St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

T W E N T Y - S I X T H S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
SEPTEMBER 30, 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

In these times of increasing disparity between the richest among us and the poorest, and the decline of
the middle class, much discussion goes on over what constitutes a "living wage." The Letter of James speaks
clearly and forcefully about the fate of the rich in their dealings with the poor and with workers. "Behold, the
wages you withheld from the workers . . . are crying aloud . . . and . . . have reached the ears of the Lord of
hosts." Those who are oppressed are equated with the suffering Christ, as the rich are addressed, "You have
condemned, you have murdered the righteous one; he offers you no resistance." Clearly, what we have done
to the least ones, we have done to our Lord.
ALL THE PEOPLE OF THE LORD
When Eldad and Medad are prophesying in the camp, away from the other prophets, Joshua, Moses'
beloved aide, urges Moses to stop them. Moses replies "Would that all the people of the LORD were
prophets!" He proclaims that grace abounds for all and that the word of the Lord should be proclaimed by all
the people.
We see a similar situation in the Gospel of Mark. John tells Jesus that someone who does not follow him
with them is driving out demons in Jesus' name. Jesus replies "Do not prevent him . . . For whoever is not
against us is for us." In other words, Jesus is saying the same thing as Moses: Would that all the people
prophesied in God's name!
THE DEVASTATION OF SIN
Jesus goes on to teach about sin and its consequences. "Whoever causes one of these little ones who
believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were
thrown into the sea." By "little ones," Jesus means the humble followers as well as innocent children who
love him. Certainly those who have abused children have not caused the children "to sin," but have made
them victims of the worst kind of abuse. These people are worthy of condemnation.
Jesus next points out something so strong in its condemnation of sin that it alarms us when we hear it,
knowing that we all are sinners. But Jesus often speaks in metaphors and parables, and it is not necessary to
take his teaching about cutting off hands and feet and gouging out eyes literally. It can be taken to mean that
if we are guilty of sin, we should make an immediate break from our sinfulness and return to God. Better to
cut sin out of our life than to enter into eternal darkness.
There is so much to learn from these readings that we have many things to ponder and to pray about.
Take advantage of these wise teachings to become closer to Christ and to treat one another with love and
care.
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KNOW THE ANGELS
Make yourself familiar with the angels, and behold them frequently in spirit. Without being seen, they are
present with you.
--St. Francis de Sales

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering
September 23, 2018
Sunday Collection
Stewardship - Needy Parishioner
This week

$ 8,364.00
$ 418.20

No Second Collection
Stewardship - Our Lady of Guadalupe (St. Felicitas)
Faith Direct for August 2018

$ 2,916.84

Thank you for your continued generosity.

First Friday - October 5th : Adoration in the St.
Joseph’s Chapel from 12.30 pm to 4.45 pm.
OCTOBER 4th, 2018
FEAST OF SAINT FRANCIS OF
ASSISI

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

On the occasion of the feast of Saint Francis of
Assisi, there will be a special blessing of animals on
Thursday, October 4th at 2.45 pm in the St. Felicitas
School playground.

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

All parishioners are welcome to bring their pets in
order to get this special blessing.

Spanish –Contact Victor Romero - 650-784-6311
Meets Friday at 7:00 p.m. in the Social Hall

Mass with Anointing of the Sick
Saturday, October 6th at 10:30 a.m.
The Church encourages all the faithful,
especially the elderly and those experiencing bodily or
emotional illness, to attend the Anointing Mass.
The Anointing Mass is not only for the elderly or sick
but actually for all of us to receive HEALING spiritually
or physically from our Merciful God. In this Mass we can
pray for our relatives and friends to receive HEALING
too.
Reception will follow in the vestibule of the
Church.

Our Lady of Fatima Devotion
International Rosary
On Friday, October 12th at 7:00 p.m.
in the church we will conclude our monthly
devotion to Our Lady of Fatima with the International
Rosary. We will have celebration of the Mass, rosary and
procession, and offering of flowers, etc.
Please join us as we pray the rosary as a community,
process around the church and school grounds and enjoy
a reception in the gym.

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

WORKSHOP & MEETING

Week of
September 29,
2018

Sat.

9/29

4.30 pm Sachiko Bando Genger †

Sun.

9/30

7.30 am Parishioners

John L. Pellini †

Mon.

10/01

Tue.

10/02

9:00 am Rita, Tony & Stephen Pontes †
10:30 am Joaquin David-Malig †
Gerardo Ongoco †
12:30 pm Fernando Sandoval †
7.00 am Domnelia Go †
8.15 am Julia DeSousa †
7.00 am Herculano and Patricia Da Rocha †
8:15 am Kristin and Danelle Medeiros (B)

All current members and those who are
interested to join the ministries of Extraordinary
Eucharistic Ministers and Lectors are invited to come
on the following dates:

Wed.

10/03

7.00 am Dinla and Henry Requiron †

Thur.

10/04

I.

8.15 am Deacon Jose Prado †
7.00 am Ann Nguyen †
8.15 am Clifford Burt Hobbs †

Fri.

10/05

Sat.

10/06

Extraordinary Eucharistic Ministers:
October 2,2018 - 6:30 PM in the Church.

II. Lectors: October 3, 2018 - 6:30 PM in the
Church.
Hosted by Fr. Eddie and Sr. Pauline.

4.30 pm Leonora A. Magalong †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Attendance is “MANDATORY.”

Young @ Heart Is Returning!
(Something for Our Seniors.)
1st Luncheon of 2018!
Wednesday – October 17th
Please Join Us for Lunch!

Bratwurst Sandwich Luncheon
Including Dessert and Beverage
Reduced Price: $6.00
Tickets Now on Sale UnƟl Tuesday,
October 16, 2018.

Pray for the deceased and his family
Cody Miller - September 2018

7.00 am Matheo and Isave †
8.15 am Benef. of the Holy Cross Sisters (L&†)
8.15 am Rev.Stanilas Vang (Abbot) †

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

Job 1:6-22; Luke 9:46-50
Job 3:1-3, 11-17, 20-23; Matthew 18:1-5, 10
Job 9:1-12, 14-16; Luke 9:57-62
Job 19:21-27; Luke 10:1-12
Job 38:1, 12-21; 40:3-5; Luke 10:13-16
Job 42:1-3, 5-6, 12-17; Luke 10:17-24
Genesis 2:18-24; Ps 128:1-6; Hebrews 2:9-11;
Mark 10:2-16 [2-12]

St. Felicitas School—60th Anniversary
St. Felicitas Comedy Night - The Class of 75 will be
hosting a comedy night in the gym on October 27th, 2018
featuring the well-known comedian Mark Lundholm, who
is also an alumni and son to long time parishioner Sheila
Bickerton. This is a 21 and over event. There will be
cocktails and dinner before the show. Tickets are on sale
now. Contact the school office for more details.
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 men and women serving our
country

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
NOVENA EN HONOR A NUESTRA SENORA DE FATIMA
El Viernes 12 de Octubre a las 7:00
p.m. continuamos con la novena a

nuestra Señora de Fátima. Tendremos la celebración de la Sagrada Eucaristía, meditación
del Rosario durante la exposición del Santísimo
Sacramento, y a continuacion bendición con el
Santísimo -Este servicio religioso es en Inglés-

Las formas de inscripción
para la “Jornada de Preparación para la Confirmación”,
se distribuirán a partir del
Domingo 7 de Octubre y las
clase se inciarán el 4 de
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.

¿QUIÉN ESTÁ A NUESTRO FAVOR?
Jesús, como Moisés que estuvo antes que él, corrige
los malentendidos de los discípulos sobre el don del Espíritu. Vieron a personas, que no eran parte de su grupo,
echar demonios y hacer otros milagros como Jesús había
hecho. Jesús señala que nadie que hace milagros en su
nombre puede luego hablar mal de él. Luego señala la
importancia de la "gente sencilla": los pobres, las personas sencillas, los niños, los humildes que no son importantes en el mundo. Es a ellos a quienes fue enviado,
no a los ricos ni a los farisaicos. Jesús hace hincapié en la
importancia de las pequeñas obras hechas con fe, de la
misma manera que las grandes obras como echar a los
demonios. "Todo aquél que les dé a beber un vaso de
agua. . .por el hecho de que son de Cristo. . .les aseguro
que no se quedará sin recompensa" (Marcos 9:41). Dios
construye el Reino por venir poco a poco con nuestras
acciones, sin importar que sean pequeñas o sencillas, si
se las hace por amor a Dios y al prójimo.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy: Nm 11:25-29; Sal 19 (18):8, 10,
12-13, 14; Sant 5:1-6; Mc 9:38-43, 45, 47-48

LA DEVASTACIÓN DEL PECADO
Jesús continua enseñando acerca del pecado y sus
consecuencias. "Al que sea ocasión de pecado para esta
gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le
pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar." Por "gente sencilla", Jesús
quiere decir los seguidores humildes y también los niños
inocentes que lo aman. Ciertamente aquellos que han
abusado niños no han causado a los niños "a pecar", sino
que los han hecho victimas del peor tipo de abuso. Esas
personas merecen ser condenadas.
Luego, Jesús indica algo tan fuerte en su condenación del pecado que nos alarma cuando lo escuchamos, sabiendo que todos somos pecadores. Pero
Jesús a menudo habla en metáforas y parábolas, y que
no es necesario tomar su enseñanza de cortar la mano o
el pie o sacar el ojo literalmente. Se puede entender que
si somos culpables del pecado, debemos romper de
inmediato nuestra pecaminosidad y regresar a Dios.
Mejor romper con el pecado en esta vida que entrar a la
oscuridad eterna.
Hay tanto por aprender de estas lecturas que tenemos muchas cosas para reflexionar y orar. Aprovecha
estas sabias enseñanzas para acercarte a Cristo y tratar a
tus prójimos con amor y cuidado.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

CN 30-9-2018: CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM

Thứ Hai 01-10: Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu,
Trinh nữ, Tiến sĩ-HT
Thứ Ba 02-10: Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ
Thứ Năm 04-10: Lễ thánh Phanxicô Assisi, Tu sĩ
Thứ Bảy 06-10: Lễ thánh Bơrunô, Linh mục

Thứ Hai: G 1:6-22; Lc 9:46-50
Thứ Ba: G 3:1-3,11-17,20-23; Lc 9:51-56
Thứ Tư: G 9:1-12,14-16; Lc 9:57-62
Thứ Năm: G 19:21-27; Lc 10:1-12
G 38:1,12-21; 40:3-5; Lc 10:13-16
Thứ Bảy: G 42:1-3,5-6,12-16; Lc 10:17-24
Chúa Nhật: St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16
Kính mời quý ông bà và anh chị em đến
tham dự Thánh lễ và Chầu Thánh Thể vào
thứ Sáu Đầu Tháng ngày 5 tháng 10, 2018
vào lúc 8:00pm tại nhà thờ. Giáo xứ có đặt Mình
Thánh Chúa chầu từ 12:30pm-4:30pm tại Nhà
Nguyên trong Văn phòng Giáo xứ. Kính mời quý
ông bà và anh chị em dành ít thời gian trong

Đức Mẹ Fatima

Kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima,
Giáo xứ có Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể
và Lần Hạt Mân Côi vào lúc 7:00pm.
thứ Sáu ngày 12 tháng 10, 2018.
Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự.
Thánh Lễ Xức Dầu Bệnh Nhân
Thứ Bảy ngày 6 tháng 10 năm 2018
Hội Thánh khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là
những người cao niên và đau yếu đến tham dự
Thánh Lễ Xức Dầu. Bí Tích Xức Dầu không chỉ
dành riêng cho những người đau bệnh thể lý mà
còn cho tất cả mọi người cần được lòng thương xót
của Chúa chữa lành cả thế xác lẫn tinh thần và tâm
linh. Trong Thánh Lễ này chúng ta cầu nguyện
cho các thân nhân và bạn hữu được ơn chữa lành.
Sau Thánh lễ sẽ có thức ăn nhẹ trước tiền đường
nhà thờ. Xin mời đến tham dự.
Nhân ngày lễ Thánh Phanxicô Assissi, Giáo xứ có
nghi thức chúc lành cho các thú vật nuôi trong nhà
vào lúc 2:45pm thứ Năm ngày 4-10-2018, tại sân
chơi trường học. Anh chị em có thể đem thú vật
nuôi trong nhà đến để được chúc lành.

Ngày 1 tháng 10 - Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu
Thánh Têrêxa chào đời ngày 02/01/1873 tại Alancon nước
Pháp. Song thân là cụ Louis Martin và bà Maria Guérin.
Khi Têrêxa chưa tròn 4 tuổi, bà Guérin đã vội ra đi để lại
một tang buồn cho gia đình, nhất là đối với Têrêxa. Thánh
nữ được cha già và các chị dìu dắt trên đường đạo đức và
ngài tiến triển rất mau. Năm 10 tuổi, Têrêxa rước lễ vỡ lòng
và chịu phép Thêm Sức. Cùng năm đó, ngài bị một cơn bệnh
trầm trọng và được Ðức Mẹ chữa khỏi một cách lạ lùng. Lễ
sinh nhật 1887, ngài quyết định đi theo tiếng Chúa gọi. Ngài
được Ðức Giáo Hoàng ban đặc ân nhận vào dòng Kín khi
mới 15 tuổi. Ở đây, thánh nữ chăm chú cầu nguyện, nung
đốt lửa mến Chúa và giúp đỡ chị em trong nhà. Những nhân
đức nổi bật nhất nơi thánh nữ là lòng đơn sơ phó thác vào
Chúa, bác ái với mọi người và yêu mến các linh hồn. Với sự
hy sinh chịu đựng, ngài chu toàn bổn phận và được chị Pauline khuyến khích ghi lại cuốn "Một tâm hồn". Ngày
14/6/1895, thánh nữ cảm thấy vết thương tình yêu mở lớn
trong khi viếng Ðàng Thánh Giá. Ngày 08/7/1897, Thánh
nữ lâm bệnh nặng và ngày 01/10/1897, sau khi lãnh của ăn
đàng, Thánh nữ đã trút hơi thở sau cùng. Năm 1925, Ðức
Thánh Cha Piô XI đã phong ngài lên bậc Hiển Thánh và đặt
ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo. Ngày lễ kính thánh
Têrêxa, chúng ta hãy xin Chúa, qua lời cầu bàu của Thánh
nữ, cho chúng ta luôn chấp nhận sự đau khổ Chúa gửi trong
tinh thần đơn sơ và phó thác.
Ngày 2 tháng 10 - Các Thiên Thần Bản Mệnh
Các Thiên Thần được Chúa giao cho nhiệm vụ ở cạnh loài
người. Chính Chúa Giêsu và Giáo Hội đã dạy ta điều đó.
Nếu ma quỷ đông vô số đang lượn quanh ta như sư tử tìm
mồi xâu xé, thì an ủi thay, Thiên Chúa cũng gửi đến cho ta
những sự trợ giúp hữu hiệu của các Thiên Thần. Ta quen gọi
các ngài là Thiên Thần Bản Mệnh. Các ngài gìn giữ ta khỏi
mọi sự dữ và mọi hiểm nguy, giúp ta tránh xa những dịp tội,
gợi lên trong ta những ý tưởng lành thánh và dẫn ta vào
đường nhân đức. Các ngài thêm sức cho chúng ta trong
những cơn cám dỗ, nâng đỡ và khuyến khích ta khi thất vọng
và an ủi ta khi sầu muộn. Mỗi khi ta sa ngã vì yếu đuối sai
lầm, các ngài giúp ta hồi tâm, hối hận và bầu cử cho ta trước
tòa Chúa. Các ngài cũng soi sáng thêm sức cho ta trong giờ
hấp hối. Do đó, ta phải tỏ lòng biết ơn bằng cách chu toàn
bổn phận đối với các ngài. Bổn phận đó là tỏ lòng kính trọng
các ngài luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, yêu mến và cậy
trông vào sự che chở của các ngài. Và sau cùng, luôn sẵn
sàng tuân theo lời chỉ dạy của các ngài qua tiếng lương tâm.
Tháng Mười là Tháng tôn trọng Sự Sống
Nhìn Mỗi Gương mặt Con Người là khuôn mặt của Chúa
Kitô. "Đứa trẻ chưa sinh, người già… đối với một số người
cho là một 'gánh nặng' trên hệ thống y tế của chúng ta, bị
cáo buộc 'dư thừa' phôi thai tại phòng khám sinh sản, người
khuyết tật, nạn nhân tai nạn suy giảm nhận thức những
người cần sự hỗ trợ trong việc tiếp nhận thực phẩm và nước
để sống - Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Đức
Hồng Y DiNardo mời gọi người Công giáo "cầu nguyện và
suy nghĩ về mỗi người chúng ta có thể gia hạn cam kết và
làm chứng tá cho việc 'tôn trọng, thúc đẩy và giảng dạy bản
chất siêu việt của con người."- Đức Hồng Y DiNardo chủ
tịch Ủy ban Bảo Vệ Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa
Kỳ (HĐGMHK).

You and your family and friends are cordially invited to our Family Crusade
Celebration of the Holy Eucharist,
reception, and entertainment on:

Saturday, October 6th, 2018
St. Felicitas Catholic Church
1662 Manor Blvd., San Leandro
4:00 P.M. - Holy Rosary
4:30 P.M. - Mass
Procession after the Mass
Oﬃciating Priest : Fr. Eddie Castañas
Reception to follow the procession
at St. Felicitas Catholic Church Hall near the school.
We wish to thank all families and friends who welcomed Our Lady of Fatima
in their homes and meditated on the mysteries of the Holy Rosary. May she
always help us and intervene in all our needs.
For more information, please call :
Rodrigo Emperador, 510-305-2982
Marivic Matias, 510-388-4286

