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Sixth Sunday in Ordinary Time
February 12, 2017

What eye has not seen, and ear has not heard,
and what has not entered the human heart,
what God has prepared
for those who love [God],
this God has revealed to us through the Spirit.
— 1 Corinthians 2:9-10

CHOICE
“If you choose you can keep the commandments,” Sirach tells us. God “has set before you fire
and water; to whichever you choose, stretch forth your hand” (Sirach 15:15, 16). This is a great
mystery: God does not control us so completely that we cannot choose our own path. We have certain
boundaries, of course, but no one but we can choose our way within those boundaries.
In today’s reading from Matthew’s Gospel, Jesus reminds us of our freedom and our
responsibility for our lives. He calls us to look beyond the words of the commandments, all the way to
their meaning. Look beyond the adultery to the selfishness that poisons our love. Look beyond the
murder to the anger that eats away at our compassion. Look beyond the perjured testimony to the lies
and deception that drive our behavior.
Our vocation is to choose life for ourselves, and to choose a path through our part of the world
that helps make life possible and more abundant for others as well.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

TREASURES FROM OUR TRADITION
By the early 1950s some scholars were calling for the restoration of Communion of the faithful on
Good Friday, since by then only a priest received, consuming the host from the Holy Thursday
repository. In 1955 the new Good Friday liturgy was timed to begin at three o’clock everywhere, and
included the option of Holy Communion, but without the Precious Blood that had originally been part
of the liturgy. Today, there is increasing debate among theologians. Some feel that it would be better
to fast from the Eucharist on Good Friday, focusing on the mystery of the cross and highlighting the
Easter Communion. Others say that this Communion infuses the sadness of the day with awareness of
Christ’s victory. It is not a day of mourning, of course, and the Passion according to John grounds the
liturgy in a sense of Christ’s victory over death and the triumph of the cross. The tradition is rich and
varied, and we are still in the early stages of recovering an ancient way of doing things.
Why do we call the day “good”? The English and Dutch languages share this name, and its origin
stems from the name “God’s Friday.” The traditional name for the day in Latin is Feria V I in
Parasceve, which translates as “The Sixth Day of the Week of Preparation.” Other languages make
do with “Holy Friday.” In another part of England, as in Denmark, the people used to call it “Long
Friday,” a good description for a quiet day without work and no chance for play or a good meal!
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

The Sixth Sunday in Ordinary Time

The office will be closed
on next Sunday and Monday,
February 19th and 20th in
honor of President’s Day.
The Office will re-open
at 9:00 a.m. on Tuesday.

February 12, 2017
Second Collection
Next Week: Catholic Voice

Events for the Week February 12, 2017
Sun
2/12

9:15 am Faith Formation

School

Mon
2/13

6:30 pm St. Vincent de Paul

AE Room

6:45 pm Faith Formation

School

Tues
2/14

3:45 pm Faith Formation

School

6:30 pm Adult Confirmation

SMC

6:30 pm RCIA

SJC

7:00 pm Spanish Meeting

AE Room

Wed
2/15
Fri
2/17

Noon

Young at Heart Luncheon

Gym

7:00 pm Spanish Juvenile Choir

AE Room

7:00 pm Spanish Youth Group

SMC

7:00 pm Spanish Children’s Choir

Soc. Hall

7:30 pm Vietnamese Choir Practice AE Room

INTRODUCTION
TO STUDYING
THE BIBLE
With Father Eddie
Would you like to learn more about the bible and the
meaning of the scriptures? Join us every Thursday
morning at 9:00 a.m. in St. Joseph’s Center starting
on March 2nd ending on April 6th. Spend 30 minutes
of class time followed by a discussion period and
refreshments.
Cost is $25.00 for the study kit.
Class size is limited to 15 people.
Please register at the Parish Office by February 24th

WEIGHTY
An ounce of practice is worth a pound of preaching.
—John Ray

READINGS FOR THE WEEK OF FEBRUARY 13th
Monday:

FINANCIAL CORNER
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —February 5th

$

9,867.00

Amount needed to reach our goal

$

1,833.00

Stewardship of February 5th of $493.35 went to National
Religious Retirement Office.

Thank you for your continued generosity.

Genesis 4:1-15, 25; Psalm 50:1, 8, 16bc-17,
20-21; Mark 8:11-13
Tuesday:
Genesis 6:5-8; 7:1-5, 10; Psalm 29:1a, 2,
3ac-4, 3b, 9c-10; Mark 8:14-21
Wednesday: Genesis 8:6-13, 20-22; Psalm 116:12-15,
8-19; Mark 8:22-26
Thursday: Genesis 9:1-13; Psalm 102:16-21, 29, 22-23;
Mark 8:27-33
Friday:
Genesis 11:1-9; Psalm 33:10-15;
Mark 8:34 — 9:1
Saturday: Hebrews 11:1-7; Psalm 145:2-5, 10-11;
Mark 9:2-13
Sunday:
Leviticus 19:1-2, 17-18; Psalm 103:1-4, 8,
10, 12-13; 1 Corinthians:16-23;
Matthew 5:38-48

Week of
February 12, 2017

Remember the Sick
Helen Amodo
Ivan Ayro
Thelma Ayro
Harold Barber
Ramon Baretto, Sr.
Sumiko Behan
Ann Boyle
Ed Braun
Alice Camozzi
Sr. Roberta Carson
Cornett Family
Marie Dent
Noel Desouza
Jeanne Gordillo
Connie Guaraglia
Mae Heasley
Vincent Jacques
Marie James

Josefina Kern
Melblena Latorre
Irmina Torres Llamas
Barbara Maloon
Clarisse Mascarenah
Tom Mendes
Peggy Miller
Tu Nguyen
Oliver Olimpiada
Corazon Orille
Catherine Pellini
James Pimentel
Sophia Pointer
Peter Purificacion
Amelia Ramos
Lyndon Cortes Ruffy
Jorge Salloman
Patricia Salloman

Floyd Schexnayder
Dorothy Silva
Richard Smid
Sonta Stone
Merilyn Sutton
Maryjane Tanner
Gerry Toro
Mary Valladon
Cathlyne Vargas
Maria Jesus Vargas
Wilson Vigman
Julie Whittaker
Zack Ziegler

A name posted in dark print was added to the prayer list this week!

Sun.

2/12

Mon.

2/13

Tues.

2/14

Wed.

2/15

Thurs

2/16

Fri.

2/17

Sat.

2/18

Sun.

2/19

7:30 am Michael Collins †
9:00 am Faustino Llanza †
10:30 am Agnes Rezentes †
Joseph Sanches †
12:30 pm Robert (Bob) Valladon †
7:00 am Armand Choury †
Marie Choury †
8:15 am Richard Tribendis †
7:00 am Jose, Maria & Liduina Silva †
8:15 am Herculano & Patricia Rocha †
7:00 am Rhodura Posa (Birthday)
8:15 am Philip Darbo †
7:00 am Henry Williams, Sr. †
8:15 am Paul Sucatre †
7:00 am Arthur Fernandez †
8:15 am Walter Franca & T. Nakanishi †

Who Entered into Eternal Life
Virginia Alcantar † — February 4, 2017
let Perpetual Light Shine Upon Her

8:15 am
4:30 pm
7:30 am
9:00 am
10:30 am

Philip Erlwein †
Catherine Kelly †
Parishioners
Jasmine De Souza (Birthday)
John Tyler †

12:30 pm
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving

BAO NHIÊU TIỀN BẠC CŨNG KHÔNG MUA NỔI MỘT NGÀY!
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia
tài lớn. Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện và đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa
kịp làm gì với số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:
– Tôi sẽ chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần Ngài cho tôi sống thêm một năm.
– Không được. Thần Chết lắc đầu.
– Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi sống thêm nửa năm nữa, được không? Anh ta tiếp tục van xin.
– Không được. Thần Chết vẫn không đồng ý.
Anh ta vội nói:
– Vậy… tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
– Không được. Thần Chết vừa nói vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
– Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh ta run rẩy viết một dòng:
– Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.
Bạn thấy đấy, giá trị của cuộc sống không nằm ở đồng tiền. Giá trị của cuộc sống nằm ở những năm tháng chúng ta
đang trải qua, ở những điều mà chúng ta đã trải nghiệm. Vậy mà rất nhiều người trong chúng ta lại đang hoang phí thời
gian mình có, một số người than thở vì tình, một số người lại ngồi khóc lóc cho những chuyện vụn vặt…
Mục đích của câu chuyện này nhằm nhấn mạnh vai trò của thời gian và cách chúng ta sử dụng chúng trong cuộc sống.
Thứ nhất, khi bạn còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị.
Thứ hai, dù bạn làm việc cật lực cả đời để kiếm tiền nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp
thì thời gian cũng là vô ích.
Hãy nhớ rằng, tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian, chính vì vậy, bạn phải học
cách sử dụng chúng sao cho thật hợp lý bởi bạn chỉ có một cuộc đời này mà thôi.

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN
"Thầy đến không phải là để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn." (Mt 17,17)
l. Ta đến không phải để hủy bỏ nhưng để kiện toàn
- Chúa không đến để hủy bỏ luật cũ. Luật cũ là Luật Cựu Ước. Luật này được đặt trên nền tảng hai tiếng Công
Bình. Luật này cũng do Thiên Chúa ấn định. Và Chúa không thể tự mâu thuẫn với chính mình khi hủy bỏ những gì do
mình làm ra.
Lúc đầu vì mức độ hiểu biết của con người còn thấp, cho nên Chúa chỉ đòi hỏi con người phải biết sống Công Bình đối
với nhau. Sống được như thế kể như cũng đã là tốt lắm rồi.
So với Luật mới, luật Bác Ái thì luật cũ, Luật Công Bình còn ở mức độ rất thấp.
- Thế nhưng so với các dân tộc chung quanh đang sống dưới chế độ Luật rừng thì Luật Công Bình: "Mắt thế mắt, răng
đền răng" phải nói là đã có một sự tiến bộ rất lớn rồi.
- Công bình mà nói thì dân Do Thái trong một giai đoạn lịch sử nhất định đã chu toàn được vai trò là Dân Thiên Chúa
của mình.
2. Thế nhưng cuộc sống con người không bao giờ dừng lại. Nó luôn luôn thăng tiến. Cha Teilhard de Chardin đã nói tới
một sự thăng tiến theo đường trôn ốc...sự thăng tiến mỗi ngày mỗi phải cao hơn.
Chúa cũng công khai đòi hỏi những người theo Ngài phải thăng tiến "Chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con
ở trên trời"(Mt 5,48). Đó là một đòi hỏi thật cao. Nó bắt buộc chúng ta phải vượt qua những làn mức của quá khứ và
vươn tới một đỉnh cao mới.
"Các con đã nghe dạy người xưa. "Chớ giết người, Chớ ngoại tình, chớ thề gian và nếu có ly dị thì hãy trao cho vợ tờ ly
dị...Còn Chúa thì Chúa bảo ai phẫn nộ với anh em, chửi anh em là ngốc, rủa anh em là khùng thì cũng đáng phải phạt
rồi...Vấn đề ngọai tình, ly dị, thề thốt Chúa cũng cho những chỉ dẫn mới.
Rõ ràng là đòi hỏi của Chúa quyết liệt và dứt khoát hơn. Nhưng đó cũng là những đòi hỏi giúp cuộc sống con người trở
thành một cuộc sống có giá trị tốt đẹp và đáng nể phục hơn.
Luật cũ chỉ có giá trị ngăn ngừa, luật mới của Chúa đưa ra những chỉ dẫn giúp chúng ta thăng tiến bằng những thực
hành rất cụ thể để chúng ta có thể tiêu diệt được tội lỗi ngay từ trong căn nguyên của nó và sau đó con người có thể tìm
lại được đời sống thánh thiện nguyên thủy lúc ban đầu của mình.
3. Chúng ta có thể tự hỏi:"Khi đòi hỏi như thế Chúa muốn điều gì ở nơi chúng ta?
Câu trả lời không có gì khó: Chúa muốn cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp đáng nể phục - để rồi từ dó chúng ta có
thể cộng tác với Người làm cho thế giới mà trong đó con người đang sống có được một khuôn mặt càng ngày càng tốt
đẹp hơn.
Chúng ta cứ tượng tượng xem, nếu ngày hôm nay mà chúng ta vẫn còn phải sống dưới chế độ luật rừng thì không biết
cuộc sống của con người trên trái đất này sẽ như thế nào. Trước đây mới chỉ có một Tần Thủy Hoàng ở bên Trời Đông
và một Bạo chúa Néron ở bên trời Tây mà không biết bao nhiêu con người đã phải khốn đốn vì họ. Nếu có nhiều hơn thì
chắc là thế giới còn phải chịu nhiều cảnh khốn khổ như thế nào.
Người đi theo Chúa phải có một cuộc sống hoàn thiện hơn. Đừng tuởng có quyền, có tiền là làm cho người ta phải nể
phục. Muốn làm cho người ta nể phục đòi hỏi chúng ta phải là người có tư cách, có đạo đức như Chúa Giêsu đòi hỏi,
Vua Philippe có tài cai trị rất khéo nhưng ông đã không công bằng sòng phẳng trong đời sống hôn nhân. Ông bỏ người
vợ đầu tiên là Olympias để cưới một người đàn bà xứ Macédonia là Cléopatre (không phải là Hoàng hậu Ai cập).
Việc ông làm như thế đã làm cho đứa con của ông sau này là Alexandre Đại đế đau lòng.
Trong bữa tiệc cưới, Attlas là chú rể của cô dâu....đứng lên cầu nguyện cho hoàng hậu mới, sinh cho đức vua một
người con để nối ngôi vua cha sau này. Chịu không nổi cảnh nhục nhã đó, Alexandre cầm một ly rượu tạt vào mặt kẻ đã
dám gián tiếp xỉ nhục mẹ ruột của mình giữa bá quan văn võ trong lúc bữa tiệc đang vui. Vua Philippe vừa thẹn vừa mất
bình tĩnh, tuốt gươm ra định giết đứa con mà ông rất yêu thương của mình, nhưng may ông đã kịp thời lấy lại được sự
bình tĩnh, ông tra gươm vào bao và mệt mỏi ngồi xuống.
Alexandre con ông khinh bỉ nói với Cha của mình: "Hãy nhìn xem - Con người có thể chinh phục cả từ Âu sang Á mà
lại không làm chủ được mình, sống buông thả cho dục vọng hết người đàn bà này đến người đàn bà khác”.
Vua Philippe rất xấu hổ nhưng ông cũng không dám làm gì. Chúng ta đừng có tưởng có được đia vị cao, có tiền có của
mà được người đời kính cẩn nể phục đâu. Phải có một cái gì cao cả hơn.
Trích Manna

LA VIDA EN EL REINO DE DIOS
Cuando Jesús desafía a sus oyentes en el Evangelio de hoy, él
no busca humillarlos o atraparlos en la culpa o la vergüenza. Sus
desafíos son parte de su basto mensaje de la gracia de Dios. Jesús
está describiendo la vida en el reino de Dios, el cual está en el
corazón de sus enseñanzas y ministerio. Él está describiendo a
quienes ahí prosperan: las personas que buscan la reconciliación,
quienes respetan tanto a las mujeres y a los hombres, y a quienes
hablan con la verdad.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Estos son los pobres, desamparados, los de corazón puro y
misericordioso, así como ya lo describió en la Beatitudes. Ellos
están consientes de sus faltas, pero también saben que Dios está
con ellos, alentándolos y guiándolos. Ellos pueden perdonar a los
demás por que ellos ya han sido perdonados. Ellos continuamente
se esfuerzan en escuchar a Dios en la oración. Ellos pueden vivir
con un corazón abierto y vivir con confianza en Dios. Así como
aquellos que escuchan hoy a Jesús, se nos llama a vivir de la misma
manera.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Amigos y amigas que prestan alguna clase de servicio en los diferentes ministerios:
Como es del conocimiento de algunas de ustedes, la diócesis de Oakland requiere que todos las
personas nuevas y los que aún no hayan hecho su registración y presten algún servicio voluntario en
los diferentes ministerios diocesanos, deben participar en el Online training que está disponible para
todos los voluntaries.
Los “links” para registración están en la página del website de Ambiente Seguro de la Diócesis de
Oakland. Están en Inglés y Español.
www.oakdiocese.org/offices/safeenvironment
Haga “click en VIRTUS forma de registración.
Gracias por su colaboración
Mercey Zamora

Lecturas del día:
Sirac 15:15-20; Salmos 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34; 1 Corintios 2:6-10;
Mateo 5:17-37 [20-22a, 27-28, 33-34a, 37]

