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Mary, the Holy Mother of God
January 1, 2017

Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
— Luke 2:19

My Dear Parishioners,
It is so good to gather here this morning on this first day of 2017 to thank God for all of his gifts
in our lives, especially the gifts we had during this past year. The life of Jesus began with Mary
therefore it is appropriate that we begin the New Year with the Feast of Mary, the Mother of God. She
is the Mother of God, Mother of Joy, Joy to the world. So we begin this first day of the New Year by
greeting one another – “Happy New Year!”
Let us go to Bethlehem to see Mary, Joseph and Jesus, the Holy Family. This scene is right here
in our Church to visit. Jesus awaits us in the manger , extending an invitation to mankind and to each
one of us to respond. Respond to his love! Let us respond by seeking him in our hearts and in those
around us.
I want to share with you the prayer for the family life that I received from one of our parishioners.

Dear Lord, with Mary and Joseph, you have lived within a family.
Show me ever new ways to protect and comfort those closest to me,
And let me, each day, do something that will say, “I love you”
Without speaking the words.
But remind me also to frequently say those words.
Let me never part from any member of my family in anger.
Prompt me always to turn back without delay—to forgive, and be forgiven!
And let me see your image within each person in my own family,
And in my greater family.
Knowing that in your kingdom we will truly be one family,
United by your sacrifice on the cross. Amen

So on this first day of the New Year let us ask for the graces to know Jesus more intimately, and
love him more ardently and follow him more closely so that this may be a truly Happy New Year for
all of us.

Father Tom

Solemnity of Mary,
The Holy Mother of God

Parish Office Holiday Hours
Friday, December 30th — 9:00am to 12:30pm
Saturday, December 31st — Office Closed
Sunday, January 1st — Office Closed
Monday, January 2nd — Office Closed

January 1, 2017
Second Collection
This Week: Maintenance

The office will re-open on Tuesday at 9:00 a.m.

Events for the Week January 1, 2017
Tues
1/3

Wed
1/4
Fri
1/6

3:45 pm Faith Formation

School

6:30 pm Adult Confirmation

SMC

6:30 pm RCIA

SJC

7:00 pm Spanish Meeting

AE Room

WANTED

We are in need of people
to help clean our church.

7:00 pm Spanish Catechist Meeting Soc. Hall
7:00 pm Spanish Juvenile Choir
12:30 to 4:45 pm — Adoration

AE Room
SJ Chapel

7:00 pm Spanish Youth Group

SMC

7:00 pm Spanish Children’s Choir

Soc. Hall

Can you help clean the Church once every 3 weeks?
If you think this is something you can do please contact
the office at 510-351-5244 for more information. Thank
you so much.

7:30 pm Vietnamese Choir Practice AE Room
7:30 pm

Vietnamese Exposition,
Mass and Confession

Church

TIME
Do not squander time, for that is the stuff
life is made of.
—Benjamin Franklin

No Mass of the Anointing

Lost and Found
There are so many items that have been turned
into the office. We have several hats, glasses,
rosary beads, keys, jewelry and pictures that were
not picked up.
If these items are not claimed by January 10th
they will be given to the proper charity.

in the month of January

The MASS OF ANOINTING
of the SICK
will be on Saturday, February 4th Saturday
At 10:30 a.m. St. Felicitas Church
The Mass of the Anointing is not only for the
elderly or sick people but actually for all of us to
receive HEALING spiritually or physically from
our Merciful God. In this Mass we can pray for
our relatives and friends to receive HEALING
too. For more information, call the Parish Office
at 351-5244. Thank you.

READINGS FOR THE WEEK OF JANUARY 2, 2017

Monday:
Tuesday:

1 John 2:22-28; Psalm 98:1-4; John 1:19-28
1 John 2:29 — 3:6; Psalm 98:1, 3cd-6;
John 1:29-34
Wednesday: 1 John 3:7-10; Psalm 98:1, 7-9; John 1:35-42
Thursday: 1 John 3:11-21; Psalm 100:1b-5;
Luke 4:14-22a
Friday:
1 John 5:5-13; Psalm 147:12-15, 19-20;
Mark 1:7-11 or
Luke 3:23-28 [23, 31-34, 36, 38]
Saturday: 1 John 5:14-21; Psalm 149:1-6a, 9b;
John 2:1-11
Sunday:
Isaiah 60:1-6; Psalm 72:1-2, 7-8, 10-13;
Ephesians 3:2-3a, 5-6; MaƩhew 2:1-12

Week of
January 1, 2017
Ivan Ayro
Harold Barber
Ed Braun
Alice Camozzi
Marilyn Consaul
Noel DeSouza
Jeanne Gordillo
Connie Guaraglia
Mae Heasley
Vincent Jacques
Melblena Latorre
Irmina Torres Llamas
Barbara Maloon

Orville Maloon
Jack Marshall
Clarisse Mascarenah
Joey Medeiros
Peggy Miller
Peter Luom Nguyen
Tim O’Connor
Oliver Olimpiada
Sophia Pointer
Rita Pontes
Peter Purificacion
Amelia Ramos
Lyndon Cortes Ruffy

Jorge Salloman
Patricia Salloman
Floyd Schexnayder
Martha Serrato
Maryjane Tanner
Mary Valladon
Cathlyne Vargas
Maria Jesus Vargas
Wilson Vigman
Julie Whittaker
Zack Ziegler

Sun.

1/1

7:30 am Joseph Natoli †
Deceased members of the Choury,
Gonsalves & Cambra Families †

Mon.

1/2

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

Parishioners
Msgr. Ted Kraus & Fr. Rogers †

Luiz Antonio Munoz (Birthday)
Marie Choury †

8:15 am John Baptist T. Ha †
Tues.

1/3

7:00 am Dee Darbo †
8:15 am Philip Darbo †

Wed.

Who Entered into Eternal Life
Nancy Desmond † — December 20, 2016
(Sister of Theresa O’Malley)

1/4

8:15 am Tony Pontes †
Thurs

1/5

7:00 am Philip Darbo †
8:15 am Bill & Dorothy Oliver †

Fri.

1/6

7:00 am Frank Maita †

let Perpetual Light Shine Upon Her

DIOCESE OF OAKLAND
Ministering to children and young people is the heart of
what Jesus calls His people to do. The mission of the Safe
Environment office is to assist the Church in creating a safe
haven for children, young people and vulnerable adults. The
risk of child abuse is greatly reduced by breaking the
silence about abuse, especially sexual abuse. Breaking
the silence is a critical first step to begin the process of
education, prevention and healing.
The Diocesan office of Victim’s Assistance offers a
variety of avenues for victims and family members to report
their experiences to our Office of Victim Assistance and to
be welcomed, to receive pastoral care, and to learn about and
access much-needed services. Diocesan staff serving in the
Office of Victim Assistance believe that individuals and
communities are best served through a prompt response to
requests for help, respectful listening, attention to their
needs, and services to help them in the healing process. If
you, or someone you know would like to report or seek help
with an allegation of sexual misconduct by clergy or
diocesan employees, please contact the following:

Office of Victim’s Assistance
Fr. Robert M. Herbst, OFM Conv
Victim’s Assistance Coordinator
(510) 267-8373
rherbst@oakdiocese.org

7:00 am Philip Bangloy (L)

8:15 am Benefactors of Holy Cross Sisters
Sat.

1/7

Sun.

1/8

Living and Deceased
8:15 am Edward Fletcher †
4:30 pm John Baptist T. Ha †
7:30 am Maria & Anthony †
9:00 am Luis Roderigo †
10:30 am Parishioners
12:30 pm Rodolfo Carranza †

Esther Zavala †
L-Living †-Deceased A-Anniversary B-Birthday T-Thanksgiving

Chuyện vui gia đình
Một cậu bé đón cha mình đi làm về và hỏi: “Bố ơi! bố đi
làm được bao nhiêu tiền một giờ?”. Ông bố rất ngạc
nhiên và bảo: “Này con, ngay cả mẹ của con cũng chẳng
biết, đừng quấy rầy bố vì bố đang mệt.” Cậu bé lại hỏi:
“Bố cứ cho con biết, lương của bố mỗi giờ được bao
nhiêu tiền?” Cuối cùng thì ông bố bảo rằng: “Mỗi giờ bố
được hai mươi đồng”. Cậu bé liền hỏi: “Vậy bố cho con
mượn mười đồng”. Ông bố tỏ vẻ giận và mắng con: “Thì
ra đấy là lý do con muốn biết tiền lương của bố? Bây giờ
đi ngủ đi và đừng quấy rầy bố nữa”.
Đêm hôm ấy, ông bố nghĩ lại những điều đã nói với con
mình và cảm thấy hối hận. Ông cho rằng có thể con mình
đang cần tiền để mua món gì mà nó đang cần. Ông sang
phòng của con mình và hỏi: “Con đã ngủ chưa?” Con
ông đáp: “Con chưa ngủ”. Ông bố đưa tiền và bảo:
“Đây là tiền con hỏi xin lúc nãy” Nó vui vẻ cám ơn bố,
rồi lấy thêm tiền trong gối ra và nói: “ Con đã có đủ rồi!
hai mươi đồng. Bây giờ bố bán cho con một giờ của bố.

Meghan Jorgensen
Principal of St. Felicitas School
On Behalf of the Staff of St. Felicitas School we wish
you a Happy New Year! As we welcome in the New
Year, let us be thankful for all the wonderful blessings that
we experienced in 2016. We look forward to 2017 and all
the blessings that will come into our lives. There will
be new and exciting opportunities, along with new
challenges. We ask for God’s grace and the Holy Spirit to
come be with us in all that we do this New Year. We
know that if we put our trust in God all things are possible.
May the God of hope fill you with joy and peace, as
you trust in him, so that you may overflow with hope by
the power of the Holy Spirit. (Romans 15:13)
For we know with the miracle that is Jesus Christ God shall supply all our needs according to his riches and
glory. (Philippians 4:19)
Blessings to all of you!!!

PASSIONS
We should employ our passions in the service of life,
not spend life in the service of our passions.
—Richard Steele

Devotion to Our Lady of Perpetual Help
Come and join us for this devotion every Tuesday
morning after the 7:00 a.m. Mass.

Schedule Reminders for all Confirmation Candidates
(year 1 & year 2):
Christmas Break - December 20, 2016 - January 7, 2017
January 8, 2017 - Confirmation Class Resumes
1/2 of Required Service Hours due
1st year - 10 hours
2nd year - 20 hours
Any questions or concerns, please call Geri at
510-326-5693. Thanks for all your support.
On behalf of the entire Youth Ministry Team, we wish
everyone a Blessed Christmas and a Joyous New Year!
Stay Safe & God Bless!

Lễ Thánh Gia Thất
Hơn hết tất cả, lễ Giáng sinh thật sự là một lễ dành
cho gia đình. Và trong khi tâm trí chúng ta còn đang
hướng về Bêlem và Thánh gia, thì các bài đọc Phụng vụ
hôm nay lại nhắc đến nhiều khía cạnh khác nhau trong
đời sống gia đình. Nói đến Thánh Gia, có lẽ là nói đến
một cái gì xa vời chăng, vì gia đình chúng ta đây có lẽ
còn quá cách xa gia đình lý tưởng này.
Chúng ta đừng quên rằng Maria và Giuse, cũng như
các bậc cha mẹ khác, đều phải đương đầu đối diện với
biết bao vấn đề khó khăn. Bóng đen của thập giá đã phủ
xuống chiếc nôi ở Bêlem, đã tràn vào trái tim Mẹ Maria
khi nghe lời tiên tri lạnh lùng của Simêon, nào là Con trẻ
sẽ nên cớ vấp phạm của nhiều người trong Israel, nào là
trái tim của Mẹ sẽ bị lưỡi gươm sắc đâm thâu qua. Ngay
từ đầu con trẻ mà Maria và Giuse hết lòng yêu thương trìu
mến lại là một huyền nhiệm to lớn, và khi con trẻ trưởng
thành dưới sự bao bọc của mình, Maria và Giuse chỉ biết
hết lòng phó thác tín nhiệm vào Thiên Chúa mà thôi.
Chúng ta cũng phải làm như thế thôi. Gia đình là một
định chế lâu đời nhất của nhân loại, và gia đình đã tồn tại
đến ngày nay là vì nó được xây dựng trên nền tảng tình
yêu.
Cũng giống như bất cứ kế hoạch đáng giá nào khác,
cuộc sống gia đình muốn thành công mỹ mãn phải cần
đầu tư nhiều thời giờ và sức mạnh. Gia đình hạnh phúc
không tự dưng mà đến. Tình yêu, hoà điệu, kính trọng lẫn
nhau, vốn là những yếu tố cơ bản của một gia đình hạnh
phúc, phải được chứng minh bằng hành động cụ thể. Câu
Latinh “Lời nói bay qua, gương bày lôi kéo” (Verba volant, exampla trahunt). Gương sáng là những lời giảng
dạy hùng hồn nhất. Những thái độ yêu thương ân cần
chăm sóc, vốn rất cần trong những buổi ban đầu, cũng có
nhiều ảnh hưởng sâu đậm và dài lâu. Trong cuộs sống sau
này, con cái sẽ trở nên những gì mà chúng được nhào nặn,
uốn nắn, được hấp thụ, và mội khi chúng học được cách
cho đi và nhận lãnh, thì đồng thời chúng cũng sẽ phát
triển được sự hiểu biết tha nhân một cách trưởng thành
hơn.
Cha mẹ ngày nay thường hay bị hoang mang bối rối
không biết cái gì đang xẩy ra, khi thấy con cái đang
trưởng thành lại hay diễn tả những giá trị cũng như niềm
tin khác với thế hệ trước. Cũng cần phải tỏ lòng tôn kính
đặc biệt với ông bà nội ngoại trong quãng đời về chiều, và
đừng để các ngài kết thúc cuộc đời trong nỗi cô đơn dày
vò. Hơn bất cứ gì khác, điều đáng nói nhất là cần sống
bình an trong vòng tay êm ấm của gia đình. Đã đành một
gia đình được chu cấp đầy đủ, và một mức sống tươm tất
là điều quan trọng nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng nếu
như gia đình không duy trì cầu nguyện hướng về cuộc
sống thiêng liêng, thì mọi chuyện khác cũng nhất định sẽ
trục trặc mà thôi.
Đời sống gia đình không bao giờ trôi chảy êm ả mãi, ngày
nay còn có biết bao khó khăn phải nỗ lực phấn đấu hơn
xưa nhiều lắm. Nhưng đó là những nguyên liệu chúng ta
sử dụng để hình thành nên đời sống thánh thiện của chính
mình. Nhân dịp Lễ Thánh Gia, chúng ta cầu xin Mẹ Maria
và Thánh Cả Giuse giúp gia đình chúng ta biết sống đẹp
lòng Chúa hầu đem lại một tinh thần mới cho đơn vị cơ
bản nầy của xã hội loài người.

Lecturas del día:
Números 6:22-27; Salmos 67 (66):2-3, 5, 6, 8; Gálatas l 4:4-7; Lucas 2:16-21
BENDITAS NOTICIAS
Tanto el libro de los números como el de los Salmos describen el ser bendecidos, como la
experiencia del rostro de nuestro Padre iluminado así como él nos ve. Las bendiciones se reciben
con gestos y expresiones de gracia y bondad. En Gálatas se nos recuerda que también nosotros somos
hijos de Dios. Como hijos, la bendición de nuestro Padre se busca y se aprecia. Los pastores llegan
y repiten el mensaje de los ángeles. Ellos traen la Buena Nueva de los ángeles que eso niño es tanto
Hijo de Dios como hijo de María. Este pequeño, indefenso, pobre niño es el Salvador, el Señor y Rey
por quien todos han esperado. Él es la bendición que ilumina el cielo y el rostro de quienes lo ven.
Este Hijo, este Señor y Rey, descansa en el regazo de los brazos de su madre y ella medita todas estas
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
cosas.

RESPUESTA A NUESTRA ORACIÓN
Hay muchas noticias de varias fuentes en estas lecturas. Moisés, Pablo, ángeles, pastores, todos
tienen una noticia acerca de este niño. Pero no hay ninguna noticia de María. María está en silencia y
pensativa. El mensaje de los pastores es increíble, pero ya ella había escuchado este mensaje y su
respuesta entonces fue un sí. Sí a la incertidumbre, a lo desconocido, a la bendición. Su respuesta
ahora es meditativa, guardando todas estas cosas en su corazón. Ella dijo sí y ahora eses sí es real
en su pequeño hijo. Ella llevó a cabo el cumplimiento de esa promesa anterior en sus brazos y está
fuertemente consciente de lo pequeña y vulnerable que es la promesa. Ella sabe que su hijo, el Hijo
de Dios, es la respuesta a las oraciones de tantos durante tanto tiempo, y ella sabe lo frágil que la
respuesta es. Su hijo necesita ser amado y alimentado. Así como María sabe y nosotros sabremos, la
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
respuesta a una oración es solo el principio.

