St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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

S E V E N 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

Seventh Sunday in Ordinary Time
Some more of Father Tom’s scattered thoughts…..
My dear Parishioners,
1. How do we respond to hurt and offenses? Jesus gives us some valuable teachings in the
Gospel today. Let us read and meditate on it . This is what Jesus says in the Gospel of
Luke 6:27-29…..
“I say this to you who are listening, love your enemies, do good to those who hate you,
bless those who curse you, pray for those who mistreat you. To the man who slaps you on
one cheek, offer the other one as well…….. love your enemies”.
2. Hatred destroys the world. Jesus came to give life to the world. To follow Him demands
that we fight off hatred in the world, beginning with that anger that is within us.
3. One of the key tasks facing any Christian community is to put into action the Gospel of
forgiveness by refusing to harbor any thoughts of hatred and revenge for our enemies.
Anger, bitterness, and resentment are moral cancers of our times and lead to disaster and
destruction. Today’s Gospel is more than a collection of Jesus’ sayings on love; it is a
challenge; to take on the demanding and costly work of breaking the cycle of fear,
vengeance, and hatred that tears our communities and institutions apart! Love is hard
work. Love is a decision.
4. Is the Lord asking too much? Is he expecting too much of us? No, he is only telling us to
be forgiving so we can receive forgiveness . He teaches us whom to love instead of loving
only those we like or who love us. You and I are called to participate in the transformation
of the world by our determination to put God’s love over our anger and our hatred, no
matter how justified we might feel. Anger and hatred only destroy, and they destroy the
one who is angry and the one who hates. God does not want us to be miserable. He wants
us to live and die in His love. Let us pray today and every day for the courage to allow
His forgiveness to transform us and the world.
Let us learn to love and forgive one another!
God Bless.
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering - February 17, 2019
Sunday Collection
Stewardship - SPRED

$ 7,949.00
$ 397.45

This week
Stewardship - DeMarillac Academy
Second Collection - Catholic Voice
Second Collection next week : Maintenance
Thank you for your continued generosity.

First Friday Adoration in the
9:00 am to 12:00
spend time with
Lord.

March 1.
Church from
noon. Come
our Blessed

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.

Ash Wednesday, March 6th.
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.
ASH WEDNESDAY - MASSES
Morning
7:00 am & 9:00 am
Evening
5:00 pm & 7:00 pm (Trilingual)

Ash Wednesday is a day of fasting & abstinence
for adults between the ages of 18 and 59. Abstinence
(not eating meat) is required starting at age 14. At
age 18 fasting is required as well. Fasting is defined
as one full meal with minimal food at the other two
meal times.

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
V Sylva
Raynette Lavine
Gene Silveria
Lisa Stanley
Anjana John
Ernest Comelo
Gary Mayer
Albert Clenney

Sat.

02/23

4.30 pm Lorenza Mapoy †

Sun.

02/24

7.30 am Dominico Maria †

Antonio and Rafaela Miranda †
Judith Edrosolam †
9:00 am Parishioners
10:30 am Peter Thao Tran †
Emmanuel Kallos †
Juana Gravador †
12:30 pm Ericard & Chrimer Zamcort (B)
Mon. 02/25

The school will be celebrating 60 years of
Faith and Family on March 2nd at our
60th Anniversary Gala! All our St.
Felicitas Family members are invited Parishioners, Alumni, Alumni Parents,
Staff, and current families.
Come and
celebrate with us at this formal event, with
dinner, an auction, and dancing. Tickets
are on sale on Eventbrite online, at the
parish office, and the school office.

7:00 am Thanksgiving
8:15 am Nila Bangloy Pepito (T)

Tue.

St. Felicitas School - 60th Anniversary

Week of
February 24,
2019

02/26

7:00 am Noah Antonio (B)
8:15 am Mary Joseph Quan Ha †

Wed. 02/27

7:00 am Rosa Dung Thu Hoang †
8:15 am Josefina Muli Kern †

Thur. 02/28

7.00 am
8.15 am Ernesto & Christelle Sue Z (B)

Fri.

03/01

7:00 am

Sat.

03/03

8:15 am Gracie Dias †

8:15 am Natividad Salinas †
4:30 pm Telly Capino (B)
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

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

Sirach 1:1-10; Mark 9:14-29
Sirach 2:1-11; Mark 9:30-37
Sirach 4:11-19; Mark 9:38-40
Sirach 5:1-8; Mark 9:41-50
Sirach 6:5-17; Mark 10:1-12
Sirach 17:1-15; Mark 10:13-16
Sirach:27:4-7; Psalm 92:2-3, 13-16;
1 Corinthians 15:54-58; Luke 6:39-45

If you know anyone who is serving
please call the office.

If you are planning to have your child baptized,
parents and godparents need to attend a pre-baptism
class. Parents must be registered members of the
parish for at least six months. For more information
call the parish office at (510) 351-5244.
DESTROYING ONES ENEMIES

Am I not destroying my enemies when I
make friends of them?
--Abraham Lincoln

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
Barney J. Quezada - February 14, 2019
Edward Oberti - February 14, 2019

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
AMOR RADICAL
¿Te ha tocado oír o leer algo acerca de que Jesús era
llamado radical? Lo que esa afirmación ignora es que
Dios ha sido un radical a través de toda la historia de
la salvación. ¿Qué tipo de ser superior perdona el tipo
de actos no cariñosos que la humanidad ha hecho a lo
largo de los siglos? Respuesta: un Dios de una misericordia radical, bondadosa y de amor. En el Evangelio
de hoy, Jesús enseña que, como él mismo, como
Dios, nosotros debemos amar con una compasión
radical como la de Dios, incluso con aquellos enemigos nuestros. ¿Acaso Jesús no nos dio un ejemplo
extremo, perdonando a quienes lo mataron? ¡Qué tan
difícil es ser como Dios, como Jesús, perdonando,
incluso amando, a las mismas personas que nos tratan
mal!
La primera lectura nos da otro ejemplo. David estaba
sentenciado a muerte por el Rey Saúl, quien por
envidia se había convertido en enemigo de David.
Teniendo la oportunidad de asesinar a Saúl mientras
dormía, David eligió dejarlo con vida, por respeto a la
voluntad de Dios hacia Saúl. David reconoció que la
única manera para él para hacer la voluntad de Dios
era amar a Saúl, su enemigo, suficiente para abstenerse de ser juez, jurado y verdugo.
COMPORTARSE COMO IMAGEN DE DIOS
El salmo de hoy alaba a Dios por mostrarnos su misericordia, a pesar de que somos de poca voluntad y
constantemente en necesidad de perdón. Dios también
es bueno con los malvados y nos llama a mostrar a
todos esta imagen de Dios misericordioso. En la carta
de Pablo a los corintios, él les dice que al vivir y amar
como Jesús lo hizo, como nuevas creaturas, también
nosotros llevaremos su imagen. Siendo ese el caso, y
sabiendo que somos hijos de un Dios misericordioso,
hechos a imagen y semejanza de Dios, tomamos la
imagen de Jesús a través de la imagen, semejanza y
compasión de Dios.
La palabra radical viene del latín radix que significa
raíz; la palabra raíz la escuchamos cada año durante
el tiempo de Adviento; es uno de los nombres del
Prometido, Jesús es la raíz de Jesé, verdaderamente
un radical desde ante de su nacimiento.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy: 1 Sm 26:2, 79, 1213, 2223; Sal
103 (102):12, 34, 8, 10, 1213; 1 Cor 15:4549; Lc
6:2738

El Miécoles de Ceniza es uno de los días
de Cuaresma en que debemos ayunar y abs
tenernos de comer carne.
Las personas entre las edades de 18 a 59
años están obligadas al ayuno, excepto las
que por razones de salud, arduo trabajo u
otra circnstancia especial estén excentas.
Los jovenes de 14 años y mayores deben
abstenerse de comer carne.
Horario de Misas: 7:00 y 9:00 A.M.
5:00 P.M. y 7:00 P.M.
Esta última es multilingüe.
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!

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Các ngày lễ trong tuần thứ 7 Thường Niên Năm C

Thứ Hai: Hc 1:1-10; Mc 9:14-29
Hc 2:1-11; Mc 9:30-37
Hc 4:11-19; Mc 9:38-40

Hc 17:1-15; Mc 10:13-16

PHẦN I: TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
ĐOẠN THỨ NHẤT: “TÔI TIN” – “CHÚNG TÔI TIN”
1. Ý định của Thiên Chúa dành cho con người là gì?
Thiên Chúa tự bản thể là Đấng vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc.
Theo ý định nhân hậu, Ngài đã tự ý tạo dựng con người, để cho
họ được thông phần sự sống hạnh phúc của Ngài. Khi thời gian
đến hồi viên mãn, Thiên Chúa Cha đã cử Con Ngài đến làm
Đấng Cứu Thế chuộc tội cho nhân loại đã sa ngã trong tội lỗi, để
kêu gọi họ vào trong Hội thánh Ngài, và nhờ tác động của Chúa
Thánh Thần, đón nhận họ làm dưỡng tử, và được thừa hưởng
hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài.
CHƯƠNG MỘT

CON NGƯỜI “CÓ KHẢ NĂNG” ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA

Giáo xứ sẽ có 4 Thánh Lễ như sau:
7:00AM & 9:00AM
5:00PM & 7:00PM

Bắt đầu thứ Sáu ngày 1 tháng 3 năm 2019, Giờ Chầu
Thánh Thể vào mỗi thứ Sáu Đầu Tháng sẽ được chầu
tại Nhà Thờ ngay sau Thánh lễ 8:15am cho đến
12:00pm. Thay vì tại Nhà Nguyện vào buổi chiều.
Riêng giờ Thánh Thể và Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu
Tháng của Cộng Đoàn Việt Nam vẫn như thường lệ
vào lúc 8:00pm tại Nhà Thờ. Kính mời quý ông bà
và anh chị em bớt chút thời gian đến tham dự.
MỪNG LỄ QUAN THẦY GIÁO XỨ
THÁNH FELICITAS
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thuộc Giáo xứ
Thánh Felicitas! Vào thứ Bảy ngày 9 tháng Ba, 2019
sau Thánh lễ 4:30 chiều, chúng tôi kính mời cộng
đồng dân Chúa Giáo xứ Thánh Felicitas tập hợp để
Mừng Kính Thánh Quan Thầy Giáo xứ của chúng
ta. Trong bữa tiệc này mỗi người, mỗi cộng đồng sẽ
đóng góp thực phẩm của mình. Đây sẽ là thời gian
để mọi người thể hiện khả năng của mình trong cách
làm những món ăn và món tráng miệng theo truyền
thống dân tộc, cũng như chia sẻ tài năng nghệ thuật,
trưng bày hình ảnh tượng trưng nét văn hóa và đức
tin công giáo của anh chị em và gia đình anh chị em.
Chúng tôi mời gọi các tình nguyện viên tham gia vào
việc tổ chức mừng Lễ Quan Thầy Giáo xứ. Rất
mong tất cả mọi người trong Giáo xứ cùng tham gia
chương trình này.
For more information, please contact the co-chairs:
Danyelle Marshall: 415-740-7998
dany38@sbcglobal.net
Maria Arechiga: 510-427--0732
mfarechiga@yahoo.com

“Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và đáng ca tụng... Chúa đã
dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn của chúng
con luôn xao xuyến cho đến khi được yên nghỉ trong
Chúa” (Thánh Augustinô).
2. Tại sao con người khát khao Thiên Chúa?
Khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, chính Thiên Chúa
đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khát khao nhìn thấy Ngài.
Cả khi họ không nhận ra sự khát khao này, Thiên Chúa vẫn
không ngừng lôi kéo họ đến với mình, vì chỉ nơi Thiên Chúa, họ
mới sống và tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn mà họ
luôn tìm kiếm. Vì vậy, tự bản chất và do ơn gọi của mình, con
người là một hữu thể tôn giáo, có khả năng bước vào sự hiệp
thông với Thiên Chúa. Dây liên hệ mật thiết và sống động này
với Thiên Chúa đem lại cho con người phẩm giá căn bản của
mình.
3. Với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có thể nhận
biết Thiên Chúa không?
Khởi từ công trình tạo dựng, nghĩa là từ thế giới vật chất và con
người, con người có thể chỉ dùng lý trí cũng nhận biết cách chắc
chắn có Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của vũ trụ, là sự
thiện hảo tuyệt vời, là chân lý và vẻ đẹp vô cùng vô tận.
4. Chỉ với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có đủ khả
năng để nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa hay không?
Chỉ với ánh sáng của lý trí, con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn
trong việc nhận biết Thiên Chúa. Hơn nữa, tự mình, con người
không thể nào bước vào mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa.
Vì thế, con người cần được Mạc khải của Thiên Chúa soi dẫn,
không những về những gì vượt quá sự hiểu biết nhân loại, mà cả
về những chân lý tôn giáo và luân lý, tự chúng vốn không vượt
quá khả năng của lý trí, để mọi người trong tình trạng hiện thời
của nhân loại có thể biết được một cách dễ dàng, chắc chắn và
không sai lầm.
5. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa thế nào?
Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người, khởi đi
từ những nét hoàn hảo của con người và của những thụ tạo khác,
đó là một phản ánh, dù rất hạn hẹp, về sự hoàn hảo vô tận của
Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải không ngừng thanh luyện
ngôn ngữ của chúng ta vì nó bất toàn và bị lệ thuộc vào hình
ảnh, phải ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể diễn tả đầy
đủ mầu nhiệm vô tận của Thiên Chúa.
(còn tiếp)

