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Second Sunday of Lent
March 1, 2015

If God is for us, who can be against us?
— Romans 8:31b

Dear Parishioners:
We are entering into the 2nd week of Lenten season. The scripture reading for
this Sunday reminds each one of us of our trust in God and sacrifice. It also
challenges us to develop our relationship with God.

We need to act in love.

Abraham trusted in God. He was willing to sacrifice his only son, Isaac, because
God asked him to. God said, “Take your son Isaac, your only one, whom you love
…There you shall offer him up as a holocaust…” God loves us so much that he
sacrificed His only son, Jesus Christ, so that we could be saved. This is the gift of
love that we are called to respond to in love. Love always translates into action.
Thank you very much for your continued acts of love by supporting the Church
and your sacrifice for the Church.
Lent also is a time for all of us to do more in love. Fasting is our tradition
Instead of fasting from food how about fasting from gossip, T.V., video games.
On Thursday nights during Lent let us join together as a parish family for soup
(in the gym) followed by the Stations of the Cross and benediction in the church.
Remember our common penance this lent—to arrive early for Mass and not
leave until we are finished singing the last song.
Our Parish reconciliation service will be on Monday March 30th at 7:00 pm..
Watch the bulletin for more information.

May this Lenten season be fruitful and please remember that I pray for you.

Father Tom

Second Sunday of Lent
March 1, 2015

Children’s Liturgy of the Word
6:00 pm Confirmation I —Library
6:30 pm Confirmation II 6:30 pm—Library

Second Collection
There will be no Hospitality Sundays during Lent

Events for the Week of March 2nd, 2015
Mon
3/2
Tues

3:30 pm CCD Parent Faith Share

SMC

3/3

3:45 pm Faith Formation Class

School

7:00 pm Spanish Catechist Mtg.

Soc. Hall

6:00 pm Spanish First
Reconciliation Practice

Church

6:30 pm Faith Formation Class

School

7:00 pm Spanish Adult Choir

AE Room

7:30 pm Spanish Meeting

Soc. Hall

7:30 pm R.C.I.A.

SMC

Thurs

6:00 pm Soup

Gym

3/5

7:00 pm Stations of the Cross

Church

7:00 pm Spanish Youth Group

SMC

7:30 pm Spanish Stations of the
Cross

Church

Fri
3/6

12:30 pm to 4:45 pm First Friday Exposition
7:00 pm Spanish Children’s Choir

Soc. Hall

7:30 pm Vietnamese Choir Practice AE room
7:30 pm Vietnamese Exposition,
Mass & Confession

in Church

Followed by the

This Sunday: Maintenance

Wed
3/4

Come and join us for a
delicious bowl of soup on
Thursday evening, February
26th in the Gym.

Church

PLEASE DO NOT BRING FLOWERS TO THE
CHURCH DURING THE LENTEN SEASON

Soup and Stations will be every
Thursday evening during Lent.
Daylight Saving Time Begins
next Sunday, March 8th
Turn your clocks forward

1 hour.

Young at Heart would like to thank you for
your past donations for prizes given out at
our luncheons. They are greatly appreciated.
However, we find that we are again in need
of more prizes for the upcoming luncheons.

Call for Membership
The Catholic Daughters of the Americas
Court #2400 needs you!
CDA is a national Catholic women’s organization
with a local chapter here at St. Felicitas dedicated to
prayer, service to others, and providing support to
those in need. It is also a wonderful way to make new
friends while enriching the lives of others.
We look forward to a growing membership! Please
consider attending our next meeting on March 16th in
the social hall at 6:00 pm. Call Laura Vacca for
membership information at (510) 418-6841 or if you
need a ride to the meeting.

Lett-uce Play Bingo! The Catholic Daughters of the Americas Court #2400 present

***

Bingo and Salad Bar Luncheon * * *

When: Saturday, March 14, 2015 at 11:30 a.m.

Where: St. Felicitas Monsignor McGinty Hall

Tickets—$15.00 donation will include lunch—a delicious variety of salads, dessert, beverage and
bingo. Great food, great fun, great prizes, share the wealth and more! Final date to purchase
tickets, March 6th. For tickets contact Kim Oliver (510) 940-5949 or Laura Vacca (510) 418-6841.
See posted flyers for more information.

The Sick and the
Homebound
Connie Castellannos, George Pieraldi, Julie Chin,
Robert Billmire, Peter & Sheryl Smith, Ed Fletcher,
Connie & Joyce Guaraglia, Virgilio Legaspi, Jean
Bisbiglia, Mariah “Mia” Lara, John Vargas, Pearle
Cezair, Mary Helen, Arlene Pershing, Maria Jesús
Vargas, Joey Medeiros, Ruben Reygoza, Monica
Dias, Leo & Dora Romero, Rose Richardson, John
O’Keefe, Edgar Romero, Jeanette Frazee, Lishia
Stone, Peter Brown, Theresa Pellini, Felicidad
Calo, Teri Glover, Diane Smith-Baczek, James
Balliet, Patricia Vaughn, Joe Zipp, Michael Babik,
Rosemary Johnson, James Lydon, Barbara
Maloon, Leticia De Lapena, Juanita Estrellas,
Priscilla Shelton, Nhi Nguyen, Mary Young, Myriam
Rodriguez, Peggy Miller, Darryl Shields, Jesus
Mendosa, Dan & Raymond Bautista, JoAnne
Salazar, Anne Tran, Sara Le Fargo, Shirley
Mederios, Julie Illescas, Dee Darbo, Paul Prado,
Cleto Contero, Mary Lou Ramirez, Rudy Griego,
Mary Valladon, Manuela Capulong Agabao, Valerie
Buell, Randy Lemos, Elio Dianda, Al Rocha, Maria
Beam, Amelia Ramos, Felisimia Toste, Nelson
Baylosis, Judith Edrosolam, Marie Choury, Mel
Mederious, Dorothy Feick, Luningning Hobbs, Joel
Rivera, Celina Cardoso, Joseph Fantos, Jonathan
Tran, Donald Frazier, Tudi Wehrman, Ella
Pennington, Ricardo Duenas, Madeline Marks,
Marie Fletcher.

March 1st to March 8th
Sun.

9:00 am Parishioners
10:30 am

† Geri Davy
Who entered into eternal life
February 14, 2015

† Tuyen The Vu
Who entered into eternal life
February 22, 2015
Pray the Rosary for World Peace
7:30 am

Church

(Daily)

8:45 am

S.J. Chapel

Mon.

7:00 am Agustine - Maria Nguyễn †

3/2

8:15 am Teresa Tran †
Tues.

3/3

7:00 am Maria Manh †
8:15 am Barbara Folse (86th Birthday)

Wed

3/4

7:00 am Antone Lawrence †
8:15 am Allan Braga †

Thurs

7:00 am Dinia & Henry Requiron †

3/5

8:15 am Fran, Claude & Guy †
Fri.

7:00 am Nina Asuncion †

3/6

8:15 am Ray Pereira †
Sat.

8:15 am Chrystal Borys †

3/7

4:30 pm Louise Etzel Casseles †
Sun.

3/8

7:30 am Jesus Montoya †
9:00 am Laura Busby †
10:30 am Parishioners
12:15 pm Santiago & Gregorio Ramirez †

(A) Anniversary

(B) Birthday

(L) Living

(†) Deceased

Please pray for
Alex Bradley
who is serving in the
Middle East

If you know anyone who is in active
duty in the Middle East please let us
know so we can pray for them.
READINGS FOR THE WEEK OF 3/2
Monday:

Daniel 9:4b-10; Luke 6:36-38

Tuesday:

Isaiah 1:10, 16-20; Matthew 23:1-12

Wednesday: Jeremiah 18:18-20; Matthew 20:17-28
Thursday:

Jeremiah 17:5-10; Luke 16:19-31

Friday:

Genesis 37:3-4, 12-13a, 17b-28a;
Matthew 21:33-43, 45-46

Saturday:

Micah 7:14-15, 18-20; Luke 15:1-3, 11-32

Sunday:

Exodus 20:1-17 [1-3, 7-8, 12-17];
1 Corinthians 1:22-25; John 2:13-25

(Tuesday through Friday)

Please Pray for the success of
Reclaiming Christ's Mission
Together Campaign

Bernadette, Louie & Denise
Domingo (for Healing)

12:15 pm Ernie & Chrismer Moller (B)

** If any person on this list is well and no longer
in need of prayers please inform the parish office.
If they pass away please let us know so we can
pray for the repose of his or her soul.

Let Perpetual Light Shine
upon Them

7:30 am Thanksgiving (B)

3/1

From The Principal of St. Felicitas School

Meghan Jorgensen

What a wonderful first soup and
stations we had this week! A
special thank you to Mr. Kabiling
for making our delicious soup and
all our parents for working the set
up and clean up.
I truly enjoyed participating and leading
everyone through the difficult journey Jesus
traveled on before his death. It is always
such a powerful reminder of the amazing love
that Jesus has for us. We are reminded that
it is our job to then mirror that love to others.
Our students continue to work to do that
through their Lenten prayer, fasting, and
almsgiving.
The student council is working to
continue to keep hunger in our world at the
front of our minds by reading hunger facts to
us every day. We also had a very special
speaker, Thomas Awiapo, come and speak
to our students on Tuesday about his own
experience with hunger in Ghana. Thomas is
an inspirational speaker that travels around
the U.S. sharing his story.
He grew up in
Ghana and was orphaned before the age of
ten. His brothers died of malnutrition and he
survived only because he eventually attended
a school sponsored by CRS that served
snacks and lunch. It was quite a powerful
talk!
The school children, staff and I continue
to keep the parish in our prayers as we travel
our Lenten journey together.

Họp Phụ Huynh
các em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu
Trường Hoà Bình kính mời quý phụ huynh có
con em trong lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu đến
dự buội họp quan trọng vào Chúa Nhật ngày 8
tháng 3 năm 2015 lúc 1:15pm tại phòng họp St.

Cộng Đoàn Nữ Vương Hoà Bình
(Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B: Mc 9, 1-9)

Hãy tỏ mình là hình ảnh Chúa
Người xưa có câu: "chọn mặt gửi vàng". Nghĩa là để tin tưởng
một ai cũng cần xem mặt, xem hoàn cảnh, gia cảnh người đó để
đánh giá về họ có đáng tin hay không? Thế mà, vẫn sai lầm.
Vẫn chọn sai người.
Cuộc sống con người luôn phức tạp. Phức tạp đến nỗi khó
lòng đánh giá nhau từ bên ngoài. Thực tế, vẫn có những người
thân phận chẳng ra gì, còn bị coi là cặn bã và thậm chí là quái
thai của xã hội. Thế nhưng, ngay cả nơi những con người ấy
bản chất tốt đẹp mà Thiên Chúa đã trao ban cho họ vẫn không
hư đi, khả năng nhận ra những điều tốt đẹp nơi người khác của
họ cũng không mất đi. Vì thế, không gì có thể khiến chúng ta
tuyệt vọng về con người. Con người vốn là hình ảnh của Thiên
Chúa. Là tinh hoa của trời đất. Là chóp đỉnh của quá trình sáng
tạo vũ trụ và vạn vật. Con người dù tội lỗi mấy đi chăng nữa,
cũng không thể xoá nhoà hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình.
Con người dù tha hoá mấy đi chăng nữa, cũng không thể huỷ
hoại bản chất tốt đẹp của mình. Con người dù có bị dục vọng
thống trị mấy đi chăng nữa, cũng vẫn không ngừng toả sáng
bản chất của mình là "nhân linh ư vạn vật".
Vâng, con người chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên
Chúa. Không ai xấu, vì khi tạo dựng, Thiên Chúa thấy mọi sự
đều tốt đẹp. Bản tính giống hình ảnh Thiên Chúa vẫn còn nơi
con người đó. Họ làm việc xấu chứ con người họ vẫn cao qúy,
vẫn mang phẩm giá làm người, thế nên ta vẫn phải yêu thương
và tôn trọng. Hãy yêu thương để giúp họ phục hồi phẩm gia cao
đẹp của con người mà bấy lâu nay họ bị phủ lấp bằng tội lỗi và
đam mê. Bên cạnh đó, có những người có thể rất xấu về diện
mạo nhưng tâm hồn họ lại thanh cao. Họ có thể là những con
người có "duyện lặn vào trong" dầu rằng bên ngoài chẳng có gì
hay ho. Như thế điều quan yếu là hãy biết nhận ra điều tốt nơi
nhau. Cho dù họ có xấu đến đâu, mình vẫn có thể tìm ra điều
tốt nơi họ. Hơn nữa, nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta mà
không bị tội lỗi, tật xấu, đam mê mù quáng làm mất đi hình ảnh
đẹp trong lòng anh em hay trước mắt mọi người. Mỗi người
chúng ta đều cần người khác đánh giá tốt về mình thì chính
chúng ta cũng hãy nói tốt và nghĩ tốt với tha nhân.
Khi Chúa hiển dung trong bản tính Thiên Chúa để củng cố
niềm tin nơi các tông đồ. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta cũng
phải biết tỏ ra phẩm giá cao quý nơi mỗi người chúng ta là hình
ảnh Thiên Chúa qua cách đối như con cái sự sáng để tạo niềm
tin nơi nhau. Ðồng thời cũng phải biết tôn trọng nhau vì đều
được tạo dựng giống hình ảnh Người. Chúa Giê-su Ngài hoà
nhập vào đời nhưng Ngài không đồng hoá mình như bao tội
nhân. Ngài đã trở nên giống như con người ngoại trừ tội lỗi.
Con người chúng ta không thể đồng hoá mình với con vật như
thuyết Duy Vật đã nói, để rồi sống theo bản năng, chiều theo
tính xác thịt nhưng luôn biết chế ngự tính xác thịt nơi bản năng
con người. Chúa hiển dung là lời mời gọi chúng ta hãy toả sáng
hình ảnh của Chúa trong đời sống của mình khi thống trị tật xấu
và đam mê. Hãy chế ngự tính hư nết xấu trong con người cùa
mình. Hãy để hình ảnh Chúa tỏ hiện nơi chúng ta qua đời sống
thanh sạch, công bằng, bác ái và yêu thương. Con người không
thể là con vật thuần tuý vì con người không chỉ có thể xác mà
còn có hồn thiêng bất tử, nên không thể chiều theo thể xác mà
đánh mất linh hồn, hay tự huỷ trong những đam mê tội lỗi. Con
người phải hơn con vật khi biết chế ngự tính hư nết xấu, làm
theo lẽ phải và hướng về sự thiện. Ước gì hình ảnh Chúa đừng
đánh mất nơi chúng ta. Ước gì hình ảnh Chúa luôn tỏ hiện qua
đời sống thanh cao, luôn biết sống theo công lý và tình thương.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết gìn giữ phẩm giá cao đẹp
của mình là hình ảnh Thiên Chúa. Xin đừng để những đam mê
mù quáng làm hoen ố hình ảnh tốt đẹp ấy nơi mỗi người chúng
ta. (Lm. Jos Tạ duy Tuyền)

ESCUCHA Y SIGUE
“Este es mi Hijo amado; escúchenlo”. Y sí que lo
escucharon. Desde ese momento, Pedro, Santiago y
Juan fueron sus ardientes seguidores, desechándolo
todo para seguir las huellas del Maestro. Tal como
proclama el salmista, “Señor, he aquí tu servidor”,
los tres discípulos se comprometieron a vidas de
increíbles penurias e indescriptible gozo. Después
de ese día en la montaña, nunca más dudaron de la
vocación escogida.
Aunque nuestras pruebas no sean tan severas
como la de Abraham, ni nuestros momentos sublimes tan dramáticos como la
Transfiguración, todos confrontamos los retos cotidianos de caminar “en presencia
del Señor en el país de la vida”. Mientras seguimos nuestros diversos llamados a
amar y servir, seamos confortados por lo que Pablo les recuerda a los romanos: “Si
Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?”
EL ARTE DE ESCUCHAR
Si quieres que Dios te escuche
cuando rezas, ¿no deberías tú
escuchar a Dios cuando te habla?
—Anónimo

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Dios puso a prueba la devoción de Abraham
al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac
(Génesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18).
Salmo
— Siempre confiaré en el Señor
(Salmo 116 [115]).
Segunda lectura — Dios entregó a su único Hijo para que ahora
interceda por nosotros
(Romanos 8:31b-34).
Evangelio
— Jesús, acompañado por Elías y Moisés,
se transforma de manera luminosa ante Pedro, Santiago y Juan
(Marcos 9:2-10).

Querida Comunidad,
Las catequistas y los Niños en Segundo Año de
preparación para la Primera Comunion, desean
invitarlos para participar en la celebracion de su
Primera Reconciliacion.
Cuándo? Miércoles 11 de Marzo a las 6:30 P.M.

