St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

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)

T H I R D S U N D AY O F L E N T
MARCH 24, 2019

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) 470-8820

My Dear Parishioners,
Here are some of my scattered thoughts . . .
1. We are now in the third week of Lent. This third Sunday of Lent is all about second chances. The
scripture readings prepare our hearts for conversion and repentance. During Jesus’ journey to
Jerusalem He teaches and heals . . .God calls us to repent but he is patient and merciful. We need
to be patient and merciful with one another.
2. Lenten season is a time to get a deeper relationship with God, and hopefully each of us can
answer to Jesus’ question, “Who do you say that I am?” at the end of the season.
3. We need to pray for our brothers and sisters who are in the RCIA and Adult Confirmation
programs who are preparing for the Easter Sacraments. I am very grateful to them for saying
“yes” to Christ and the Catholic Church and looking forward to celebrating with them on Easter
night.
4. We are now in the middle of Lent ….. How many Lenten Journeys have we made? How many
Lents will we see in the future? Jesus continues to call us to conversion and repentance.
Pray for each other!!
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Parish Offering - March 17, 2019
Sunday Collection

$ 9,132.00

The Second collection this week is for the Bishop’s
Appeal.
Thank you for your continued generosity.

Mass with Anointing of
the Sick
Saturday, April 6th, at
10:30am
The Church encourages all the faithful, especially
the elderly, those seriously ill or anticipating
surgery, to attend this Anointing Mass.
The Anointing Mass is not only for the elderly
or sick but for all of us, so that we too receive
HEALING spiritually or physically from our
Merciful God. In this Mass we can pray for our
relatives and friends who cannot attend, to receive
HEALING. Reception will follow in the vestibule of
the Church.
SEDER MEAL at St. Felicitas Church
Come and Celebrate
In the Christian tradition, the Passover Seder is
also believed to be when Jesus instituted the
Eucharist. Gathered around the supper table with
his disciples, Jesus told them, "I have longed to eat
this Passover with you before I suffer; because, I tell
you, I shall not eat it again until it is fulfilled in the
kingdom of God”. This Christian observance
celebrates not only our tradition of Christ's last
supper but our own Jewish heritage which
provided the context for Jesus' institution at the last
supper.
Saint Felicitas Catholic Church invites you to
join us in our Christian Seder Meal or Passover on
April 4th, Thursday at 6:00 p.m. The venue will be
at St. Felicitas School Gym behind the church. If
interested, please call the parish office to register or
you can also come to the office during office hours.
Deadline for sign up will be April 1st .

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

Please do not bring flowers to the Church during
the Lenten Season.

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
Patricia Coffey

José Luis Milan
Jose Luis Pech
Elina Olivera
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
V Sylva
Raynette Lavine
Gene Silveria
Anjana John
Ernest Comelo
Gary Mayer
Albert Clenney
Tanya Amarel
Frances Herrera
E. Ruiz

STATIONS OF THE CROSS

Sat.

03/23

4.30 pm Luis and Pat Rodrigo †

Sun.

03/24

7.30 am Richard (Dick) Sofield †
9:00 am Parishioners

Phero Maria Ngu †

10:30 am Kathleen Jones-Calhoun †

12:30 pm
Mon. 03/25
Tue.

CRS Rice Bowls : We are half way through lent, if you

Thur. 03/28

Thank you for participating in CRS Rice Bowl with
your family this Lent.
Lenten Reconciliation Service (Trilingual)
Tuesday, April 16th at 7:00 pm
In the spirit of the Lenten Season, please join us as a
parish community for our celebration of God’s
forgiveness
On this Third Sunday of Lent,
parishes celebrate the “First
Scrutiny” of the Elect. The Elect
come before God and scrutinize
their lives in light of the Gospel.
The Elect are prayed for that “they may reject
everything in their lives that is contrary to Christ.”
Mon:
Tues:
Wed:
Thurs:
Fri:
Sat:
Sun:

READINGS FOR THE WEEK
Isaiah 7:10-14, 8:10; Psalm 40:7-11;
Hebrew 10:4-10; Luke 1:26-38
Daniel 3:25, 34-43; Matthew 18:21-35
Deuteronomy 4:1, 5-9; Matthew 5:17-19
Jeremiah 7:23-28; Luke 11:14-23
Hosea 14:2-10; Mark 12:28-34
Hosea 6:1-6; Luke 18:9-14
Joshua 5:9a, 10-12; Psalm 34:2-7;
2 Corinthians 5:17-21; Luke 15:1-3, 11-32

7:00 am
8:15 am

Every Friday at 7.00 pm during Lent.
This Friday the Stations will be conducted by the
Lectors and Eucharistic Ministers.
There will be no Stations on Friday, April 5th.
have not picked up your CRS Rice Bowl and Lenten
Calendar please do so, they are available in the
vestibule or at the parish office. The Bowls will be
collected on Holy Thursday. For more information
visit crsricebowl.org.

Week of
March 23,
2019

03/26

7:00 am

Wed. 03/27

7:00 am

8:15 am
8.15 am
7.00 am

Maria and Albano Teixeira †
Josef John Anglo †
Florentino Cunanan †
Jesus Avila & Ismael Gonzalez†
Maria Nguyen †
Maria Phan Thao †
Joao Leonardo †
Diane Delucchi (H)
Sadie Abdenour †
Teresa - Thanksgiving
Eleazar Posa, Sr. †

8.15 am
Fri.

03/29

7:00 am Peter Ban Ha †
8:15 am

Sat.

03/30

8:15 am Theresa An Nguyen †
4:30 pm Jorge Lugo †

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

Catholic Relief Services
Next week, our parish will take up The Catholic
Relief Services Collection (CRSC). Funds from this
collection help provide food to the hungry, support
to displaced refugees, and bring Christ’s love and
mercy to all people here at home and abroad. Next
week, please give generously to the CRSC, and help
Jesus in disguise. Learn more about the collection at
WWW.usccb.org/catholic-relief.
Pray for the deceased and her family
Lucille Quintell - March 4, 2019

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

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
ENRAIZADOS EN LA MISERICORDIA
DE DIOS
En el Evangelio de hoy, Jesús cuenta una
parábola de un hombre que plantó un árbol de
higos en su huerta; pero, el árbol no daba frutos y el dueño estaba por desistir su cultivo.
El jardinero tenía más paciencia; pues se encargaría de cuidar el terreno y fertilizarlo.
Luego, si todavía no daba fruto, entonces lo
cortaría.
La parábola nos habla de la paciencia de
Dios. Como el jardinero, el Señor quiere que
nos enraicemos en el amor misericordioso de
Dios y tengamos vidas fructíferas, consientes
a la gracia y bondad en la cual estamos. Como el árbol de higos, realmente, algunas
veces fallamos en dar buenos frutos, permaneciendo dormidos, viviendo sólo para nosotros, quejándonos cuando enfrentamos desafíos en lugar de confiar en el abono de los
sacramentos, especialmente la Reconciliación
y la Eucaristía.
Moisés nunca fue el mismo después de su
encuentro con Dios en el monte Sinaí. Estamos llamados a estar abiertos a un encuentro
diario con el amor de Dios.
La Cuaresma es un tiempo de gracia cuando más conscientemente nos alejamos del
pecado y nos acercamos a Dios, abriéndonos
a la conversión, cambio de mente y corazón
para ser tocados y cambiados por la misericordia paciente del Señor. Al hacerlo, podemos estar seguros de que nunca volveremos
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
a ser los mismos
Lecturas de hoy: Ex 3:18a, 1315; Sal 103
(102):12, 34, 67, 8, 11; 1 Cor 10:16, 1012;
Lc 13:19

CULTIVANDO TIERRA SANTA
Hay tres prácticas cuaresmales tradicionales
que nos ayudan a cultivar la tierra de nuestras
vidas para crecer en santidad y producir fruto
bueno: la oración, la cual profundiza nuestra
relación con Dios y fortalece nuestro deseo de
vivir como seguidores de Jesús; el ayuno, por
medio del cual aumenta nuestra hambre por
Dios y se hace más atenta al hambre y las
necesidades de los demás; la caridad, sacrificar tiempo, dinero u otros recursos para
compartir el amor misericordioso de Dios con
los pobres y vulnerables. Al continuar muestro camino por la Cuaresma, cultiva la tierra
santa de tu vida por medio de la oración, el
ayuno y la caridad, para que vivas bien y
fructíferamente.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM C

Sứ điệp Mùa Chay 2019
của Đức Thánh Cha Phanxicô
“Muôn loài thụ tạo những trông ngóng nhìn
thấy con cái Thiên Chúa được vinh hiển” (Rm 8,19)
3. Sức mạnh chữa lành của lòng thống hối và ơn tha thứ

Ngày 25 Tháng 3 — Lễ Truyền
Tin, Lễ Trọng
Ðúng chín tháng trước lễ Giáng Sinh,
phụng vụ hôm nay mừng kính Mầu
Nhiệm xuống thế của Con Một Chúa.
Ðược sứ thần Gabrie trình bày chương trình của Thiên
Chúa, Ðức Maria đã khiêm tốn chấp nhận, nhờ đó
Ngôi Hai đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta.
Khi suy niệm về hai chữ "Xin vâng" của Ðức Maria,
các giáo hữu thời xưa đã quen tuyên xưng Ðức Mẹ là
"Evà mới". Chính sự bất tuân của Evà thứ nhất đã
khiến chúng ta phải chết, thì sự ưng thuận của Ðức
Maria đã làm cho Ngài trở nên Mẹ của một dòng dõi
mới, vì Ngài đã ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu
nguồn mạch sự sống. Bởi đó mỗi khi đọc kinh truyền
tin, chúng ta nhắc lại biến cố trọng đại nhất của lịch sử
nhân loại: Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa
và lời kinh kính mừng được dâng lên Mẹ, chính là lời
ca tụng đẹp nhất mà thiên sứ Gabrie đã dùng để kính
chào Mẹ Chúa Trời.
Phụng vụ ngày 25-3 mừng kính Mầu nhiệm xuống thế
của Con Một Chúa. Được sứ thần Gabrie trình bày
chương trình của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm
tốn chấp nhận, và nhờ đó, Ngôi Hai đã nhập thể làm
người và ở giữa chúng ta. Kể từ ngày Truyền tin cho
đến biến cố thập giá, Đức Maria luôn tiếp tục thiên
chức làm mẹ trong nhiệm cục cứu rỗi, cho tới lúc vĩnh
viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn.
Đức Hồng Y Manning đã chỉ ra rằng: “Một khi người
ta nhận biết trong thâm tâm ý nghĩa đích thực của biến
cố Truyền tin và ánh sáng tràn đầy về mầu nhiệm
Ngôi Lời Nhập thể, thì hai sự thực hiển nhiên phát
sinh bởi lý trí: đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu
trong Bí tích Thánh Thể và lòng tôn kính mến yêu đối
với Mẹ Thánh của Ngài.”

Thụ tạo rất cần đến sự vinh hiển của con cái Thiên Chúa,
là những người đã trở nên “thụ tạo mới”. Vì “ai ở trong
Đức Kitô thì đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới
đã có đây rồi” (2 Cr 5,17). Thật vậy, khi được vinh
hiển, chính thụ tạo có thể mừng lễ Vượt qua, mo ra cho
một trời mới đất mới (Kh 21,1). Con đường đến với lễ
Phục sinh đòi hỏi chúng ta canh tân bộ mặt và con tim
Kitô hữu của mình nhờ việc ăn năn, hoán cải và tha thứ,
để sống trọn vẹn ân sủng dồi dào của mầu nhiệm Vượt
qua.
Thái độ trông ngóng này, niềm trông đợi này của toàn thể
thụ tạo, sẽ được viên mãn khi con cái Thiên Chúa được
vinh hiển, nghĩa là khi các Kitô hữu và mọi người quyết
tâm đi vào “cơn đau chuyển dạ” của lòng hoán cải. Mọi
thụ tạo đều được kêu gọi, cùng với chúng ta, “thoát khỏi
sự lệ thuộc vào cảnh hư nát để được cùng với con cái
Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm
8,21). Mùa Chay là một dấu chỉ bí tích của cuộc hoán cải
này. Mùa Chay mời gọi các Kitô hữu thể hiện mầu nhiệm
Vượt qua cách sâu xa và cụ thể hơn trong đời sống cá
nhân, gia đình và xã hội của mình, trước hết bằng việc ăn
chay, cầu nguyện và làm việc bác ái.
Chay tịnh nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta
đối với người khác và với mọi thụ tạo: từ cơn cám dỗ
muốn “ngấu nghiến” mọi thứ để thỏa mãn lòng tham đến
chỗ sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, vốn có thể lấp đầy con
tim trống rỗng của chúng ta. Cầu nguyện dạy chúng ta từ
bỏ tôn thờ ngẫu tượng và thói tự mãn, đồng thời nhìn
nhận rằng chúng ta cần đến Chúa và lòng thương xót của
Ngài. Làm việc bác ái giúp chúng ta thoát khỏi sự điên rồ
của việc tích trữ mọi thứ cho bản thân mình với ảo tưởng
có thể bảo đảm một tương lai vốn chẳng thuộc về chúng
ta. Và như thế, để tái khám phá niềm vui của kế hoạch
Thiên Chúa đã dành cho thụ tạo và cho mỗi người chúng
ta, chính là yêu mến Chúa, yêu thương anh chị em và toàn
thế giới, để gặp được hạnh phúc thực sự của chúng ta nơi
tình yêu ấy.
(còn tiː p)

Thứ Hai: Is 7:10-14; 8:10; Dt 10:4-10; Lc 1:26-38
Thứ Ba: Đn 3:25,34-43; Mt 18:21-35
Thứ Tư: Đnl 4:1,5-9; Mt 5:17-19
Thứ Năm: Gr 7:23-28; Lc 11:14-23
Thứ Sáu: Hs 14:2-10; Mc 12:28-34
Thứ Bảy: Hs 6:1-6; Lc 18:9-14
Chúa Nhât: Gs 5:9-12; 2Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32

Dear faithful of the Diocese of Oakland,
Will you help me Rebuild Christ’s Church? The annual Bishop’s Appeal helps us with
the expenses of vital ministries and programs throughout the Diocese. As you will see we
are making a difference with your support.
Each year, I come to you and ask you to make a special commitment, a one-time gift or a pledge
payable over a period of time, so that I can maintain the health and vibrancy of our Catholic community.
May I count on your sacrificial support once again?
With assurance of my continual prayers,
The Very Reverend Michael C. Barber, S.J.
Bishop of Oakland

