St. Felicitas Catholic Church

1662 Manor Blvd. San Leandro, CA 94579

T W E N T Y - F I R S T S U N D AY I N O R D I N A RY T I M E
AUGUST 26, 2018

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)
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

Twenty-First Sunday in Ordinary Time - August 26, 2018
Some more of Father Tom’s scattered thoughts:
My dear Parishioners,
1. On this Twenty-first Sunday in Ordinary Time, the Church invites and encourages us to
always choose Christ, the Holy One of God. The first reading and the Gospel have a lot
in common. Both are about making a choice between remaining with and abandoning
God.
2. Decisions! Decisions! Decisions! - small or big - we have to make them everyday. But
there is one decision we all have to make i.e. to decide for God or not, to live with God
first in our lives or not.
3. The choices we make affect and shape our relationship with God and with others - this
is a big decision!
4. Like Peter, we need to ask this question “Master, to whom shall we go? You have the
words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the
Holy One of God.” What is your decision if God asks us today, “What about you, do
you want to walk away too?”
5. Let us remain united with Christ who first chose and took us to Himself. Let us joyfully
sing this wonderful song :
“ I have decided to follow Jesus. No turning back. No going back.”

Blessings and prayers,
Father Tom

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
August 19, 2018

Parish Offering

Sunday Collection
Stewardship - St. Vincent de Paul
This week

$ 6,264.00
$ 313.20

No Second Collection
Stewardship - St. Vincent de Paul Catherine Center in
San Mateo
Next week
Second Collection -Maintenance
Stewardship - Alzheimer’s Research
Thank you for your continued generosity.

The Parish Office will be closed September 1, 2,
and 3 for the Labor Day Weekend. We will be
open Tuesday, September 4th.
Mon:
Tues:
Wed:
Thurs:
Fri:
Sat:
Sun:

READINGS FOR THE WEEK
2 Thessalonians 1:1-5, 11-12; Matthew 23:13-22
2 Thessalonians 2:1-3a, 14-17; Matthew 23:23-26
2 Thessalonians 3:6-10, 16-18; Mark 6:17-29
1 Corinthians 1:1-9; Matthew 24:42-51
1 Corinthians 1:17-25; Matthew 25:1-13
1 Corinthians 1:26-31; Matthew 25:14-30
Deuteronomy 4:1-2, 6-8; James 1:17-18,
21b-22, 27; Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:
St. Monica
Tuesday :
St. Augustine
Wednesday: The Passion of St. John the Baptist
Congratulations to
Greg & Betty Price who will be
celebrating their 31st Wedding
Anniversary on August 29th.
God Bless you both!!

HIGH SCHOOL CONFIRMATION
Registration for 2019 Confirmation Year 1 Program :
Sunday, August 26 from 4:00 pm - 6:00 pm
School Gym.

Confirmation Program starts Sunday, September
9th, 2018. Students must be in high school.
Please bring Baptism and First Communion
certificates.
Contact Geri Lara (510) 612-1735 about fees and
other confirmation related questions.

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

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.

Pray for our Sick Relatives & Friends

Jorge Salloman Jr.
Daniel Camozzi
Raynette Lavine
Steven Correa
Myriam Rodriguez
Maritza Harris
Tim O’Connor
Marian Pereira
Raul Alejandro Lagos

Patricia Harris
Corazon Orille
Robert Keown
Horacio Posadas
Noel DeSouza
Charlene Joyce
Virginia Mercado
Linder P. Zorozabal
Clifford Castagnola
Antonio Custodio
Vilia Vargas
Erlinda Dizon
Janet Porsee
Ofelia Maldonado

Mariah Davenport
Dave Fiscus
Juan Rocha
Mary Jane McSharry
Amanda Simpson
Pete Muskopf
Laverna Shold
Diane Delucchi
Rebecca Bautista
Olivia Maquillan
Sarina Bean
Frances Kalkis
Elaine V. Dizon
Bautista Family

Sat.

8/25

Sun.

8/26

Mon.

8/27

Tue.

8/28

Wed.

8/29

Thur.

8/30

Fri.

8/31

Sat.

9/01

Week of
August 25,
2018

4.30 pm Parishioners
7.30 am Jesse Telmo †
9:00 am
10:30 am
12:30 pm
7.00 am
8.15 am
7.00 am

Luis Rodrigo †
Gene Torres †
Felipe Amezcua †
Rose Den Hoang (L)
Melba Fiscus †
Agata Ry Thi Phan †

8:15 am Milagros Manliclic †
7.00 am Augustino Thanh Nguyen †
8.15 am
7.00 am
8.15 am
7.00 am
8.15 am
8.15 am

Stanley Dias †
Joseph Binh Do †
All Souls †
Phero Ban & Maria Nhan †
Peter Hanh Ha †
Benef.of the Holy Cross Sisters (L&†)

4.30 pm Ruth Brennan †

Faith Formation
Registration 2018-2019
All children, Kindergarten through 8th grade, who
are not attending Catholic School should be attending Faith Formation classes. We offer classes for
children in Kindergarten through 8th grade on the
following days:
Tuesday 3:45 to 4:45 p.m. or
Sundays 9:15 to 10:15 a.m.
If you haven’t registered your child there is still
time. We will be available after the 9:00 a.m. and
10:30 a.m. Masses on September 9 in the vestibule
to take registrations, or please contact Sandi at
347-1282 to make arrangements to complete the
necessary forms to enroll your child for classes.
You must be registered to attend.
__________________________________
ST. FELICITAS
ADULT CONFIRMATION 2019
September 18 – April 21, 2019
Meets every Tuesday from 6:00pm to 7:00pm
St. Mary Center

For more information contact or email:
Maria Lara (510) 877-2888
maripazlara2211@gmail.com

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

Coming Soon - RCIA Sessions
If you or someone you know has thought about
learning more about the Catholic Church, now is the
time!
•

Perhaps you’ve been coming to Mass for a while,
but are not Catholic.

•

Perhaps you have a friend who asks questions
about your religion.

•

Perhaps you were baptized a Catholic but have
never been confirmed or received Eucharist.

If so, we invite those interested to look deeper into the
Catholic faith. St. Felicitas will begin a series of
meetings to share with others the truths of what it
means to be a Catholic. The process is described as a
faith journey and is known as the RCIA - the Rite of
Christian Initiation for Adults. A new session will
begin in September.
Initial meetings will give us a chance to meet you, to
answer questions and to give you an overview of the
RCIA process e.g. class schedule, dates, topics, etc. If
you are interested, please call the Parish Office at
(510) 351-5244 for more information.

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
NO TEVAYAS

Apreciada comunidad,

Jesús enseña que "nadie puede venir a mí a menos
que mi Padre se lo permita". Jesús explica estas creencias
difíciles al decirles que "el espíritu . . . da de vida, mientras que la carne no sirve de nada. Las palabras que yo les
he dicho son Espíritu y vida". Es en el Espíritu que
verdaderamente creemos, y si creemos solo en la carne,
nunca entenderemos o podremos creer lo que parece imposible. Eso requiere de fe, y la fe es un don de Dios.
Porque ellos no pueden entender esto, muchos lo
dejan de seguir, por lo que Jesús les pregunta a los Doce:
"¿ustedes también me van a dejar?" Pero la fe de los
seguidores más cercanos es suficientemente sólida para
mantenerse en lo que literalmente es imposible de entender. Pedro responde por los Doce: "Maestro, ¿a dónde
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna".
Los apóstoles creyeron que Jesús es el Cristo, "el
Santo de Dios". ¿Podemos aceptar el don de la fe lo suficiente para creer?

ESPÍRITU Y VIDA
"Esta frase es difícil,
¿quién la puede creer? Aquellas
personas que han estado siguiendo a Jesús escuchan la
enseñanza de comer su carne y
beber su sangre, palabras que
escuchamos en el Evangelio del
domingo pasado, confusas y
difíciles de creer. Hay católicos que ingenuamente creen
que nuestra Eucaristía únicamente es algo simbólico del
Cuerpo y Sangre de Cristo. Pero Jesús no nos mandó
comer este símbolo de su cuerpo y sangre. Él dijo, "Esto
es mi cuerpo" y "Esta es mi sangre".
"¿Esto te sorprende?" De hecho, parece que esto
sorprendió a muchos de sus seguidores, los discípulos
menos que cualquier otro. Refiriéndonos a otra acción
futura que sería difícil de creer, Jesús dice: "¿Qué pasaría
si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba
antes?" No se dice algo más de la Ascensión en este momento, pero El está enseñándoles poco a poco cómo
aceptar algo que parece difícil de creer.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas de hoy: J os: 24:1-2a, 15-17, 18b; Sal 34 (33):2
-3, 16-17, 18-19, 20-21; Ef 5:21-32 [2a, 25-32]; Jn 6:6069

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.
Distribuiremos las formas para la inscripciones, hoy
Domingo 26 de Agosto. Las recibiremos los próximos Domingos 2 y 9 de Septiembre
Tendremos una REUNION DE ORIENTACION, el
Domingo 23 de Septiembre en el salon # 1 del primer edificio de la escuela Santa Felicitas y será de
las 10:30 A.M. hasta las 12:00 del medio día.
El Primer dia de Clases sera el 30 de Septiembre,
inciando en el Segundo edificio de la escuela.
Las clases se impartirán de las 10:30 A. M. hasta las
12:00 meridiano, continuando con la participación
de la Sagrada Eucaristía. (Para más información por
favor llame a Mercey Zamora (510) 347-1293)

CN 26-8-2018: CHÚA NHẬT 21 QUANH NĂM - B
Chẳng nên ngạc nhiên nếu có lúc đức tin gặp khủng hoảng.
Cả lịch sử Cựu Ước đong đưa giữa tin và không tin. Khi Ðức
Giêsu đến, người ta phải đứng trước một lựa chọn: tin hay
không tin vào Lời Ngài, vào con người Ngài. Bài Tin Mừng
hôm nay cho ta thấy một kinh nghiệm về khủng hoảng đức tin
nơi chính các môn đệ. Kinh nghiệm ấy thật gần gũi với con
người hôm nay.
Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? Ðó là phản ứng
của các môn đệ ngày xưa khi nghe Thầy Giêsu vén mở căn
tính của Thầy. Thầy khẳng định mình từ trời mà xuống (Ga
6,38), và Thầy sẽ trở lại nơi Thầy đã ở trước kia (c.62), sau
khi hiến mình chịu chết cho nhân loại (c.51) và nuôi nhân loại
bằng chính máu thịt mình (c.53). Hôm nay chúng ta vẫn có
thể thấy chúng chướng tai. Mầu nhiệm Nhập thể, mầu nhiệm
Tử nạn của Con Thiên Chúa, bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm
Chúa về trời: đó vẫn là và mãi mãi là những mầu nhiệm khôn
dò. Phải yêu mến mới hiểu được, mới chấp nhận được. Hôm
nay vẫn có câu Lời Chúa bất ngờ làm ta choáng váng, vì
chướng tai, chướng cả với suy nghĩ và tình cảm của ta. Lời
Chúa đòi tôi đi xa hơn và bắt tôi điều chỉnh lại mối tương
quan đã có với Chúa.
Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Ngài nữa. Họ đã đi
với Ngài một thời gian, đã tin và đã trở thành môn đệ. Nhưng
họ không thể đi tới cùng cuộc phiêu lưu này. Trở nên môn đệ
hay trở nên một Kitô hữu không phải là một bảo đảm chắc
chắn mình sẽ trung tín mãi mãi với Ðức Kitô. Trở nên môn
đệ là bước vào cuộc phiêu lưu, là khám phá ra một Ðức Kitô
luôn luôn mới, là để Ngài từ từ đưa ta đi sâu vào mầu nhiệm
hơn. Cuộc phiêu lưu nào cũng có chút rủi ro, cũng đòi chút
liều lĩnh, vì đây là cuộc phiêu lưu của tình yêu, của lòng tin.
Ðã có những môn đệ không tin và bỏ đi. Ngay trong nhóm ở
lại cũng có kẻ phản bội. Ðể khỏi bỏ cuộc, cần bỏ mình…
Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Ðại diện Nhóm
Mười Hai, Phêrô bày tỏ thái độ ở lại. Không phải vì ông và
các bạn hiểu được lời Thầy Giêsu, nhưng vì họ tin vào con
người của Thầy, tin Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa,
Ðấng đã cho dân ăn no nê, Ðấng đã đi trên biển. Lòng tin này
khiến họ chấp nhận cả những lời chướng tai. Lời chướng tai
là lời đem lại sự sống đời đời. Nhiều bạn trẻ hôm nay cô đơn,
nhưng không biết đến với ai. Hãy cùng nhau đến với và ở lại
bên Thầy Giêsu, Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó.
Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con
cho Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của
Chúa.
Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa để con thực sự tựa
nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những
cái rườm rà để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương
quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và
tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của
Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con cảm nghiệm được rang trước khi con tập sống
cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con
và thuộc về con từ lâu. Amen.
(Trích sách Manna)

Thứ Hai 27-8: Lễ Thánh Mônica
Thứ Ba 28-8: Lễ thánh Âu-tinh, Giám mục, TSHT
Thứ Tư 29-8: Lễ T. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Thứ Hai: 2 Tx 1:1-5,11b-12; Mt 23:13,15-22
Thứ Ba: 2 Tx 2:1-3a,14-17; Mt 23:23-26
Thứ Tư: 2 Tx 3:6-10,16-18; Mt 23:27-32
Thứ Năm: 1 Cr 1:1-9; Mt 24:42-51
1 Cr 1:17-25; Mt 25:1-13
Thứ Bảy: 1 Cr 1:26-31; Mt 25:14-30
CN: Đnl 4:1-2,6-8; Gc 1:17-18,21b-22,-27;
Mc 7:1-8,14-15,21-23
Ngày 29 Tháng 8
Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết
Thánh Gioan được gọi là Tẩy Giả vì ngài đã làm Phép
Rửa cho Chúa Giêsu, ngài cũng được gọi là Tiền Hô
vì là người “dọn đường” cho Chúa Cứu Thế. Ngài là
vị ngôn sứ “giao thời” giữa Cựu Ước và Tân Ước, là
ngôn sứ vĩ đại nhất và chịu số phận hẩm hiu như
nhiều vị ngôn sứ thời Cựu Ước: Bị chống đối và bị
giết chết. Ngài là “tiếng kêu trong sa mạc” nhưng đã
không ngại lên án kẻ tội lỗi, can đảm nói sự thật.
Ngài là nhà cải cách tôn giáo vĩ đại được Thiên Chúa
sai đến để chuẩn bị lòng dân cho Đấng Thiên Sai. Sức
mạnh duy nhất mà ngài tuyên xưng là Thần Khí của
Giavê: “Tôi làm phép rửa cho quý vị trong nước để
giục lòng quý vị sám hối. Còn Đấng đến sau tôi có
quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho
Người. Người sẽ làm phép rửa cho quý vị trong
Thánh Thần và Lửa” (Mt 3:11).
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhiều người đi
theo Thánh Gioan vì hy vọng có thể được tham dự
“quyền thiên sai” nào đó. Ngài không bao giờ cho
phép mình tiếp nhận những người này để vinh danh
mình. Ngài biết mình được gọi để chuẩn bị cho Chúa
Giêsu. Và thời giờ đã điểm, ngài dẫn các môn đệ tới
gặp Chúa Giêsu: “Ông Gioan đang đứng với hai
người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu
đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ‘Đây là Chiên Thiên
Chúa’. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức
Giêsu” (Ga 1:35-37).
Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã chỉ cách đến với Đức
Kitô. Cuộc đời và cái chết của ngài là việc hiến dâng
cho Thiên Chúa và mọi người. Đời sống giản dị của
ngài là cách sống tách khỏi mọi thứ vật chất. Tâm hồn
ngài tập trung vào Thiên Chúa và lắng nghe Chúa
Thánh Thần nói trong linh hồn mình. Tin vào hồng ân
Thiên Chúa, ngài kêu gọi sám hối, nói về ơn cứu độ,
và can đảm kết tội Hêrôđê loạn luân vì lấy chị dâu của
mình. Vì thế, ngài bị Hêrôđê ra lệnh chém đầu.

Congratulations to the graduates
of the Class of 2018

Julian Chavez
Ariella de Sousa
Juliana Encinas
Nnenna Kanu
Nene Kanu
Victoria Landeros
Jacobo Lechuga-Sepulveda
Jessica Monzon
Jazzlynn Monzon
Emma Nguyen

Orobosa Okhomina
Ignacio Ramirez
Ava Richardson
Xiomara Rodriguez
Amira Thomas
Alisa Torres
Olivia Vasquez
Ariana Williams
Cecil Williams
Jackie Wong

