallamos
para ver la esencia de la tradición preservada en una nueva forma de hacer las cosas. Quizá no entendemos la
esencia de la tradición, o quizás estamos inseguros de
nosotros que queremos ser estrictamente instruidos en las
antiguas formas, como los fariseos que conocían la ley de
memoria y estaban muy cómodos practicando lo que los
más pobres no tenían manera de hacer perfectamente.
Fueron los más pobres quienes siguieron a Jesús porque
él les ofreció esperanza.
Estaría bien para nosotros recordar que la esencia de
la tradición es el culto a Dios, no la preservación de los
hábitos humanos. Podemos aprender a practicar la caridad
y el amor al emular a otros quienes deseándolo, siguen a
Jesús, manteniendo su fe en el sentido de amar a su
prójimo.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc

.

Apreciada comunidad,
El Ministerio Catequético está
integrado por catequistas que
poseen gran espíritu evangelizador. Les caracteriza la
docilidad al Espiritu del Señor
que emana de una gran fe y de
la práctica de los sacramentos, alimentados por
la sagrada Eucaristia, y por una labor Cristiana
motivada por ser Iglesia Católica que extiende el
Reino de Dios.
Otra “Jornada de Fe” que iniciamos con gran
entusiasmo en la formación de nuestros niños y
niñas, para la preparación de los sacramentos de
reconciliación y primera communion.
Después de misa, continuaremos recibiendo
aplicaciones hasta el próximo Domingo 9 de
Septiembre,
Tendremos una REUNION DE ORIENTACION, el Domingo 23 de Septiembre en el salón
# 1 del primer edificio de la escuela Santa Felicitas y será de las 10:30 A.M. hasta las 12:00 del
medio día.
Los niños y niñas que inician su Primer Año de
preparación, deberán presentar una copia del cer
tificado de bautismo y la cuota de colaboración.

El Primer dia de Clases será el 30 de Septiembre, inciando en el Segundo edificio
de la escuela.
Las clases se imparten en días Domingos, de las
10:30 A. M. hasta las 12:00 M. continuando con
la participación de la Sagrada Eucaristía.
(Para más información por favor llame a la Sra.
Mercey Zamora (510) 347-1293)

Lecturas de hoy: Dt 4:1-2, 6-8; Sal 15 (14):2-3, 34, 4-5; Sant 1:17-18, 21b-22, 27; Mc 7:1-8, 14-15,
21-23

Ðoạn Tin Mừng hôm nay khởi đi từ một chuyện nhỏ,
chuyện các môn đệ không rửa tay trước khi ăn. Ðối với
người Pharisêu, sau khi ra nơi phố chợ, người ta thường
trở nên ô uế do đụng chạm. Phải rửa tay, vì tay ô uế làm
đồ ăn ô uế, và đồ ăn ô uế sẽ khiến cả con người ô uế.
Ðức Giêsu đã long trọng khẳng định: "Không có gì từ
bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con
người ra ô uế" (c.15). Khẳng định này là một cuộc cách
mạng trong Do Thái giáo, bởi lẽ đời sống người Do Thái
bị bao vây bởi nhiều cấm kỵ" không được ăn thịt heo,
hay thịt thú chết ngạt; không được đụng vào xác chết,
vào người phong cùi; không được ăn chung với dân
ngoại hay vào nhà người tội lỗi... Ðụng vào hay ăn vào
là ô uế ngay. Ðức Giêsu đã phạm nhiều điều cấm kỵ, đã
phá đổ nhiều bức tường ngăn cách kẻ xấu - người tốt,
dân Do Thái và dân ngoại, nam và nữ, nô lệ và tự do...
Ngài hồn nhiên đến với những người bị coi là ô uế để
làm họ nên sạch.
Thật ra Ðức Giêsu chẳng phản đối gì chuyện rửa tay,
nhưng Ngài thấy nó có vẻ giả hình vì người ta chẳng để
ý đến chuyện tẩy rửa trái tim. Rửa tay để được yên tâm,
mãn nguyện, tránh khỏi phải rửa tâm hồn là điều khó
hơn. Ðức Giêsu cho ta thấy cái ô uế thực sự lại không
đến từ đụng chạm hay ăn uống. Cái ô uế đáng sợ nằm
ngay trong trái tim mỗi người. Nó không từ ngoài vào,
nhưng từ trong ra. Ngài kể ra 12 ý định xấu xa bắt
nguồn từ trái tim, ý định xấu dẫn đến hành động không
đẹp (cc.21-22). Cần trở về với trái tim của mình. Ðó
không phải là một cuộc dạo chơi, nhưng là một thách đố
dám nhìn cái tôi sau lớp mặt nạ. "Hãy tạo cho mình một
trái tim mới" (Ed 18,31). Ðó là lệnh truyền của Ðức
Chúa, nhưng con người chẳng thể tự mình thay tim. "Ta
sẽ thanh tầy các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một
trái tim mới" (Ed 36,25). Ðổi được trái tim là đổi được
tất cả.
Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở Hội Thánh.
Truyền thống, luật lệ và nghi thức là điều cần thiết,
nhưng không được quên điều cốt tủy của luật Chúa là
yêu thương. Tôn kính Thiên Chúa qua phụng vụ là điều
phải làm, nhưng phải đặt trái tim và cuộc sống mình
trong đó. Chúng ta vẫn có thể lẫn lộn cái chính với cái
phụ. "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho
rõ" (c.14). Ðó là lời Ðức Giêsu nhắn nhủ đám đông
ngày xưa và chúng ta hôm nay.
(Trích sách Manna)

Phổ quát: Tuổi trẻ ở Phi Châu
Xin cho giới trẻ bên Phi Châu được hưởng nền
giáo dục và tìm được công việc làm nơi quốc gia của họ.

CN 2-9-2018: CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM - B
Thứ Hai 3-9: Lễ thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng TSHT
Thứ Bảy 8-9: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Thứ Hai: 1 Cr 2:1-5; Lc 4:16-30
Thứ Ba: 1 Cr 2:10b-16; Lc 4:31-37
Thứ Tư: 1 Cr 3:1-9; Lc 4:38-44
Thứ Năm: 1 Cr 3:18-23; Lc 5:1-11
Thứ Sáu: 1 Cr 4:1-5; Lc 5:33-39
Thứ Bảy: Mk 5:1-4a; Mt 1:1-16
Chúa Nhật: Is 35:4-7a; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37
Ngày 8-9 - Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria
Giáo Hội mừng kính ngày sinh nhật Ðức Maria từ
thế kỷ thứ sáu. Ngày sinh nhật được chọn trong
tháng Chín vì Giáo Hội Ðông Phương bắt đầu
niên lịch phụng vụ từ tháng Chín. Kinh Thánh
không đề cập gì đến việc sinh hạ Ðức Maria. Tuy
nhiên, bản văn mà người ta cho là phúc âm
nguyên thủy của Thánh Giacôbê có đề cập đến sự
kiện này. Bản văn này không có giá trị lịch sử,
nhưng nó cho thấy quá trình sùng đạo của Kitô
Hữu. Theo bản văn, bà Anna và ông Gioankim vì
hiếm muộn nên cầu xin cho được một đứa con.
Họ được hứa cho một người con mà trẻ này sẽ
giúp hình thành kế hoạch cứu chuộc trần gian của
Thiên Chúa.
Thánh Augustine nối kết việc sinh hạ của Ðức
Maria với công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Thánh nhân nói trái đất hãy vui mừng và bừng
sáng vì việc sinh hạ Ðức Maria. "Ngài là bông
hoa trong cánh đồng mà từ đó đã nẩy sinh hoa
huệ quý nhất vùng châu thổ. Qua sự sinh hạ của
ngài, bản chất mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ
đã thay đổi."
Việc mừng sinh nhật đem lại niềm vui cho chính
cá nhân cũng như gia đình, bạn hữu. Ngoài việc
giáng trần của Ðức Giêsu, việc sinh hạ Ðức Maria
đã đem lại niềm vui lớn lao nhất cho nhân trần.
Mỗi khi chúng ta cử mừng sinh nhật của ngài,
chúng ta có thể hy vọng chắc chắn là sự bình an
trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới sẽ gia
tăng.
Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự
Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00pm thứ
Sáu Đầu Tháng ngày 7 tháng 9 năm 2018.
Xin lưu ý: Nhân dịp lễ Labor Day, văn phòng
Giáo xứ sẽ đóng cửa thứ Hai ngày 3-9-2018.
Hôm đó chỉ có một Thánh Lễ 8:15am.

The St. Felicitas Pastoral Care Team Dinner
July 26, 2018

Farewell Sr. Mary Anh
Welcome Sr. Mary Anh Phan

