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Sacraments
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The Epiphany of the Lord
January 8, 2017

They opened their treasures
and offered him gifts
of gold, frankincense, and myrrh.
— Matthew 2:11b

THE STAR OF BETHLEHEM
The unfolding of the story of the Incarnation continues today as the Church celebrates the
Epiphany. The tale of the magi from the East is one of the most fascinating in all of scripture. It
has much to teach us about what we can come to expect, even in circumstances and places that
may seem insignificant or small. Bethlehem was a tiny town, what we might refer to today as a
town without even one stop light. Yet it is over this seemingly insignificant place that the guiding
star stops in its own search for the place where the Savior would be born. Too often we fail to
recognize the fact that the star of Bethlehem comes to rest in our everyday lives, where we can
experience God’s presence, manifested in ever new ways. Epiphany calls us to shake off our
stupor and recognize the One who comes to save us.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

TREASURES FROM OUR TRADITION
This year, in the United States the celebration of the Epiphany falls on January 8, but the
traditional date for the Epiphany is January 6. The date we know as January 6 was established
as the solstice in Egypt in 1996 BC, but the Egyptian calendar lost a full day every 128 years.
Twenty centuries later the actual solstice had migrated to December 25. People still kept
January 6 for the solstice celebration, but December 25, matching nicely with the Roman
pagan feast of the Unconquered Sun, launched an extended solstice holiday. By the time of the
early church, the whole period of twelve days was celebrated just about everywhere.
Christians began to celebrate Christ as the true light of the world in four themes: the
Nativity, the manifestation to the Gentiles, the baptism of the Lord, and the wedding feast at
Cana. That was entirely too much for one day to handle. A twelve-day season was ready to be
adapted, so Christians borrowed from the pagan calendar for their own season of light. Thus
early Christian celebrations of the Christmas season extended from one date for the solstice,
December 25, to the older date, January 6. The darkest time in the Northern Hemisphere could
now be filled with the Christian observance of the arrival of the Light of the World.
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co.

The Epiphany of the Lord,

WANTED

January 8, 2017

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

Second Collection
Next Week: Seminary
THE OFFICE WILL BE CLOSED MONDAY,
JANUARY 16TH FOR
MARTIN LUTHER KING, JR. DAY

Events for the Week January 8, 2017
Sun
1/8

9:15 am Faith Formation

School

Mon
1/9

6:30 pm St. Vincent de Paul

AE Room

6:45 pm Faith Formation

School

Tues
1/10

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
1/11

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.

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

No Mass of the Anointing

7:00 pm Spanish Catechist Meeting Soc. Hall
7:00 pm Spanish Juvenile Choir

in the month of January

AE Room

Thurs 7:00 pm Baptism Class
1/12

SMC

Fri
1/13

7:00 pm Spanish Youth Group

SMC

7:00 pm Spanish Children’s Choir

Soc. Hall

7:30 pm Vietnamese Choir Practice AE Room

The MASS OF ANOINTING
of the SICK
will be on Saturday, February 11th
at 10:30 a.m. St. Felicitas Church

WORLD DAY OF THE SICK
If you haven’t yet picked up your envelopes you
may pick them up in the Parish Office.

YOUNG AT HEART LUNCHEON
When: January 18, 2017
Where: Msgr. McGinty Hall
Menu: Salad
Homemade Meatloaf
Mashed Potatoes
Green Beans
Rolls/Butter
Beverage/Dessert
Tickets are available at the Parish Office for $6.00.
Last day to purchase tickets is Friday,
January 13th. The office closes at 12:30 pm
Tickets will not be available at the door. Please buy
your tickets early.

READINGS FOR THE WEEK OF JANUARY 9, 2017

Monday:

Isaiah 42:1-4, 6-7 or Acts 10:34-38;
Psalm 29:1-4, 3, 9-10; Matthew 3:13-17
Tuesday:
Hebrews 2:5-12; Psalm 8:2ab, 5, 6-9;
Mark 1:21-28 or Hebrews 1:1-6 and 2:5-12;
Psalm 8:2ab, 5, 6-9; Mark 1:14-20
and 1:21-28
Wednesday: Hebrews 2:14-18; Psalm 105:1-4, 6-9;
Mark 1:29-39
Thursday: Hebrews 3:7-14; Psalm 95:6-11;
Mark 1:40-45
Friday:
Hebrews 4:1-5, 11; Psalm 78:3, 4bc, 6c-8;
Mark 2:1-12
Saturday: Hebrews 4:12-16; Psalm 19:8-10, 15;
Mark 2:13-17
Sunday:
Isaiah 49:3, 5-6; Psalm 40:2, 4, 7-10;
1 Corinthians 1:1-3; John 1:29-34

Week of
January 8, 2017
Ivan Ayro
Thelma Ayro
Harold Barber
Ramon Baretto, Sr.
Sumiko Behan
Ed Braun
Alice Camozzi
Marilyn Consaul
Marie Dent
Noel DeSouza
Jeanne Gordillo
Connie Guaraglia
Mae Heasley
Vincent Jacques
Melblena Latorre

Irmina Torres Llamas
Barbara Malone
Jack Marshall
Clarisse Mascarenah
Joey Medeiros
Peggy Miller
Reagan Nelson
Tu Nguyen
Tim O’Connor
Oliver Olimpiada
Corazon Orille
Sophia Pointer
Peter Purificacion
Amelia Ramos
Lyndon Cortes Ruffy

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

Sun.

1/8

9:00 am Luis Rodrigo †

Mon.

1/9

Tues.

1/10

Wed.

1/11

Thurs

1/12

Fri.

1/13

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

Do you have a seriously ill family member or friend? If you
have the person’s permission, you may request that their name
be printed in the bulletin for prayers. Names will be deleted
after one month. Call the parish office at 351-5244 to leave the
name of the family member who is in need of prayer.

7:30 am Maria & Anthony Pham †
10:30 am Parishioners
12:30 pm Rodolfo Carranza †
Esther Zavala †
7:00 am Teresa Baugher ( L )
8:15 am Joseph Sanches †
7:00 am David Baugher ( L )
8:15 am Joseph Sanches †
7:00 am Tony Pontes †
8:15 am Benefactors of the Holy Cross
Sisters (Living & Deceased)
7:00 am Joseph Tang Au †
8:15 am John Baptist T. Ha †
7:00 am Joseph Tang Au †
8:15 am Deceased Members of the Salloman,
Macanas & Malesido Families †

Who Entered into Eternal Life
Peter Luom Nguyen † — December 19, 2016
Frank Bertoni † — December 25, 2016
Joseph Sanches † — December 27, 2016

Sat.

1/14

Sun.

1/15

8:15 am Joseph Nguyen & All Souls †
4:30 pm Parishioners
7:30 am John Baptist T. Ha †
9:00 am Anita Sampson †
10:30 am Alice Milano †
12:30 pm Maria Duenas †
Jose Antonio Abarca †

Orville Malone † — January 3, 2017

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

let Perpetual Light Shine Upon Them
Câu chuyện vui/ Cây nến nhỏ

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

FINANCIAL CORNER
Our Weekly Goal

$ 11,700.00

Sunday Collection —January 1

$ 10,536.61

Maintenance

$

3,550.61

Amount needed to reach our goal

$

1,163.39

Stewardship of January 1st of
Missionaries of Charity.

$526.83 went to the

Thank you for your continued generosity

\

Vào một đêm mưa bão, ngọn đèn hải đăng đột nhiên
bị mất điện tắt ngúm. Người phụ trách vội vã đốt một cây
nến nhỏ và đi theo đường cầu thang leo lên sân thượng để
đốt cây đèn lồng lên. Bấy giờ cây nến mới lên tiếng hỏi
người phụ trách rằng: “Ông đem tôi đi đâu vậy?” Ông ta
trả lời: “Ta mang nhà ngươi lên sân thượng để ngươi chiếu
ánh sáng giúp cho tàu bè từ ngoài khơi biết con đường cập
bến an toàn”. Cây nến lại nói: “Nhưng tôi chỉ là một cây
nến bé nhỏ thế này, mà tàu bè lại ở tít ngoài khơi kia, thì
hoa tiêu làm sao nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của tôi được?”.
Người phụ trách trả lời: “Lúc này ta chỉ cần ngọn nến nhà
ngươi đừng bị gió thổi tắt là được. Còn các chuyện khác
thì đã có ta định liệu!”. Khi cả hai leo lên đến nơi, thì
người phụ trách đã dùng cây nến châm lửa vào cây đèn
lồng. Sau một giây lát, ánh sáng từ cây đèn lồng đã rực lên
chiếu tỏa ra chung quanh. Chiếc đèn lồng này đã được
thiết kế để khi cần có thể sử dụng thay cho đèn pha điện.
Ánh sáng của đèn lồng có sức chiếu xa đến tận ngoài khơi,
để nhờ nó tàu bè dễ định hướng quay về cập bến an toàn.

Schedule Reminders for all Confirmation Candidates
(year 1 & year 2):
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.

As the Filipino Association of St. Felicitas
embarks into 2017 we would like to say THANK
YOU/MARAMING SALAMAT for your continued
support. May 2017 bring you and your family
PEACE,
LOVE,
GOOD
HEALTH
and
PROPERITY.
HAPPY NEW YEAR!
Announcement: SANTO NIÑO FESTIVITIES
WILL BE SUNDAY, JANUARY 15, 2017 DURING
the 10:30 MASS. Food/snacks to follow in the gym.
On this day you are welcome to bring your SANTO
NIÑO figurines for blessing.

Chúa Giesu là Ánh Sáng
Lễ Hiển Linh hôm nay cũng được gọi là lễ Ba Vua, kết thúc mùa Giáng Sinh. Đây là một đại lễ được Giáo hội
Công giáo Đông phương và các Giáo hội Chính thống mừng rất long trọng, vì hôm nay là lễ Thiên Chúa vô cùng lớn lao
tỏ mình ra cho muôn dân qua một hài nhi bé nhỏ yếu đuối nghèo khó là Chúa Giê-su. Tin mừng Mát-thêu thuật lại câu
chuyện: có mấynhà chiêm tinh từ Phương Ðông quan sát bầu trời đã thấy một ngôi sao lạ xuất hiện. Ngôi sao này là dấu
chỉ cho biết Ðấng Thiên Sai của dân Do thái đã ra đời. (Mt 2,12).
“Trên trời có biết bao vì sao, thế nhưng các nhà đạo sĩ theo dõi một ngôi sao mới xuất hiện. Ngôi sao này họ trông
thấy sáng hơn những vì sao khác, nên họ đã thăm dò, học hỏi điềm trời, tra cứu Kinh Thánh và tìm ra câu trả lời cho vấn
nạn của mình. Họ đã dõi theo ánh sao và ngôi sao ấy đã biến đổi cuộc đời của họ, khiến họ quên đi các lợi lộc thường
ngày, bước ra khỏi những tiện nghi thoải mái , ra khỏi chính mình để rồi lập tức lên đường. Họ lắng nghe tiếng nói trong
nội tâm thúc đẩy họ đi theo ánh sáng đó và nó đã hướng dẫn họ cho tới khi họ tìm thấy Vua người Do Thái trong một
hang bò lừa nơi Be Lem và họ đã dâng cho Ngài Vàng, Nhủ Hương và Mộc Dược là 3 vật quý giá mà họ đã mang theo.
Chúng ta được mời gọi đi đến Bethlehem để tìm Hài Nhi và Mẹ Người. Chúng ta hãy đi theo ánh sáng Thiên Chúa
cống hiến cho chúng ta. Ánh sáng tỏa ra từ gương mặt Chúa Kito tràn đầy thương xót và trung thành. Một khi đã tìm ra
rồi chúng ta hãy dâng Ngài các món quà của chúng ta là: Sự Tự Do - Trí Thông Minh và Tình Yêu Thương. Chúng ta
hãy nhận ra rằng, sự khôn ngoan thật giấu ẩn trong gương mặt của Hài Nhi này. Chính nơi đây trong sự đơn sơ của
Bethlehem mà cuộc sống của Giáo Hội tìm ra tổng hợp của nó. Chính tại đây, suối nguồn Ánh Sáng lôi cuốn mọi người
đến với Giáo Hội và hướng dẫn bước đi của các dân tộc trên con đường hòa bình” .
(Trích bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong Lễ Hiển Linh 2016)

Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo cả nhân loại đến với Con Một của Ngài là Ðức Giêsu Kitô. Ngài vẫn không
ngừng cho những ánh sao dẫn đường. Không phải là ánh sao trên trời cao mà là ánh sáng Ngài gieo vào lòng người. Mỗi
người cần phải trung thành với ánh sáng đó, dấn bước trên hành trình đức tin đầy mạo hiểm của mình.
Chúa cũng mời gọi chúng ta trở thành một ngôi sao chiếu lên làn ánh sáng của Chúa. Chính qua làn ánh sáng ấy,
mọi người sẽ nhận biết và yêu mến Chúa như Lời Người phán: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên
hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16),
Ngày nay có nhiều người đang tìm kiếm Chúa. Nhiều người muốn biết Chúa để theo Chúa. Nhưng họ không biết
đường biết hướng. Cũng như Ba Vua, họ cần có những ánh sao soi đường dẫn lối.
Chúng ta phải tìm hiểu xem đâu là thứ ánh sáng thu hút được lòng con người.
- Ánh sáng của sự chân thành, của phục vụ yêu thương;
- Ánh sáng của niềm vui an bình, của can trường bất khuất.
- Một nụ cười, một ánh mắt, một lời khích lệ cũng bừng sáng rực rỡ chẳng kém một vì sao.
Ước gì mỗi Kitô hữu trở thành một ánh sao: ánh sao nói được điều gì đó với người đang chờ đợi, ánh sao đồng
hành với nhân loại trên mọi nẻo đường, ánh sao ngừng lại trước nhà của Con Thiên Chúa để Con Thiên Chúa và thế giới
hôm nay gặp nhau.

LA VIDA EN LA OSCURIDAD
En Isaías, nos alegramos porque una luz ha venido a alterar la oscuridad que cubre la Tierra. Esta
luz atrae hacia ella reyes y pastores, hijas e hijos. El salmo describe lo maravillo de la vida que se
vive dentro de la luz: la justicia y la paz florecen, los pobres son rescatados, los afligidos ayudados y
la vida de los humildes salvadas. En Efesios se nos recuerdan que somos coherederos de la promesa,
de la luz, que es Jesús nuestro Salvador. Pero Mateo cuenta el resto de la historia. Hay oposición a la
luz y es mortal. Los magos son guiados por la luz de una estrella, pero cuando ellos encuentran a
Herodes, la luz se pierde con ellos. Herodes les miente acerca de sus intenciones en cuanto a este
nuevo rey. La luz regresa solo cuando los magos dejan a Herodes. Ellos llegan al nuevo rey, un bebé,
y se le advierte que regresen por otro camino para evitar volver a ver a Herodes, sus mentiras y sus
malas intenciones. Ellos y el niño están a salvo, pero muchos sufrirán a causa de la maldad que hay
xxxxxxxxxxxxxxxxx
dentro de Herodes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

LA VIDA EN LA LUZ

Hoy se nos recuerda que hay oscuridad en el mundo. Hay mal. Herodes está preocupado con
proteger su posición y su poder. Jesús está preocupado por proteger a los pobres e indefensos. El mal
se disfraza como algo bueno. Jesús se ofrece así mismo sin disfraz o pretensión. El mal siempre pone
su propio interés en primer lugar. Jesús siempre pone a los pobres, afligidos y los humilde en primer
lugar. Los días festivos ya terminaron y ahora regresamos al Tiempo Ordinario. Regresamos a
nuestras vidas ordinarias. Este es el tiempo más importante porque es durante estos días ordinarios
que fortaleces nuestro conocimiento de lo que es bueno, de Jesús, y de nuestra voluntad de hacer bien
en un mundo donde el mal siempre parece ser tan poderoso. La alegría y promesa de la Navidad se
xxxx
hacen realidad en estos días ordinarios. Esta es la Epifanía.xxxxxxxxxxxxxxx
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

Lecturas del día:
Isaías 60:1-6; Salmos 72 (71):1-2, 7-8, 10-13; Efesios 3:2-3a, 5-6; Mateo 2:1-12

