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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
Adoration in the Church from 9:00 a.m. to 12 noon
EMERGENCY / KHẨN CẤP / EMERGENCIA
During non-office hours call or text
(510) 470-8820

Monday / Thứ Hai / Lunes
Tuesday / Thứ Ba / Martes
Wednesday / Thứ Tư / Miércoles
Thursday / Thứ Năm / Jueves
Friday / Thứ Sáu / Viernes

to 4:00 pm
to 4:00 pm
to 4:30 pm
to 4:30 pm
to 12:30 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

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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

9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am

Telephone Number (510) 351-5244
Fax (510) 351-5730

Fifteenth Sunday in Ordinary Time
If you get pulled over for speeding, you might have several excuses to use, but did you
ever say that you didn't know you had to obey the speed limit? As the saying goes,
ignorance of the law is no excuse. That is what Moses is telling the people in the first
reading. The laws of God are not difficult to understand. Anyone with a conscience should
be able to live with them.
By the time of Jesus, the scribes and Pharisees had added many more laws. The
scholar who questioned Jesus about eternal life knew what was important: loving God
with all your being and loving your neighbor as yourself. If he had stopped there, he
would have been all right. But by asking "Who is my neighbor?" he implied that there are
limits to love.
Even today, we find people making excuses for not doing what God asks of us. We
judge people who need help, saying they choose to be poor or homeless. We sign our kids up
for so many sports that we don't even go to church on Sundays. Before you start beating
yourself up with guilt, remember that God expects us to take care of our families, to spend
time with our children, and even to take time to rest and relax. If we are willing to look
at our lives and bring them to God, asking for guidance, we are making the first steps to
keep God's law of love.
Tom Schmidt, Copyright (c) J. S. Paluch Co.

Welcome New Parishioners !
If you are not currently registered, please take a moment to fill this out and
return it to the parish office, or you may drop it in the collection basket so we may contact you.

Name : ________________________ Phone: _______________________ Email :
____________________________
Address : ______________________ City : _______________________ Zip Code :
__________________________
__ Updating Parish Information

__ New Parishioner

__ Send Sunday Envelopes

__ New Address

__ Put on mailing list

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering - June 30, 2019
Sunday Collection
Stewardship - Dominican Sisters of Mary

$7,173.50
$ 358.68

Parish Offering - July 07, 2019
Sunday Collection
Stewardship - A needy parishioner

$6,999.00
$ 349.95

Maintenance

$3,721.00

This Sunday:
Second Collection : Bishop’s Appeal
Stewardship : Bay Area Crisis Nursery

Next Sunday :
Second Collection : Catholic Voice
Stewardship : Missionaries of the Poor
Thank you for your continued generosity.

St Felicitas Preschool
We are happy to announce a limited
number of spaces are available for the
2019-2020 school year. This year we are accepting
applications for children turning 3 years old and
4 years old by September 1, 2019. Our pr ogr am
is engaging and fosters a love of learning. We
provide a nurturing, fun and safe environment to
enhance student experience.
Apply on-line at
www.stfelicitas-school.org. Please contact the
Preschool Director, Aledra
Aguirre at (510)
357-2530 or email at aaguirre@csdo.org for more
information.

A Journey in the Footsteps of Jesus
Fr. Eddie’s pilgrimage to the Holy Land, “A Journey
in the Footsteps of Jesus”, September 4 – 14, 2019 is
still open. For more information or to register please
contact Edna Dolatre (510) 363-2262 or email at
edna.dolatre@cruiseplanners.com. Forms are also
available in the parish office.
LOVE IN OUR WORKS

PARISH MINISTRIES & SCHEDULES
Adult Confirmation
Contact Maria Lara at (510) 877-2888 or email her at
maripazlara2211@gmail.com
Class: Every Saturday - 9 am - 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 4:00 pm — School Library
2nd year Sunday at 5:30 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. Mary’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

Our Lord does not care so much for the importance of Spanish Committee Meeting
4th Thursday at 7:30 pm in Adult Education Room
our works as for the love with which they are done.
Phone Numbers/Emails—see front of Bulletin
--Teresa of Ávila

HAPPINESS
Happiness will never be ours if we do not recognize
to some degree that God's blessings were given us
for the well-being of all.
--Anonymous

Mass Intentions
Ý Lễ trong tuần
Intensions' para las Misas

Sat.
Sun.

Thinking about becoming
Catholic but wondering
where to begin?
If you are considering membership in the Catholic
Church and are unbaptized or if you have been
baptized in another Christian faith or as a Catholic,
but have not received your First Communion or
Confirmation, come join us. Inquiry is a no-stringsattached opportunity to ask questions about the
Catholic way of life and meet some great people.
For more information contact Deacon Tim Myers at
(510) 351-5244 or email him at timothykentmyers@gmail.com

07/13 4:30 pm
07/14 7:30 pm
9:00 am
10:30am

Mon.

07/15

Tue.

07/16

Wed.

07/17

Thur.. 07/18
Fri.

07/19

Sat.

07/20

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 Sun.
know that there are members of the Pastoral Care
Team who can bring Holy Communion to them. To
schedule a home visit, contact Sr. Mary Phan at
(510) 347-1283 or Parish office (510) 351-5244.

07/21

Exodus 1:8-14, 22; Matthew 10:34 -- 11:1
Exodus 2:1-15a; Matthew 11:20-24
Exodus 3:1-6, 9-12; Matthew 11:25-27
Exodus 3:13-20; Matthew 11:28-30
Exodus 11:10 -- 12:14; Matthew 12:1-8
Exodus 12:37-42; Matthew 12:14-21
Genesis 18:1-10a; Psalm 15:2-5; Colossians
1:24 -28; Luke 10:38-42

If you know anyone who is serving
please call the office.
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.
Joshua Cedillo U.S.A.F.
Sgt. Kevin I. Ontai U.S. Army

7:30 am
9:00 am
10:30am
12:30pm

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

12:30pm
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
7:00 am
8:15 am
8:15 am
4:30 pm

Week of
July 13,
2019

Salvador & Guadalupe Victoria†
Maria Nhan Ha †
Parishioners
Raffy Vilches †
Emmanuel Kallos, Sr. †
Casimira Vivas & Gloria Castillo
All Souls †
Fr. Paul Pham †
Santos Nillo †
John & Madeline Lassalle †
Peter Nguyen †
Maria Nguyen †
Dina Tanjuakio (T)
Kathy Hipolito †
Joel Morando (T)
Joseph Duong Pham †
Joseph Nguyen †
Terry Clancey †
Maria Tan Thi Nguyen †
Elias Posa, Sr. †
Anton Maria Xiem †
Peter Bong Ha †
Thanksgiving
Antonio Zaide †
Parishioners
Joaquin Reyes Rociles †
Digna Larios †

L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving H-Healing

Pray for our Sick Relatives & Friends
Daniel Camozzi
Virginia Mercado
Dave Fiscus
Pete Muskopf
Elaine V. Dizon
Alice Camozzi
Jan Reitz
Evelyn Calso
Diane Delucchi
Patricia Coffey
Isabel Smith
Tony Silveira
Aria Pardo
Rosy Pereira
Dan Bautista
Joey Medeiros

Gus Padilla
Josh Mendes
Myriam Rodriguez
Elmira Rodriguez
Betty Ann Sardella
Jeanette Sardella
Joan Kellogg
Valray Sylva
Raynette Lavine
Gene Silveria
Anjana John
Frances Herrera
Maria Monsor
Marilyn Torres
Juanita Bautista
Joel Rivera
Corazon Orille

Lisa Lopez
Marian Pereira
Cecile Inzerilla
Ida Jane Miller
Sophia Pointer
Heidi Klopser
Bertha Alameda
Admira Rodrigues
Janet Porsee and
family
Theresa Pellini and
Families
Geri Lara
David Sevieri
Marline Alaniz
Julia Illescas

We thank those who provide names for the Prayers for
the sick. If a person on the list happens to recover or
passes away please contact the office to update our list.

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
LEY Y ORDEN
¿Alguna vez escuchaste a alguien dar a
una persona una dosis de la realidad y
haberte dado cuenta que a ti también te
tocaba entender? En el Evangelio de
hoy, Jesús está hablando a un sabelotodo
que parece estar desafiándolo, intentando ver si Jesús tiene el conocimiento teológico para ser el maestro excepcional
del que se dice ser, preguntándole acerca
de los que se necesita de la Ley para
obtener la vida eterna. Jesús entonces le
regresa la pregunta y le pregunta a este
experto doctor de la Ley, cómo él puede
responder la pregunta. El doctor de la
Lecturas de hoy: Dt 30:1014; Sal 69 (68):14, Ley menciona que la respuesta obvia17, 3031, 3334, 36, 37 o Sal 19:8, 9, 10, 11;
mente proviene de la parte de la Ley que
Col 1:1520; Lc 10:2537
menciona amar a Dios y al prójimo. Pero
Jesús sigue preguntando, ¿quién es mi
prójimo? ¿La Ley da respuesta a esta
pregunta?
En el libro del Deuteronomio, Moisés
habla a los israelitas acerca de la nueva
Ley, los Diez Mandamientos. En tiempos de Jesús, esas diez leyes se habían
elevado a más de seiscientas, requiriendo que fueran interpretadas para que las
personas pudieran ser obedecidas sin
trabas por las inevitables inconsistencias
de tan gran número de regulaciones. En
lugar de la Ley, Jesús responde con una
historia de las más famosas de todos los
tiempos: el buen samaritano. Aquí es
donde la trama se complica.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

CN 14-7-2019: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - C

Thứ Hai 15-7: Lễ thánh Bônaventura Gm, TSHT
Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Phải yêu, yêu hết mình,
Thứ Năm 16-7: Lễ Đức Mẹ Núi Cát-minh
yêu
Thiên Chúa và yêu người thân cận. Ðức Giêsu khen câu trả lời
Thứ Bảy 20-7: Lễ thánh Apôlinarê, Gmục, Tđạo
của người luật sĩ và bảo: "Hãy làm như vậy và ông sẽ có sự sống."
Ðể có sự sống, cần phải yêu, nghĩa là ra khỏi mình và trao hiến. Ai
không yêu là hủy hoại chính mình và người khác. Con người được
dựng nên bởi Ðấng là Tình Yêu, được khuôn đúc theo hình ảnh của
Tình Yêu đó, nên con người hướng về Tình Yêu như hoa hướng
Thứ Hai: Xh 1:8-14,22; Mt 10:34—11:1
dương quay về phía mặt trời. Con người chỉ thật là mình khi biết
Thứ Ba: Xh 2:1-15a; Mt 11:20-24
yêu thương. Hãy yêu người thân cận như chính mình. Nhưng ai là
Thứ Tư: Xh 3:1-6,9-12; Mt 11:25-27
người thân cận của tôi? Ðức Giêsu giúp ta tìm thấy câu trả lời bất
Thứ Năm: Xh 3:13-20; Mt 11:28-30
ngờ qua dụ ngôn người Samari nhân hậu. Người thân cận của tôi là
Thứ Sáu: Xh 11:10—12:14; Mt 12:1-8
mọi người đang cần đến tôi, là người hôm nay tình cờ tôi gặp trên
Thứ Bảy: Xh 12:37-42; Mt 12:14-21
đường. Người thân cận là người gần tôi vì tôi đã đến gần người ấy,
CN: St 18:1-10a; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42 đã cúi xuống và phục vụ. Không phải vì người đó là thân cận của tôi
nên tôi đến gần mà phục vụ. Nhưng khi tôi đến gần bất cứ ai mà
phục vụ, tôi biến mình thành người thân cận của họ. Chẳng ai là
người xa lạ với tôi, nếu tôi không tránh họ như hai thầy Lêvi và tư tế.
Người thân cận với tôi không chỉ là người cùng nhà, cùng nhóm,
Ngày 16 tháng 7
cùng tôn giáo, cùng quê hương, cùng lý tưởng. Người thân cận với
Ðức Bà Núi Carmêlô
tôi không phải là một ý niệm trừu tượng nhưng là bà mẹ già gần bên,
Thánh Kinh đã ca tụng vẻ đẹp là người bạn chung phòng, là người hàng xóm mà tôi phải chịu đựng,
tất cả những ai đã và đang làm tôi đau khổ. Tất cả đều có thể
của Carmêlô như là một ngọn là
được tôi yêu thương và đều có thể trở nên người thân cận của tôi.
núi thánh. Vào thế kỷ IX trước Tình yêu là một phép mầu, chỉ cần tôi dám bước tới, xích lại và cúi
Chúa Kitô, tiên tri Elia đã lên xuống là người lạ nên quen, người xa nên gần, kẻ thù nên bạn.
núi đó để giữ lòng trung thành Những khoảng cách được lấp đầy, những rào chắn phút chốc sụp đổ.
với Thiên Chúa. Ngọn lửa
Nhưng yêu không phải là chuyện dễ dù con người hôm nay cứ
nhiệt thành ấy vẫn cháy sáng qua muôn thế tưởng mình đã biết yêu. Lúc nào cũng có cớ để người ta né tránh
hệ. Dưới thời thập tự quân, những hang yêu thương. Thầy tư tế và Lêvi đều tránh qua một bên mà đi. Phải
động Carmêlô đã tiếp đón các vị ẩn tu, chăng họ sợ bị ô nhơ nếu đụng nhằm xác chết? Phải chăng họ sợ
nhưng từ thế kỷ XIII, tất cả đã liên kết bọn cướp vẫn còn ở đâu đây? Những nỗi sợ làm người ta bỏ đi.
thành một nhà dòng và Ðức Thượng Phụ Chấp nhận là đến gần và cúi xuống là chấp nhận liều lĩnh và trả giá.
Albert thành Giêrusalem đã ban hành Cuộc hành trình bị chậm lại, chương trình phải thay đổi. Tiền bạc,
những quy luật được Ðức Thánh Cha thời giờ, công sức là những điều phải trao đi. Tất cả chỉ vì chạnh
Honorius III (1226) chuẩn y. Núi Carmêlô lòng thương, vì con tim biết nhói đau trước nỗi khổ của người khác.
đứng sừng sững trên đồng bằng Galilêa,
Tình yêu thực sự bao giờ cũng cụ thể: chấp nhận cả tay và người
gần Nazareth, nơi Ðức Mẹ đã sống và lưu bị dơ bẩn lấm lem, chấp nhận gặp rắc rối, xáo trộn và nguy hiểm, vì
giữ trong lòng những kỷ niệm về Chúa Tình Yêu đòi hiến trọn con người. Chúng ta cần thành thật nhận
Giêsu. Bởi đó dòng Carmêlô đã được đặt mình chưa biết yêu, vì yêu như thế thì vượt quá sức con người. Cần
đón lấy nguồn Tình Yêu Thiên Chúa đổ vào tim ta (Rm 5,5) để tim
dưới quyền điều khiển của Ðức Mẹ.
ta trở nên mênh mông và quảng đại, để ta thi hành được điều Chúa
Ngày 16/7/1251, Ðức Mẹ đã hiện ra với nói: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy."

thánh Simon Cột, bấy giờ đang giữ chức Bề
Trên của dòng, và người hứa sẽ bảo trợ đặc
biệt không những các thầy trong dòng mà
còn tất cả những người mang áo của dòng
này (mà chúng ta quen gọi là áo Ðức Bà núi
Carmêlô). Người phán: "Hỡi các con, hãy
nhận lấy áo của dòng, đó là dấu hiệu của
đặc ân mà Ta dành cho các con. Người nào
chết khi mang áo này sẽ tránh được ngọn
lửa thiêu đốt đời đời". Năm 1726, Ðức
Giáo Hoàng Benoit XIII đã phổ biến lễ này
trong toàn Giáo Hội để kính nhớ lần hiện ra
đó của Ðức Mẹ và lời hứa can thiệp đặc
biệt của Người cho những ai mang áo ấy.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau
để làm thành một vòng tròn khép kín.
Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau
để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô
cùng và trái tim được lớn lên mãi.
Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn
xuyên qua các đại dương và lục địa vòng tay người nối với người,
vòng tay con người nối với Tạo Hoá.
Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài
người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao.
Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá
giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.
(Trích sách Manna)

Our Lady of Mount Carmel - July 16th
The Scapular of Our Lady of Mount Carmel (also
known as the Brown Scapular) is the habit of both the
Carmelite Order and the Discalced Carmelite Order,
both of which have Our Lady of Mount Carmel as their
patroness. In its small form, it is widely popular within
the Latin Rite of the Catholic Church as a religious
article and has probably served as the prototype of all
the other devotional scapulars. The liturgical feast day
of Our Lady of Mount Carmel, July 16, is popularly
associated with the devotion of the Scapular.
The Vatican's Congregation for Divine Worship
says that the Brown Scapular is "an external sign of the filial relationship
established between the Blessed Virgin Mary, Mother and Queen of Mount Carmel,
and the faithful who entrust themselves totally to her protection, who have
recourse to her maternal intercession, who are mindful of the primacy of the
spiritual life and the need for prayer."
According to traditional accounts, the Blessed Virgin Mary appeared at
Cambridge to St. Simon Stock, who was Prior General of the Carmelite Order in the
middle of the 13th century. The earliest reference to this tradition, dating from the
late 14th century, states that "St. Simon was an Englishman, a man of great
holiness and devotion, who always in his prayers asked the Virgin to favor his
Order with some singular privilege. The Virgin appeared to him holding the
Scapular in her hand saying, 'This is for you and yours a privilege; the one who
dies in it will be saved.'"
Any Catholic priest may invest a baptized Catholic with the Brown
Scapular. Lay people are unable to bless a Scapular. There is a form of the blessing
and investiture in the Book of Blessings which will normally be found in any
Catholic parish. In the rite of the investiture, we remember:
“Receive this Scapular, a sign of your special relationship with Mary, the
Mother of Jesus, whom you pledge to imitate. May it be a reminder to you of your
dignity as a Christian, in serving others and imitating Mary. Wear it as a sign of
her protection and of belonging to the Family of Carmel, voluntarily doing the
will of God and devoting yourself to building a world true to His plan of
community, justice and peace.”

