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

THE BAPTISM OF THE LORD
J A N U A RY 1 3 , 2 0 1 9

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) 677-6163

THE BAPTISM OF THE LORD
JANUARY 13, 2019

CALLED TO SERVE
For many weeks now, we have been celebrating the appearance of the divine presence in human form. As
a child, he came to Mary and Joseph, was seen by the shepherds, and then by some wandering magi from
the East. Today we celebrate another showing, later in time, to a group gathered at the Jordan River.
John hesitated to baptize Jesus, whom he recognized as “one mightier than I.” But he did as Jesus asked,
and the Holy Spirit descended and heaven’s voice spoke to Jesus, “You are my beloved Son.” Jesus was
beginning his public life of teaching and service. Soon he would start calling others to join him.
Peter was one of the first to be called by Jesus. In today’s second reading, he announces the heart of the
message, peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Peter was called, and you and I are called to
spread that message and to serve God’s word.
Copyright (c) J. S. Paluch Co.

TREASURES FROM OUR TRADITION
Merry Christmas! Share that cheerful greeting with some folks today. They may wonder if you have had
any Elvis sightings lately, attended Star Trekkie conventions, or were Cleopatra in a previous lifetime. Despite the skeptics, today is solidly within the Christmas season. In fact, in some strands of the Christian tradition it represents the clearest manifestation of the mystery of the Incarnation. On Christmas Day, for example, the Gospel reading is the Prologue of John s Gospel, which reveals the glory of Christ shining
through our humanity precisely in his baptism.
At any rate, this is an ancient feast, celebrated first in Egypt sixteen centuries ago. More than most other
ancient people, the Egyptians understood the life-giving properties of water. On this day, they drew water
from the Nile, so central in the history of their people, and reserved it in honor. Many other places copied
the custom, so that St. John Chrysostom wrote of people in Antioch gathering at midnight to collect flowing water into vessels they brought from home since today there is a blessing on the water. At home for
dinner tonight, decorate the table with beautiful bowls of water and white candles, toast one another with
goblets of sparkling water, and light a Christmas candle in the window one last time.
--James Field, Copyright (c) J. S. Paluch Co.

EVENTS & ANNOUNCEMENTS
Christmas Collection 2018

$ 22,483.00

January 6, 2019
Sunday Collection
Maintenance

$
$

7,251.00
4,007.00

Thank you for your continued generosity.
Contribution Envelopes for 2019 : If you still have
not picked up your envelopes from the parish office,
please do so by January Thank you!!
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.
READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Hebrews 1:1-6; Mark 1:14-20
Tuesday:
Hebrews 2:5-12; Mark 1:21-28
Wednesday:
Hebrews 2:14-18; Mark 1:29-39
Thursday:
Hebrews 3:7-14; Mark 1:40-45
Friday:
Hebrews 4:1-5, 11; Mark 2:1-12
Saturday:
Hebrews 4:12-16; Mark 2:13-17
Sunday:
Isaiah 62:1-5; Corinthians 12:4-11; John 2:1-11

ANNUAL DIOCESAN-WIDE SEMINARY
COLLECTION
In the church pews you will find a brochure which
introduces you to our 19 seminarians and the different seminaries they are attending. Special collection
envelopes for the Seminary Collection are in the
pews this weekend. We ask you to please be generous in financially supporting those called to serve
us in the Oakland Diocese as future priests. Thank
you for your generosity.
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Saturday, February 2, 2019 at 10:30 a.m.
A small reception will follow Mass.

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
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
Intenciones para las Misas

Pray for our Sick Relatives & Friends

Jorge Salloman Jr.
Daniel Camozzi
Corazon Orille
Charlene Joyce
Virginia Mercado
Linder P. Zorozabal
Vilia Vargas
Erlinda Dizon
Dave Fiscus
Juan Rocha
Pete Muskopf

Elaine V. Dizon
Bautista Family
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
Mary Drayton
Aria Pardo
Rosy Pereira
Dan Bautista
Joey Medeiros
Gus Padilla
Virgil Shold
Josh Mendes
Millie Lueverro
Myriam Rodriguez
George Salloman
Elmira Rodriguez
Betty Ann Sordella
Jeanette Sordella

Multicultural Event!
Saturday, March 9
after the 4:30pm Mass
We are inviting the St. Felicitas community to
gather in celebration of our patron saint. It will be
a community pot luck. This will be a time for people to show their skills in the kitchen by making
their favorite foods and desserts as well as share
artistic talents, display photos or art that represent
your culture and catholic faith – this can be from
your home country or something you created for
your family.
We are seeking volunteers from all masses to
join in the planning process. We want this to be an
inclusive, enjoyable event! For more information,
please contact the co-chairs:

Sat.

01/12

Sun.

01/13

Week of
January 12,
2019

4.30 pm Parishioners
7.30 am Tim & Barbara O’Connor (L)
9:00 am Teresita Colobong †
Maria Tan Thi Nguyen †
10:30 am Alfonso Laguicao †
12:30 pm Jose Antonio Abarca †

Mon. 01/14

7.00am Frank Crotty †
8.15 am Isidro Berroya †

Tue.

7:00 am Joseph Du Nguyen †
8:15 am Teresa Hoang Thi Ly †

01/15

Wed. 01/16

7:00 am

Thur. 01/17

8:15 am Joseph Van Ngoc Hoang †
7.00 am Fr. Joseph Toai Duong †
8.15 am All Souls

Fri.

01/18

7:00 am
8:15 am Benefactors of the Holy Cross
Sisters (L) and †

Sat.

01/19

8:15 am
4:30 pm Noel DeSouza †

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

2019 Mass Intention Requests
The 2019 Mass Intention Book is open for Mass Intention
requests in the parish office. Please come between the
hours of 9 a.m. and 3 p.m. Mon—Thurs, if you would like
to schedule a Mass.

Danyelle Marshall - dany38@sbcglobal.net, 415-740-7998
Maria Arechiga - mfarechiga@yahoo.com, 510-427-0732

B
St. Felicitas School—60th Anniversary
2019 is a special year for us as it marks our 60th
anniversary. Please save the dates of our big events. The
first event is coming soon!
Catholic School’s Week Kick Off - Open House after
the 9.00 am Mass on January 27th, 2019. We will also
have a food truck and an alumni, parent, and student
volleyball tournament in the gym.

C

The candles that are burnt throughout the year
during Mass, will be blessed on Sunday, February
3 at the 10.30 am Mass. If you would like to donate one of these altar candles, they are available
at the sides of the altar. After you have made your
donation of $5, take one of the candles and place it
in the donated candles basket.
You may also bring your own candles to be
blessed for use in your own home.

Pray for those who serve in the armed forces
Pray for the deceased and their families
Violet Kunich—Jan. 3, 2019
Clifford Castagnola—Jan. 7, 2019

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

St. Felicitas Parish Spanish-Speaking Community
LLAMADOS A SERVIR
Por muchas semanas hemos celebrado la aparción
de la presencia divina en su forma humana. Cuando era niño, Jesús vivió con María y José, al nacer
lo visitaron unos pastores y luego algunos errantes
magos de Oriente. Hoy celebramos otra situación,
ocurrida un tiempo después, a un grupo reunido
en el río Jordán.
Juan vaciló cuando le tocó bautizar a Jesús, a
quien reconocía como uno más poderoso que yo.
Pero hizo como Jesús se lo pidió, descendió el Espíritu Santo y una voz celestial habló a Jesús: Tú
eres mi hijo, el predilecto. Jesús estaba empezando su vida pública de enseñanza y de servicio.
Pronto comenzaría a llamar a otros a seguirlo.
Pedro fue el primero que Jesús llamó. En la segunda lectura de hoy anuncia el centro del mensaje: la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Pedro fue llamado, y tú y yo somos llamados
a llevar el mensaje y cumplir la palabra de Dios.
BAUTIZADOS CON EL ESPÍRITU
Hoy en el Evangelio de Lucas, cuando Juan el Bautista aclara que el no es el esperado Mesías, el Cristo, el distingue su bautismo con agua del bautismo con el Espiritu Santo y fuego que Jesus va a ofrecer.
El bautismo de Juan con agua con agua significa la renuncia a nuestros propios intereses y la apertura de nuestro corazón a Dios. El bautismo con fuego y Espíritu describe al poder de Dios entrando y transformando el
corazón humano. Cuando Jesús fue bautizado con agua, él públicamente manifestó su compromiso total a seguir el camino de Dios para él. Cuando el Espíritu desciende sobre Jesús, él fue fortalecido para empezar su
ministerio. En efecto, Jesús recibió ambos tipos de bautismo descritos por Juan. Él iría a bautizar a aquellas
personas cuyo corazón estuvieron abiertos durante su ministerio, muerte y resurrección. Después, en Pentecostés, la nueva comunidad recibió un bautismo de Espíritu con lenguas de fuego.
LA TRINIDAD Y EL BAUTISMO
El Evangelio de esta semana no solo cuenta el bautismo de Jesús, sino que describe extraordinariamente a
Dios como la Santísima Trinidad: Jesús en oración, el Espíritu Santo descendiendo y la voz del Padre desde el
cielo. La Iglesia naciente asoció su interpretación de Dios como la Trinidad y el Bautismo como la iniciación a
la vida cristiana y a la comunidad. Los nuevos cristianos eran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo.
Jesús fue proclamado como el amado por su Padre y fortalecido por el Espíritu Santo para empezar su misión.
La misión es un envío, aceptar una misión es aceptar ser enviado. Después de su ministerio, muerte, resurrección y ascensión, la misión de Jesús continuó por medio del Espíritu empezando en Pentecostés. El Padre envió al Hijo y al Espíritu, quienes juntos ahora envían a la Iglesia al mundo. El Bautismo, entonces, es el envío
de los nuevos bautizados a unirse a la Trinidad en su misión. Nosotros los bautizados estamos fortalecidos para proclamar que todos somos los amados por Dios. Nuestro Dios trino ya está delante de nosotros en el mundo, pidiendo nuestra participación.
Lecturas de hoy: Is 42:14, 67 o Is 40:15, 911; Sal 29:12, 34, 3, 910 o Sal 104:1b2, 34, 2425, 2728, 2930; Hch
10:3438 o Tit 2:1114, 3:47; Lc 3:1516, 2122
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Thứ Năm 17-01: Lễ Thánh Antôn, Viện Phụ

Thứ Hai: Dt 1:1-6; Mc 1:14-20
Thứ Ba: Dt 2:5-12; Mc 1:21-28
Thứ Tư: Dt 2:14-18; Mc 1:29-39
Thứ Năm: Dt 3:7-14; Mc 1:40-45
Dt 4:1-5,11; Mc 2:1-12
Thứ Bảy: Dt 4:12-16; Mc 2:13-17
Chúa Nhật: Is 62:1-5; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-12

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa được mừng vào Chúa
Nhật sau lễ Chúa Hiển Linh. Lễ này nhắc nhở chúng
ta về mầu nhiệm thân vị và sứ mạng của Chúa Kitô.
Đồng thời, cũng là một dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì
vô vàn hồng ân chúng ta đã được lãnh nhận từ ngày
lãnh nhận phép Thánh Tẩy đến nay.
Giáo Hội mời gọi chúng ta-trong đức tin sâu xa-hãy
làm mới lại những lời hứa phép Rửa Tội mà chúng ta
đã tuyên thệ qua cha mẹ và người đỡ đầu, đặc biệt là
sự trung thành với Chúa Kitô và quyết tâm chống lại
những cơn cám dỗ. (ĐTC Gioan Phaolô II)

Hằng năm Giáo hội cử hành Tuần Lễ Cầu Nguyện
Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Giáo từ ngày 18 – 25 tháng
Giêng. Trong tám ngày này, chúng ta cầu nguyện
cho sự hiệp nhất mọi giáo phái Kitô giáo, là đại gia
đình của Chúa Kitô trên toàn thế giới, được nên một
như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin
cho tất cả được nên một, như vậy thế gian sẽ nhận
biết là chính Cha đã sai con.” Xin quý ông bà và anh
chị em hiệp ý với Giáo Hội cầu nguyện cho Sự Hiệp
Nhất Kitô Giáo.

Suy Niệm: Lc 1:15-16, 21-22
Các Kitô hữu thời sơ khai thật bối rối trước sự kiện Đức
Giêsu lãnh nhận phép rửa của Gioan. Tại sao Ngài lại đến với
Gioan như một môn đệ để chịu phép rửa của ông, nhằm bày tỏ
lòng sám hối? Ngài có cần sám hối không nếu thật sự Ngài vô
tội? Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta nhìn
ngắm Đức Giêsu bên bờ sông Gio-đan. Ngài đứng chung hàng
với người dân để chờ nhận phép rửa trong nước từ tay Gio-an.
Ngài đứng trà trộn với những tội nhân để chờ đến phiên mình.
Ngài chấp nhận dìm mình xuống cùng một dòng sông với
người tội lỗi. Có ai trong đám đông nhận ra Ngài là Chiên
Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian không? Nếu bạn và tôi
cũng ở trong dòng người ấy; cũng đứng chung hàng với Ngài
trong ngày hôm ấy, chúng ta có nhìn thấy Ngài không?
Đấng thánh thiện lại khiêm nhu đứng xếp hàng bên kẻ tội
lỗi. Đấng xóa tội trần gian, lại hòa mình trong đoàn người tội
lỗi. Đấng thanh sạch vô biên, lại chịu dìm mình trong dòng
sông sám hối. Đấng sẽ làm phép Rửa trong Thánh Thần, nay
lại xin được chịu phép rửa sám hối trong nước. Chiêm ngắm
Đấng Cứu Thế cúi mình chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế
nào là tình yêu: Một tình yêu vui lòng tự hủy thân phận của
mình, để cùng sống chết với người mình yêu, một tình yêu sẵn
sàng chia sẻ trọn vẹn, một tình yêu chấp nhận cúi xuống để
nâng người mình yêu trỗi dậy. Nhìn Đấng Cứu Độ cúi mình
chịu phép rửa, chúng ta hiểu được thế nào là đồng hành và liên
đới. Đồng hành với người khác đòi ta phải đi chậm lại, đòi ta
phải có chung một tâm tình, một lối suy nghĩ giống người
khác. Liên đới với người khác đòi buộc ta phải nhỏ bé đi, phải
khiêm hạ trong lối sống và cung cách cư xử.
Hôm nay Đức Giêsu đánh dấu cuộc đời công khai của Ngài
bằng một hành vi khiêm hạ, dìm mình, mất hút... Bên bờ sông
Gio-đan, Ngài chỉ là một kẻ vô danh bên cạnh một Gioan tăm
tiếng. Ngài đã cúi xuống, dìm mình trong dòng sông, để nâng
con người lên. Ngài tập làm người để hiểu được con người, để
chia sẻ thân phận đói nghèo; khổ đau; bệnh hoạn của con
người, để cảm nếm nỗi ray rứt khắc khoải của tội nhân, để thấu
hiểu niềm khao khát đổi mới trong lòng người tội lỗi.
Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu cầu nguyện với Thiên
Chúa Cha. Ngài muốn gặp gỡ Cha trong tư cách là Con.
Chính trong giây phút hiệp thông sâu đậm này mà Ngài cảm
thấy được Thánh Thần tràn ngập, và tự thâm tâm, Ngài nghe rõ
tiếng của Cha âu yếm gọi Ngài là Con. Thời gian ẩn dật ở
Nadarét đã kết thúc và giờ lên đường đã điểm. Lên đường để
thực thi công trình Cứu Độ, lên đường để làm theo Thánh Ý
Thiên Chúa Cha.
Hôm nay, Đức Giêsu đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời
bên bờ sông Gio-đan, nơi Ngài gắn bó với tội nhân, với dân
tộc, đã trở thành nơi Ngài gắn bó với Chúa Cha trong Chúa
Thánh Thần. Nơi Ngài đi xuống cũng là nơi Ngài bước lên.
Nơi Ngài được sai đến cũng là nơi Ngài đang hiện diện.
Ngày nay, chúng ta đã chịu phép rửa của Đức Giêsu trong
Thánh Thần, chúng ta cũng được mời gọi hiệp thông thân mật
với Ba Ngôi Chí Thánh, chúng ta cũng được mời gọi lên đường
để phục vụ anh chị em quanh ta, nhất là những anh chị em
đang cần một tình yêu chia sẻ, nâng đỡ và trao ban trọn vẹn.
Lạy Chúa, trong đôi mắt Chúa con là tất cả. Xin ban cho con
đôi mắt của Chúa, để con biết nhìn những người xung quanh
con bằng cái nhìn của Chúa, biết đến với anh chị em của con

Young @
January Luncheon

Wednesday – January 16th
Homemade Meatloaf Luncheon
Includes Dessert, Beverage

Only $6.00.

Tickets on Sale Until January 14th.
(Something for Our

Seniors.)

Come Join Us for
Lunchtime Fun!

