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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 — 12:30 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,
Peace of Christ be with you. Hope you all had a good and relaxed summer and are ready for another
year!
1. For the last few weeks, with ongoing communication, shame, pain, anger and tears have been
brought to the Church by the recent revelations of the Pennsylvania sex abuse cases, Archbishop
Vigano’s letter and other scandals. The faith of many Catholics has been shaken …….
2. Bishop Michael Barber as the Bishop and Shepherd of the local Church - the Diocese of
Oakland, has asked all of us to join together in fasting and prayer for repentance and conversion.
This is also the time of grace, purification, preparation and reform. We need to pray for the
victims and their families as well.
3. For the protection and renewal of the Church, we will join with other parishes in the Diocese to
have a Novena to St. Joseph from September 6th to September 14th. We will say the prayer to St.
Joseph at every Mass. The novena prayer is printed on the last page of the bulletin.
4. Friday, September 14th, the Feast of The Exaltation of the Holy Cross, is set aside as a day to
fast, to pray and to perform works of mercy. We will have a Mass at 7.00 am in the morning. At
6.00 pm we will have a special Holy Hour with the Exposition of the Blessed Sacrament to pray
for the victims of abuse, scandals and for the healing and reform of the Church. We will
conclude the day with the Sacrifice of the Holy Mass.
5. Today is the Twenty-Third Sunday in Ordinary Time. We celebrate Christ who makes no
distinction between classes of people, who heals and restores the afflicted. Jesus goes from town
to town to bless and heal everyone whether poor or rich, good or bad, sinner or the righteous, the
beautiful and the ugly. He is very inclusive, no discrimination and no favoritism.
6. Do we realize that we are deaf? Does it occur to us that as individuals and as Church we do not
fully understand the message of Jesus? Is it not the reason why we have a speech impediment
and the people of our time no longer understand us when we try to tell them the good news? As
individuals and as a Church we need to come to Jesus for healing “Lord Jesus, only you and you alone can open the ears of our hearts and free the tongues of our
spirits to glorify and praise you by being sensitive as you were, to those who come to us”.

God Bless you all,
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
September 02, 2018

Parish Offering

Sunday Collection
Stewardship - Alzheimer’s Research
Maintenance
This week

$ 7,959.50
$ 397.98
$ 4,198.50

Second Collection -Diocesan Priest Retirement
Stewardship - Holy Cross Sisters
Next week
No Second Collection
Stewardship - Guide Dogs for the Blind
Thank you for your continued generosity.

Diocesan Priest Retirement Benefit Trust
Did you know that the Diocese anticipates there
will be almost 70 retired priests within the next 5-10
years? They have given generously their entire lives
in service to our Diocese, and now face retirement
with little or no government assistance. Show them
your appreciation by offering a donation to the
Diocesan Priest Retirement Benefit Trust this
weekend, and by remembering them in your prayers.
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.
READINGS FOR THE WEEK
Mon:
Tues:
Wed:
Thurs:
Fri:
Sat:
Sun:

1 Corinthians 5:1-8; Luke 6:6-11
1 Corinthians 6:1-11; Luke 6:12-19
1 Corinthians 7:25-31; Luke 6:20-26
1 Corinthians 8:1b-7, 11-13; Luke 6:27-38
Numbers 21:4b-9; Philippians 2:6-11;
John 3:13-17
1 Corinthians 10:14-22; Luke 2:33-35
Isaiah 50:5-9a; James 2:14-18; Mark 8:27-35

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
Amanda Simpson
Pete Muskopf
Laverna Shold

Rebecca Bautista
Olivia Maquillan
Sarina Bean
Frances Kalkis
Elaine V. Dizon
Bautista Family
Alice Camozzi
Jan Reitz
Evelyn Calso

St. Felicitas Youth Choir
Come Join us
Starting September, 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!
Are you someone who loves to sing? Would you
like to learn more about choral music and the rich
history of our Catholic faith through hymns? Have
you wanted to join the choir but not sure how? This
is the perfect opportunity for all of the above and
enable you share your gifts while leading the
congregation in prayerful song!
TWO mandatory rehearsals the week prior at
the St. Joseph Center :
1st rehearsal 2nd rehearsal Mass
-

Monday, Sept. 10 at 7.00 pm
Wednesday, Sept. 12th at 7.00 pm
Sunday, Sept. 16th at 10.30 am

If interested please send me an email Liwen (Elli) Li
at l.augustinexli@gmail.com. I will also be at both
rehearsals for any additional inquiries.

See you there!!
Pray for the deceased and their families
Carmen Vinilla - August 27, 2018
Mary Jane McSharry - Sept. 01, 2018

Sat.

9/08

4.30 pm Luz Quinto †

Sun.

9/09

7.30 am Arline Milkent †

Week of
September 08,
2018

Pablo & Ana Zamora †

Mon.

9/10

Tue.

9/11

Wed.

9/12

Thur.

9/13

Fri.

9/14

Sat.

9/15

Ed Burns †
9:00 am Parishioners
10:30 am Jose & Edvina Silveira †
Purificacion Bautista †
Children In Jos, Africa Orphanage (H)
12:30 pm Fernando Sandoval †
7.00 am Hortense Prado †
8.15 am Elsie Dias & Family†
7.00 am
8:15 am Trujillo Family (L & †)
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
8.15 am

Policarpio G. Villanueva †
All Souls †
Julia Balat †
Mercedes Garcia †
Gordon Devetter (B)

4.30 pm Olivia Maquillan (L)
Sarina Bean (H)
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.

Catholic Daughters, Court #2400
Congratulates New Officers
for Term 2018-2020
Our goal is to foster Unity and Charity in our
Parish and Community

Regent: Laura Vacca; Vice Regent: Lorine Bakowsky
Secretary: Kim Oliver; Treasurer: Therese Perez
Financial Secretary: Maria Arechiga
Have you ever thought of visiting a monthly
meeting?
Come and meet some awesome women!
A special gift for all new members!
Next meeting:
Monday, September 17th at 6 pm
St. Joseph's Center Dining
Contact any officer for additional information or
Laura (510) 357-6886

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
Las formas de inscripción
para la “Jornada de Preparación para la Confirmación”, se
distribuirán a partir del Domingo 7 de
Octubre y las
clases se iniciarán 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.

DEBES VER MÁS ALLÁ DE LAS
APARIENCIAS
La frase "vestido de domingo" ha perdido gran parte de
su significado en la sociedad actual. Algunos se lamentan de que la gente ya no se ponga elegante para asistir a
la iglesia los domingos; otros consideran que es un síntoma saludable que nos vistamos tan informalmente cuando nos reunimos ante el Señor como en los demás
lugares. Sin importar cuál sea nuestra opinión sobre este
tema, Santiago seguramente nos reprendería. En ambos
casos, seguimos centrándonos en las apariencias, creyendo que suponen una especie de posición privilegiada ante
Dios. Es cierto, Santiago critica a la comunidad que favorece a los ricos y bien vestidos mientras condena al
ostracismo a los que están pobremente vestidos, pero
critica aún más a quienes hacen distinciones y toman
decisiones en base a criterios que nada tienen que ver
con el Reino de Dios. Puede que Santiago enfoque nuestra atención hacia el Reino de Dios que describe Isaías,
en el cual la gente es curada y la tierra se hace fértil para
dar fruto. Jesús hoy se enfoca en este Reino de Dios
cuando cura a un gentil en una región hostil a su fe judía,
sin tener en cuenta el origen, la vestimenta ni la condición social de este hombre, ni siquiera su habilidad
para retribuirle la atención. Isaías, Santiago y Jesús en el
Evangelio según san Marcos nos llaman a ir más allá de
las apariencias para averiguar dónde se debe hacer y se
ha hecho la voluntad de Dios, así en la tierra como en el
cielo.

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 este 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: Is 35:4-7a; Sal 146 (145):7, 8-9, 9
-10; Sant 2:1-5; Mc 7:31-37
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

CN 9-9-2018: CHÚA NHẬT 22 QUANH NĂM - B

Thứ Tư 12-9: Lễ Thánh Danh Đức Maria
Thứ Năm 13-9: Lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm
Thứ Sáu 14-9: LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Thứ Bảy 15-9: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Thứ Hai: 1 Cr 5:1-8; Lc 6:6-11
Thứ Ba: 1 Cr 6:1-11; Lc 6:12-19
Thứ Tư: 1 Cr. 7:25-31; Lc 6:20-26
Thứ Năm: 1 Cr 8:1b-7, 11-13; Lc 6:27-38
Thứ Sáu: Ds 21:4b-9; Pl 2:6-11; Ga 3:13-17
Thứ Bảy: 1 Cr 10:14-22; Lc 6:43-49
Chúa Nhật: Is 50:5-9a; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chữa một
người vừa ngọng vừa điếc. Người ngọng là người
gặp khó khăn khi trình bày, khi phải diễn đạt bằng lời
nói cho người khác hiểu. Ta có cảm tưởng lưỡi anh
bị một sợi dây trói buộc. Ðức Giêsu đã đụng đến lưỡi
anh, và sợi dây đó được tháo cỡi. Giờ đây anh có thể
nói được tự nhiên và rõ ràng. Nói sao để người khác
hiểu được mình, đó là ước mơ của nhiều người trong
chúng ta. Nhưng ta lại thấy có cái gì đó trói buộc
mình khiến mình ngần ngại, sợ hãi, né tránh... Nhiều
người đã trở nên ngọng hay câm vì đã trải qua những
kinh nghiệm đau đớn: kinh nghiệm bị châm chọc, bị
khinh miệt, bị khước từ... Bao kinh nghiệm làm con
người mất tự tin và khép lại. Có những đe dọa ám
ảnh làm con người câm nín. Ép-pha-tha, xin hãy mở
miệng con để con có thể hồn nhiên vén mở thế giới
của mình, hầu gặp được sự cảm thông và nâng đỡ.
Chúng ta thường chỉ nghe điều mình muốn nghe,
hay lắm khi nghe điều người khác nói nhưng lại hiểu
dưới cái nhìn chủ quan của mình. như thế vẫn là chưa
hiểu được điều người kia muốn nói. Nghe bằng tai,
không đủ. Cần lắng nghe bằng cả trái tim. Chỉ trái
tim yêu thương mới giúp ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu ý
nghĩa đàng sau lớp vỏ ngôn từ. Ép-pha-tha, xin giúp
con ra khỏi cái tôi cứng cỏi, ra khỏi những thành kiến,
những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của
anh em.
Thế giới hôm nay thiếu cảm thông và đối thoại, vì
có nhiều người bị câm điếc về mặt tinh thần. Bệnh
này làm người ta thành những hòn đảo, chẳng có gì để
cho, chẳng có gì để nhận, để rồi chết dần trong sự
nghèo nàn của mình. Xin cho chúng con đừng câm
điếc trước Thiên Chúa và anh chị em, đồng thời giúp
người khác ra khỏi sự câm điếc của họ. Amen.

Ngày 14 tháng 9 - Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Dưới thời hoàng đế Hérachius I, những người Ba Tư
xâm chiếm Giêrusalem và lấy mất phần chính của Thánh
Giá thật mà thánh Hélène, mẹ của hoàng đế Constantin
đã để lại. Hérachius nhất định chiếm lại Thánh Giá này.
Ngài cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ và nung nấu lòng can
đảm. Quả nhiên, lời cầu xin của nhà vua đã được Chúa
chấp thuận, ngài đã đánh bại được quân Ba Tư và trở về
Constantinople giữa tiếng reo hò của dân chúng. Với
những cành Olive, những ngọn đuốc cháy sáng, Thánh
Giá thật của Chúa đã được tôn vinh trong bầu khí khải
hoàn. Hoàng đế tràn trề sung sướng muốn trở về
Giêrusalem với Thánh Giá này sau 14 năm lưu lạc. Nhà
vua tiến vào thành thánh, nhưng trước khi lên núi Sọ,
ngài đã không thể bước đi được nữa, khiến cho mọi
người đều kinh ngạc sợ hãi. Giáo trưởng Zachazie hô
lớn: "Tâu đức vua, chắc chắn phẩm phục của đức vua
không xứng đáng với cảnh nghèo nàn và khiêm nhượng
của Chúa Giêsu khi vác Thánh Giá". Hérachius vội cởi
bỏ phẩm phục sang trọng, và thay bằng vào bộ quần áo
nghèo hèn. Tức thì nhà vua cất bước một cách dễ dàng...
và để ra sự khải hoàn, Chúa đã ban nhiều phép lạ cả thể
trong ngày ấy. Từ đó, lễ kính Thánh Giá Chúa Giêsu
được lập ra để nhắc cho các thế hệ kỷ niệm ngày này.
Ngày 15 tháng 9 - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Những đau khổ của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn thật
vô cùng lớn lao. Tiên tri Isaia đã gọi Ngài là "Con người
của đau khổ". Bên cạnh những thống khổ ấy, đau khổ
trong đời Mẹ Maria cũng vượt mức chịu đựng của loài
người, và chúng ta không làm sao diễn tả đầy đủ được.
Nếu Ðức Giêsu đã đau khổ như một Thiên Chúa, Mẹ
Maria cũng đã vô cùng đau đớn khi nhìn con Mẹ xuôi tay
trước những cực hình phải chịu.
Trong một mức độ nào đó, Mẹ đã đóng góp rất nhiều vào
công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu bằng việc liên kết
những khổ đau của Mẹ với những đau khổ của Chúa.
Giáo Hội suy tôn Ðức Maria là Nữ Vương các thánh tử
đạo và đã cụ thể hóa những đau khổ của Mẹ qua các sự
kiện sau:
1.Khi nghe Simêon nói tiên tri.
2.Khi trốn sang Ai Cập.
3.Khi lạc mất Đức Giêsu ở Jesusalem trong ba ngày.
4.Khi Đức Mẹ gặp Đức Giêsu trên đường đến núi Sọ.
5.Khi Đức Giêsu bị đóng đinh.
6.Khi Đức Giêsu được tháo xuống khỏi Thánh Giá.
7.Khi chôn xác Đức Giêsu trong mồ.

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.

In response to the recent scandal in the Church, Bishop Michael Barber has requested that
the faithful pray to St. Joseph for the protection and renewal of the Church.

ST. JOSEPH PRAYER FOR
PROTECTION & RENEWAL OF THE CHURCH

To you, St. Joseph we bring our broken hearts and all of the discouragement that weighs us down.
Impurity and scandal have wounded our Church and
have brought much shame, sorrow and tears.
We ask you dearest St. Joseph, to be our guide along this very dark path,
for you are the model of faith, purity and devotion that we need so desperately.
May the Lord send forth the burning fire of the Holy Spirit,
and renew the face of the Church, and the world.
Oh St. Joseph, pray ceaselessly for the Church during this time of suffering and great mourning.
May this current pain inflicted upon the Church be transformed by the power of Christ’s cross,
and lead to further renewal and continued purification. Amen

ORACION A SAN JOSE
PARA LA PROTECCION Y RENOVACION DE LA IGLESIA
Traemos ante ti, San José, nuestros corazones quebrantados y todo el desaliento que nos agobia.
La impureza y el escándalo han herido a nuestra Iglesia y han traído mucha vergüenza, tristeza y
lágrimas. Queridísimo San José, te pedimos que seas nuestro guía en este camino tan oscuro, pues
tú eres el modelo de fe. pureza y devoción que necesitamos desesperadamente. Pedimos que el
Señor envíe el fuego ardiente del Espíritu Santo y
renueve la faz de la Iglesia y del mundo. Oh, San José, ruega
incesantemente por la Iglesia en este tiempo de duelo y sufrimiento. Que este dolor
actual infligido a la Iglesia sea transformado por el poder de la cruz de Cristo y conduzca a una
renovación y purificación continua. Amén

Kinh Khẩn Cầu Cha Thánh Giuse
Cầu Nguyện Cho Giáo Hội
Kính lạy Cha Thánh Giuse, chúng con chạy đến khẩn cầu Cha, khi tâm tư buồn chán đang đè nặng trên
chúng con. Cách sống vô luân gây ra những gương xấu làm thương tổn Giáo Hội, và là nỗi ô nhục, đầy
buồn sầu với bao nước mắt. Chúng con khẩn xin Cha thương hướng dẫn Giáo Hội vượt qua nẻo đường tăm
tối này, vì Cha là mẫu gương nhiệt thành sống đức tin, thực hành đức khiết tịnh cách trọn hảo.
Xin Cha khẩn xin Thiên Chúa thắp lên ngọn lửa thanh tẩy của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu canh tân bộ mặt
Giáo Hội và Thế giới. Chúng con khẩn xin Cha không ngừng khấn xin cùng Chúa, phù hộ và nâng đỡ Giáo
Hội trong thời gian buồn sầu này. Chớ gì nỗi đau của Giáo Hội được quyền năng của Thập Giá Chúa Kitô
biến đổi và dẩn đưa chúng con đến cuộc sống thanh luyện không ngừng. Amen.

