St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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

S I X T H S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
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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 — 12:30pm 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) 476-8820

Some more of Father Tom’s scattered thoughts…..
My dear Parishioners,
1. Today is the Sixth Sunday in Ordinary Time, Year ‘C’. The readings invite us to place our
trust in God and provide us with a clear answer to our everyday concerns….. our lives can
get so complicated! Are you happy? If you are not, why are you not happy? Could it be a
sign that God is calling you to a closer relationship with Him and you are not responding
to His call?
2. We received the gift of life from our loving God. Have you ever asked yourself why God
created you and how you should go about living your life? Following Christ is not meant
to be easy and it is a challenge we must face everyday. We are invited to do things that
don’t come to us naturally. I find the Beatitudes challenging and provocative more than
any other statements in the New Testament. The message they contain may take a lifetime
to learn. They explain how to spend this life in order to attain everlasting happiness in
Heaven. How seriously do you take Jesus? Are you frightened by the deep demands that
the Beatitudes make on you?
3. I would like to invite you to read, to pray, and to meditate on the Beatitudes. I list below a
few quotes from the Beatitudes :
“Blesssed are you who are poor, for the kingdom of God is yours.
Blesssed are you who are now hungry, for you will be satisfied.
Blesssed are you who are now weeping, for you will laugh.
Blesssed are you when people hate you, and when they exclude you
and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man.
Rejoice and leap for joy on that day!
Behold, your reward will be great in Heaven.”
4. The Beatitudes are such a familiar part of the Gospel that we hear them during Mass, we
can easily miss their meaning.
Help one another to live out the Beatitudes!!
God Bless.
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering - February 10, 2019
Sunday Collection
Stewardship-Miss. of the Sacred Heart

$ 10,974.50
$
548.73

This week
Stewardship - SPRED
No Second Collection
Faith Direct : January Collection

$ 3,415.56

Thank you for your continued generosity.

President’s Day
The Parish Office will be closed
on February 17th and February
18th, for Presidents’ Day weekend. We will be
open on Tuesday, February 19th.
Novena to our Patrons
Saints Felicity and Perpetua
The novena prayer to our Patrons will be
said at all daily and weekend Masses
from February 26th to March 6th. The
feast day is March 7th.

Young at Heart February Luncheon
When: Wednesday, February 20th, 2019
Time:

Lunch at noon - doors open at
11:30 a.m.

Where: Msgr . McGinty Hall - Gym
Menu: Pasta & Meatball Luncheon
Includes dessert and beverage
Tickets only $6.00!
Tickets on Sale Until February 19th, 12 noon
(Sorry - no tickets sold at the door.)
Something for our Seniors

Come join us for lunchtime fun!

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES
Adult Confirmation
Contact Maria Lara at (510) 877-2888 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
2nd 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 5.00 pm in the St. Joseph’s Center
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
Intensions' para las Misas

Pray for our Sick Relatives & Friends

Jorge Salloman Jr.
Daniel Camozzi
Virginia Mercado
Linder P. Zorozabal
Vilia Vargas
Erlinda Dizon
Dave Fiscus
Juan Rocha
Pete Muskopf
Elaine V. Dizon
Alice Camozzi
Jan Reitz
Evelyn Calso
Diane Delucchi

Justine Fragoso
Patricia Coffey
José Luis Milan
Jennifer Pimentel
Marian Pereira
Jose Luis Pech
David Lundholm
Elina Olivera
Isabel Smith
Tony Silveira
Aria Pardo
Rosy Pereira
Dan Bautista
Joey Medeiros
Gus Padilla
Josh Mendes
Mary Drayton
Millie Loverro

Myriam Rodriguez
Elmira Rodriguez
Betty Ann Sardella
Jeanette Sardella
Joan Kellogg
Emmanuel Kallos,Jr.
Eddie Oberti
V Sylva
Raynette Lavine
Gene Silveria
Lisa Stanley
Anjana John
Ernest Comelo
Gary Mayer

We are in need of volunteers to help clean our
church. Can you help clean the Church once
every 3 weeks? If you think this is something you
can do please contact the office at 510-351-5244 for
more information. Thank you so much.

Sat.

02/16

4.30 pm Maria Nguyen Thi Dong †

Sun.

02/17

Carmen Rubero †
7.30 am Parishioners
9:00 am David Leyva †
10:30 am Kathleen Jones Calhoun †
12:30 pm Jose Antonio Guzman †
Sebastian Gonzales and
Guadalupe Duran †

Mon. 02/18

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

Genesis 4:1-15, 25; Mark 8:11-13
Genesis 6:5-8; 7:1-5, 10; Mark 8:14-21
Genesis 8:6-13, 20-22; Mark 8:22-26
Genesis 9:1-13; Mark 8:27-33
1 Peter 5:1-4; Matthew 16:13-19
Hebrews 11:1-7; Mark 9:2-13
1 Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; Psalms 103:1-4, 8,
10, 12-13; 1 Corinthians 15:45-49; Luke 6:27-38

If you know anyone who is serving please call the office.
Nếu bạn biết người nào đang phục vụ quân đội trong Giáo xứ
chúng ta, xin vui lòng gọi cho văn phòng Giáo xứ 351-5244.
Si conoce a alguien que está sirviendo, por favor llame a la
oficina al 351-5244 y háganoslo saber.

7:00 am All Souls †
8:15 am Jose, Maria, Liduina, Silva †

Tue.

02/19

7:00 am Jasmine De Souza (B)
8:15 am Catherine Kelly †

Wed. 02/20

7:00 am Antonio Aguiar †
8:15 am Noel De Souza †

Thur. 02/21

7.00 am Joao Leonardo †
8.15 am Joseph Tran †

Fri.

The Holy Season of Lent is fast approaching.
Please bring your blessed palms from last
year to the church vestibule where baskets
are available or you may bring them to the
parish office. They will then be burnt for
ashes to be used on Ash Wednesday,
March 6th.

Week of
February 16,
2019

02/22

7:00 am Joao Silveira Luis †
8:15 am Phaolo Hoang and Maria Ngo †

Sat.

02/23

8:15 am Antonio Silveira †
4:30 pm Lorenza Mapoy †
Antonio and Rafaela Miranda †

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.

INSEPARABLE
Faith and works are like the light and heat
to a candle; they cannot be separated.
--Anonymous

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

Pray for the deceased and their families
Avelino Briones - February 2019
Judith Edrosolam - February 12, 2019
Dick Sofield - February 12, 2019

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
¡FELICIDADES!
El Evangelio de Lucas para hoy es el sermón
en el llano donde predicó las Bienaventuranzas, lo que comúnmente pensamos como el
Sermón de la Montaña. Parece como si Jesús
estuviera felicitando a quienes se les ha considerado los menos afortunados, ¿cierto?
Las afirmaciones de las Bienaventuranzas
anulan el concepto de afortunado en el tiempo
de Jesús, nombrando a quienes son pobres,
sufren hambruna, lloran o están marginados
como aquellos que deben alegrarse.
Jesús continua con una afirmación
sorprendente y profética ¡Ay de ustedes!,
dirigidas a aquellos que por lo general pensamos están bendecidos. La recompensa celes¿EN QUIÉN CONFÍAS?
tial no es un privilegio de los ricos y acomodados sino una bendición para todos los
La primera lectura y el salmo toman un enfoque algo
que confían en Dios, cuya recompensa será
diferente: confiar en Dios, no en las personas o cosas
grande en el cielo.
de este mundo. Quien confía en Dios es afortunado,

Apreciada Comunidad,
Como todos sabemos la Cuaresma se aproxima y con ella varias actividades religiosas,
propias de este tiempo. Si usted tiene en
casa “palmas” del año pasado, por favor
tráigalas para ser usadas en la preparacion de
las cenizas que se usarán el Miércoles de
Ceniza. Usted puede depositarlas en una canasta que encontrará en el vestíbulo del templo o bien llevarlas directamente a la oficina
de la parroquia. Gracias!

Lecturas de hoy: Jer 17:58; Sal 1:12, 3, 4
y 6; 1 Cor 15:12, 1620; Lc 6:17, 2026

como una planta que produce buen fruto, sustentado
por aguas vivas y caudales de gracia. En cambio los
malvados, quienes se marchitan y desaparecen volando como las ilusiones de su ensimismamiento.
Pablo, en la segunda lectura, consuela a los miembros
de la primera comunidad cristiana de Corinto que estaban dudosos o desvalorizando, la resurrección de
Jesús y la resurrección de los muertos. Dependiendo
en el mundo material y de su orgullo espiritual, ellos
creían que su justicia era algo que habían logrado por
sí mismos. Se sentían autosuficientes, ricos, sin necesidad de persistir en el poder salvador de la resurrección de Cristo que completa el sacrificio del Viernes
Santo hasta la Pascua, lo cual es nuestra verdadera
bendición.
Así que ¡felicidades! Reconociendo nuestra necesidad
de Dios, somos ricos en el Reino de amor de nuestro
Padre. Nuestra hambre se satisface al ser sostenida con
alimento del Espíritu. Nuestro llanto se convertirá en
saltos de gozo, siempre, incluso cuando las personas
nos traten mal. La recompensa de Dios para nosotros
es el Reino, ahora y siempre.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Lc 6,17-18.20-26

Thứ Năm 21-2: Lễ thánh Phêrô Damina, GM-TSHT
Thứ Sáu 22-2: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
Tin Mừng của thánh Luca hôm nay đưa ra bốn lời chúc phúc của
Chúa Giêsu cho những kẻ nghèo đói, khóc than, bị khử trừ, bị sỉ
Thứ Bảy 23-2: Lễ Thánh Pôlicáp, Gm, Tử đạo
vả và bốn lời nguyền rủa, chúc dữ cho những người giầu có ,no
phỉ,vui cười, được nhiều người ở đời ca tụng, tán dương. Đây là
những điều nghịch lý, phản đề, đối chọi,mời gọi người môn đệ
Chúa phải biết phân định, chọn lựa vv… Điều Chúa muốn hướng
Thứ Hai: St 4:1-15,25; Mc 8:11-13
chúng ta và mọi người về những người xấu số, khổ cực, đói
St 6:5-8; 7:1-5.10; Mc 8:14-21
nghèo, những kẻ thấp cổ bé họng , đồng thời Ngài đem lại cho họ
niềm hy vọng.Thực tế, Chúa không lên án những người giầu có
vì họ có lắm tiền, nhiều của, Chúa không bần cùng hóa xã hội,
nhưng Chúa chỉ lên án những người giầu có khi họ có tiền của
mà không biết chia sẻ, dùng tiền của vung vít, bừa bãi mà không
Dt 11:1-7; Mc 9:2-13
nghĩ đến những người nghèo, những người cơ cực trong xã hội.
Chúa chỉ lên án người giầu khi họ dùng tiền, tài sản như vật cản
đường không cho người khác đến với Chúa, và vào Nước Trời.
23/2 – Thánh Pôlycarp, Giám mục Tử đạo Tiền bạc, của cải, tài sản tự nó không phải những gì xấu xa, tội
lỗi. Cách sử dụng tiên của sao cho phù hợp mới là điều quan
(qua đời năm 156)
trọng. Tiền của, vật chất có thể được dùng vò việc tốt và việc
xấu. Điều quan trọng là biết chia sẻ và trao ban. Anh thanh niên
Pôlycarp, giám mục giáo phận Smyrna
giầu có trong Tin mừng là một điển hình cụ thể. Anh có thể thao
(nay là Izmir, Thổ nhĩ kỳ), môn đệ của
Chúa, nhưng với điều kiện duy nhất là đừng bám víu, đừng ham
Thánh Gioan tông đồ và người bạn là
của cải nữa mà về bán hết tài sản, phân chia cho những người
Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, là người
được kính trọng trong nửa đầu của thế kỷ II.
nghèo khó và đi theo Đức Giêsu. Tự bản chất, giầu không phải là
xấu. Nghèo cũng không phải là nhân đức.
Thánh Inhaxiô, trên đường tới Rôma chịu tử đạo,
đã ghé thăm Pôlycarp tại Smyrna, và sau đó tại Khốn cho người giầu có khi họ chỉ bo bo giữ của cho riêng mình,
thành Troas, Thánh Inhaxiô đã viết thư riêng cho không biết xót thương, chia sẻ, trao ban. Họ thu tích của cải, tiền
Pôlycarp. Các Giáo hội Tiểu Á nhận ra khả năng bạc vào kho, rồi đóng kín kho không biết mở ra để giúp người
lãnh đạo của thánh Pôlycarp nên chọn ngài làm đại nghèo, giúp những công việc chung vv…Hạnh phúc đích thật là
diện để thảo luận với ĐGH Anicêtô vào ngày lễ con người biết yêu thương, chia sẻ, quảng đại cho đi mà không
Phục Sinh ở Rôma – một kiểu khá tranh luận trong đòi lại. Người ta sinh ra ở đời là để được sống hạnh phúc. Cả
thời Giáo hội sơ khai. Chỉ còn một trong nhiều lá cuộc sống trần gian của con người là tìm kiếm hạnh phúc. Con
thư của Thánh Pôlycarp được lưu giữ, đó là thư người có thể ở giữa cái họa và cái phúc. Nhưng họa là khi con
người chỉ bo bo, nông cạn tìm điều phúc ngắn hạn, những thú vui
ngài viết cho giáo đoàn Philippi, Maxêđônia.
mau qua ở trần gin. Hạnh phúc đích thực là chính Chúa mà con
Lúc 86 tuổi, Thánh Pôlycarp bị thiêu sống tại người phải tìm kiếm. Lúc con người đặt Chúa ưu tiên trong cuộc
Smyrna. Lửa không thiêu cháy ngài, cuối cùng sống, lắng nghe tiếng Người và phục vụ, thực thi Lời Chúa trong
ngài bị đâm chết. Viên sĩ quan chỉ huy ra lệnh cuộc sống.Chắc chắn, khi lắng nghe, cầu nguyện, xin ơn soi sáng
thiêu xác thánh nhân. Các chứng tích về cuộc tử thì các mối phúc của Chúa dạy là lời an ủi, khích lệ, động viên
đạo của Thánh Pôlycarp còn được lưu giữ, rất đáng mạnh mẽ và đó cũng chính là lời thức tỉnh cho những ai bước
tin cậy về cái chết của một nhân chứng Kitô hữu.
trên hành trình theo Chúa, và giúp những ai biết xây dựng đời
sống của mình trên những thực tại vĩnh viễn, trường cửu của
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
Nước Thiên Chúa hơn là chỉ dựa vào những việc mau qua ở trần
gian, ở thế giới này. Nói cách khác, con người phải biết cộng tác
ĐỨC THÁNH CHA – THÁNG 2, 2019
với Chúa để các mối phúc được hiện thực ngay nơi trần thế này,
Việc Buôn Bán Người
nhờ biết chia sẻ, trao ban tiền của cho tha nhân, đem lại hy vọng,
niềm vui cho những kẻ khó nghèo, sầu khổ vv…
Cầu xin cho mọi người quảng đại

đón tiếp những nạn nhân của việc
buôn bán người, của việc cưỡng bức mại
dâm và của bạo động.

Nếu quý vị vẫn còn giữ lá đã được làm phép trong
ngày Lễ Lá năm ngoái, xin vui lòng đem đến Giáo
xứ để đốt làm tro và xử dụng cho Lễ Tro năm nay.
Xin chân thành cám ơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng
con biết đem yêu thương và phụng sự Chúa nơi mọi người, đem
an hòa vào nơi tranh chấp, đem thứ tha vào chốn lỗi lầm. Amen.
GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ:
1. Bốn mối phúc nói gì cho chúng ta ?
2. Bốn mối họa nói gì cho chúng ta ?
3. Hạnh phúc đích thực là gì ?
4. Ai ban cho chúng ta hạnh phúc đích thực ?
5. Chúng ta phải làm gì để các mối phúc của Chúa được thành
tựu ở đời này ?

