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THE ASCENSION OF THE LORD
TODAY’S READINGS

June 1, 2019– June 7, 2019
Saturday
Doan & Van Family
Phero Kieu Cong Tu †
Maria Tran Thi Lan †
Giuse Tran van Hoc †
All Souls †

THX
RIP
RIP
RIP
RIP

Phanxico Xavie Nguyen V. Tien †

RIP
RIP
THX
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

8:00 AM
4:00 PM
5:30 PM
7:00 PM
8:30 PM
Sunday
6:30 AM
8:00 AM
9:30 AM
11:00 AM
12:45 PM
4:00 PM
5:30 PM
7:00 PM

Vincente Tran Minh Thien †
Virginia Besas
Augustino Nguyen Dinh Nhuy†
Mayra Vargas †
Maria Pham Thi Man †
Dominico Nguyen Van Manh †
Javier Vargas †

Monday
6:30 AM Giuse Tran Thai Son †
8:15 AM Carolina Holst †

.First Reading — Jesus tells the disciples that
they will be witnesses to the ends of the earth
(Acts 1:1-11).
.Psalm — God mounts his throne to shouts of
joy: a blare of trumpets for the Lord (Psalm 47).
.Second Reading — God seated Jesus at his
right hand in the heavens (Ephesians 1:17-23)
or Hebrews 9:24-28; 10:19-23.
.Gospel — As Jesus blessed his disciples he
parted from them and was taken up to heaven
(Luke 24:46-53).
_________________________________________
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
The Ascension of the Lord;
World Communications Day
.Monday: St. Charles Lwanga
and Companions
.Wednesday: St. Boniface
.Thursday: St. Norbert;
Julian Calendar Ascension
.Friday:
First Friday
.Sunday:

RIP
RIP

Tuesday
8:15 AM
5:30 PM
7:00 PM

Maria Vu Thi Nguyen†
Hieronimo Le Them †
Sergio Rigoberto Carrano †

RIP
RIP
RIP

ANNOUNCEMENT

Wednesday
6:30 AM
8:15 AM

Gioan Phaolo II Tran Huy Tai†

Maria Hoang Thi Nguoi †

RIP
RIP

Thursday
6:30 AM Maria Le Thi Tran †
8:15 AM Gioakim Nguyen Nen

RIP
RIP

Friday
8:15 AM
5:30 PM
7:00 PM

For Parishioners
Giuse Le Duy Phong †
Alicia Zamora Trejo †

RIP
RIP

PRIEST ANNUAL RETREAT
All the diocesan priests will be on their annual retreat the week of June 3-7.
There will still be masses on Monday morning June 3
at 6:30AM (Vietnamese) and 8:15AM (English).
But there will only be Communion Services
on Tuesday, Wednesday and Thursday.
Masses will resume on Friday evening at 5:30PM and 7:00PM.
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
May 25— May 26, 2019
Will be posted in the next issue due to the Holiday.

Thank you for your continuing support to sustain
the ministries and ongoing needs of our parish.
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REFLECTION ON THE WORD OF GOD
Today we celebrate Jesus’ return to heaven. If we struggle to know how to feel about this event, we take our
cue from Jesus’ disciples. These disciples are first-hand witnesses to the Ascension, returning afterword to
Jerusalem, where “they were continually in the temple praising God.” Long-time companions of the Lord, they
surely feel the pain of physical separation from Jesus. Yet they praise God continually. They accept God’s
plan, looking forward to the day when Christ will come again. As our reading from Hebrews affirms, Christ will
return to “bring salvation to those who eagerly await him.” This Good News is almost too much to take in; the
Acts of the Apostles explains that an angel has to wake the disciples from their stupor, reminding them to
start the Lord’s work. Today’s readings are our own angel, sending us forth in joyful hope.
HERE’S WHAT HAPPENED
The Acts of the Apostles and Luke’s Gospel use the same word, witnesses, to describe the disciples’ role in
the new world order. In our culture, a witness can be passive, a mere onlooker, or more active, a formal expert who provides sworn testimony in a trial. The Greek word for witness is martyr. That raises the stakes for
the disciples. They watch Jesus float into the air, after which an angel plainly appears to them and promises
them that Jesus will come again. They see this happen. Immediately before ascending, Jesus makes a promise to them: “You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses . . .
to the ends of the earth.” Their mission is not a superficial task to confirm the idle rumor that Jesus really
floated in mid-air. No, they must be willing to swear—even with their lives—
that Jesus is the Christ who accepted an agonizing crucifixion on our behalf,
rose from the dead, ascended into heaven, and promised to come again to
offer final salvation.
TRUTH MATTERS
Why would anyone be willing to die for that story? Why would anyone accept
martyrdom just to make sure no one fiddles with the facts of Jesus’ life? Tradition tells us, in fact, that all but one of the Twelve died as martyrs. These
witnesses knew that Jesus’ story is sacred, unique, and powerful—and that
we have to get it right. We have to understand that Jesus is God, and that he
actually conquered sin for us by dying on a cross. No other story can give us
the kind of hope that Jesus’ Good News does. And the story is true. Countless witnesses have died to transmit the saving legacy of Jesus Christ. We
have inherited the truth. Every day, we take our place in the story, bringing
hope to a needy world. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
*+*+*+*
WINGED FAITH
Faith furnishes prayer with wings,
without which it cannot soar into Heaven. —St. John Climacus
Javier Mendez, Joel Buskirk, Aggie
Smith, Robert Smith, Chris Luna, Maria
Huynh Thi Thuy, Greg Malagon, Tammy Dawson, Sandy Chirico, Socorro
Medina, Fr. Richard Kennedy
Lord Jesus Christ, Redeemer of the world, you have
shouldered the burden of our weakness and borne our
sufferings in your own passion and death. Hear this prayer
for our sick brothers and sister whom you have redeemed.
Strengthen their hope of salvation and sustain them in
body and soul, for you live and reign for ever and ever.
Amen.
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Giacobe Trinh Cong Thanh, Eugene Tran Ba
Thanh, Hieronimo Le Them, Anna Nguyen Thi
He, Anna Nguyen Thi Phuong, Maria Cao Thi
Thao, Maria Nguyen Thi Mui, Anthony Ngo
Khac Nguyen Huynh, Anton Nguyen Ngoc Le, Maria Hoang
Thi Huong, Phero Nguyen Van Giong.
God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of
your people: hear the prayers we offer for our departed brothers
and sisters. Cleanse them of their sins and grant them the fullness
of redemption. We ask this through Christ our Lord.
Amen.
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St. Barbara’s Parish News

The Tower of Hope on the Christ Cathedral Campus is
home to popular radio programs and podcasts that bring
inspiring music and compelling conversations directly to
listeners. Listen in your car, at home or in the office
at occatholic.com/radio.
St. Barbara Catholic Church
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Cộng Đoàn Thánh Giuse
2 tháng 6- Nguồn Gốc Của Sa Mạc

2 tháng 6:
Lễ Chúa Thăng Thiên
(Lễ Trọng)

Lễ Thăng Thiên
(hoặc Lễ Chúa Giêsu Lên Trời)
là một ngày lễ được cử hành sau Lễ Phục
Sinh bốn mươi ngày (tính từ Chúa Nhật Phục Sinh).
Do đó, lễ này luôn rơi vào một ngày Thứ Năm, nhưng
thường mừng kính trọng thể vào ngày Chủ Nhật của
tuần đó. Lễ Thăng Thiên diễn tiến theo ý nghĩa nội
dung Tân Ước, theo đó, sau khi Chúa Giêsu sống lại,
Ngài đã ở lại cùng với các môn đồ trong bốn mươi
ngày, sau đó lên Trời để kết thúc sự hiện diện của
Ngài giữa loài người trần thế.
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Người Ả Rập giải thích nguồn gốc của sa mạc bằng câu chuyện
ngụ ngôn như sau:
"Thiên Chúa đang sáng tạo vũ trụ. Sau khi đã hoàn tất tinh tú, trái
đất, biển khơi, sông ngòi, Thiên Chúa bắt tay vào việc tạo dựng
con người. Ngài nặn được những thân hình thật đẹp, nhưng đó
chỉ là những pho tượng, vì chưa có linh hồn".
Lúc bấy giờ, một tổng lãnh thiên thần mới đề nghị với Thiên Chúa
là cần phải tạo dựng linh hồn cho con người. Thế là Thiên Chúa
miệt mài giam mình trong phòng thí nghiệm để tác tạo linh hồn
cho con người. Các linh hồn vừa mới ra lò còn rất mảnh khảnh
và yếu ớt. Ngài mang các linh hồn tươi tắn ấy xuống trần gian và
phân phát cho loài người. Nhưng rủi thay, hôm đó trời đổ mưa,
cho nên một số linh hồn chưa đủ cứng cáp đã biến dạng.
Một ngày nọ, một trong những người đã lãnh nhận được linh hồn
méo mó, đã buột miệng nói ra một lời dối trá. Tuy chỉ là một lời
dối trá không đáng kể, nhưng đó là một lời dối trá đầu tiên xuất
hiện trong lịch sử loài người. Thiên Chúa vô cùng hối hận vì đã
không ngăn ngừa được sự dối trá ấy. ngài bèn tập trung loài
người lại và tuyên bố: "Từ nay, đừng có một người nào phạm thêm
một điều dối trá nữa. Nếu không, cứ mỗi lần có một lời dối trá, ta
sẽ cho rơi xuống mặt đất một hạt cát".
Nhiều người nghe lời đe dọa của Thiên Chúa, cười thầm trong
lòng. Một hạt cát có đáng kể là bao sánh với màu xanh trùng
trùng điệp điệp của cây cỏ. Thành ra, loài người đã không đếm
xỉa đến lời cảnh cáo của Thiên Chúa. Người thứ hai thêm một lời
nói láo mà vẫn đinh nih đó chỉ là một lời không đáng kể, cũng
như thêm một hạt cát trên trái đất cũng không thay đổi được bộ
mặt của nó. Cứ thế, người thứ ba, rồi người thứ tư... Người ta nói
dối đến độ Thiên Chúa không còn đủ sức để cho cát rơi xuống
trên mặt đất nữa... Ngài đành phải dùng đến bàn tay của các
thiên thần để cho mưa cát xuống... Không mấy chốc, những đồng
cỏ xanh tươi, những vườn cây um tùm biến thành sa mạc khô cằn.
Thỉnh thoảng một vài ốc đảo xanh tươi mọc lên, đó là dấu hiệu sự
hiện diện của một vài người còn biết tôn trọng sự thật. Nhưng dần
dà, ôn dịch dối trá lan tràn khắp nơi, trái đất chỉ còn là một bãi
sa mạc.
Tất cả những ai sống trong một xã hội xây dựng trên dối trá, lừa
đảo, đố kỵ lẫn nhau đều biểu hiện được thế nào là sa mạc của tình
người. Sa mạc nào cũng là biểu hiện của sự chết: chết của tình
người, chết của lòng tin tưởng lẫn nhau, chết của hy sinh phục vụ,
chết của lòng quảng đại. Tựu trung, dối trá cũng là tên gọi của ích
kỷ. Người dối trá là người chỉ biết sống cho mình. Nếu ơn gọi của
con người, nếu sự thật của con người là sống yêu thương, sống
cho người, thì kẻ dối trá là người chối bỏ chính mình.
Chúa Giêsu đã lên án gắt gao thái độ dối trá. Ngài nói: "Có thì nói
có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà
ra". Kẻ dối trá, do đó, tự đặt mình dưới quyền thống trị và điều
khiển của ma quỷ.
Mỗi một thái độ dối trá là một hạt cát rơi xuống trên sa mạc của
tình người. Nhưng mỗi một hành động của quảng đại, của yêu
thương, của phục vụ là một ốc đảo xanh tươi của Chân lý, đó là
Chân lý của tình yêu. Trích Lẻ Sống
www.saintbarbarachurch.org
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COMUNIDAD HISPANA
LAS ORACIONES DEL SEÑOR
Jesús de Nazaret es único en la
historia de la humanidad. A diferencia de cualquier otro, él es enteramente humano y enteramente divino. Así como nuestra lectura del
Evangelio de Juan enfatiza una y
otra vez, Jesús y el Padre “son
uno”. Jesús es humano y Jesús es
Dios. Debido a este misterio, podríamos pensar que Jesús es el
único ser humano en el universo
que podría sobrevivir solo en la vida diaria sin necesidad de la oración o alguna otra
LECTURAS DE HOY
devoción religiosa. Jesús se nos muestra de diferente
manera: “elevando sus ojos al cielo, Jesús oró” (Juan
.Primera lectura — Porque Esteban profesa su fe en
17, 20). A lo largo de los evangelios, Jesús reza solo,
el Hijo del hombre, lo matan a pedradas
en comunidad, en silencio e incluso cantando. Él reza
(Hechos 7:55-60).
antes de comer, después de un día ocupado, ante el
.Salmo — Reina el Señor, alégrense la tierra.
sufrimiento y después de que un amigo suyo muere.
Aleluya (Salmo 97 [96]).
Él reza de acuerdo a las prácticas del Templo y tam.Segunda lectura — Yo, el Alfa y la Omega, vendré
bién él reza espontáneamente desde su corazón. Él
pronto (Apocalipsis 22:12-14, 16-17, 20).
reza para sí mismo y para los demás. Jesús reza
.Evangelio — Padre, ruego que todos sean uno, coconstantemente. Si el Hijo de Dios reza de esta mamo tú y yo somos uno (Juan 17:20-26).
——————————————————————— nera, nosotros también debemos rezar con todas
nuestras fuerzas.
LOS SANTOS Y OTRAS
CELEBRACIONES
EL DON DE LA ORACIÓN
El impulso de rezar viene de Dios. Aún incluso antes
.Domingo: Séptimo Domingo
de que empecemos a rezar, ya hemos recibido un
de Pascua;
don precioso de parte del Señor. Nunca debemos
Jornada Mundial de las Copreocuparnos acerca de cómo rezar o aplazar rezar
municaciones Sociales
hasta que tengamos un tiempo para dedicarlo a re.Lunes: San Carlos Lwanga
zar. En cambio, podemos imitar a Jesús. En el Evany compañeros
gelio de hoy, Jesús está cenando con sus amigos.
.Martes: Eid al-Fit’r (la fiesta
Tiene mucho que pensar. Reconociendo la necesimusulmana al final de Ramadad de la fortaleza de Dios y sabiduría, Jesús simpledán) se celebra esta semana
mente da un vistazo hacia el cielo y habla desde el
Miércoles: San Bonifacio
corazón: “Pero no te ruego solamente por ellos, sino
Jueves: San Norberto; Astambién por todos los que creerán en mí gracias a tu
censión del Señor en el capalabra. Te pido que todos sean uno lo mismo que lo
lendario juliano
somos tú y yo”. Con esas palabras claras, Jesús logra dos cosas hermosas: él da un ejemplo de cómo
rezar y efectivamente él reza para nosotros. Justo en
ese mismo instante, y siempre, él reza por cada uno
de nosotros. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
*+*+*+*
CREDO DE UN JARDINERO
Sé está más cerca del corazón de Dios en un jardín que
en cualquier otro lugar de la tierra.
--Anónimo
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FAITH FORMATION NEWS
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CHILDREN’S BULLETIN
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Pastor
Rev. Tuan Pham
Parochial Vicars
Rev. Ramon Cisneros
Rev. Benjamin Hoang
Rev. Joseph Thai Nguyen
Deacon
Dcn. Carlos Navarro
Dcn. Joseph Anh Nguyen
Dcn. Francis Xavier Hao Nguyen
Parish Office
Theresa Thanh Ta, Eng/Viet
Faith Formation
Deacon Hao Nguyen, Director
Sr. Teresa Hong Dao, CRE Vietnamese
Alejandra Estrada, CRE Spanish
Sr. Lieu Nguyen, CRE Confirmation Program
Hang Nguyen, Secretary
Carlos Mathus, Youth Ministry
Adult Education (R.C.I.A.)
Deacon Hao Nguyen
Dcn. Joseph Anh Nguyen—Viet
Elizabeth Hernandez—Spanish
Homebound Eucharistic Ministers
Nancy Herrera—English
Lupita Calvillo—Spanish
Lien Do—Viet
St. Barbara School
Melissa Baroldi, Principal
Jody Rogers, Finances
Parish Finance Office
Kim Bui
Bulletin Editor
Eliane Kim Ho
. Baptism
Celebrated in Jan, Mar, May, July, Sept, and
Nov. on Sundays at 2:15PM
1st Sunday – Vietnamese
2nd Sunday – English
3rd Sunday – Spanish
Contact the Parish Office
. Eucharistic Adoration
7th day of each month
From 9AM—7AM next day
. Funeral
Contact the Parish Office

714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-308-6706
714-965-0777
714-775-7733
714-775-7733 ext. 221
714-775-9475 ext. 242
714-775-9475 ext. 239
714-775-9475 ext. 236
714-775-9475 ext. 238
714-775-9475 ext. 238
714-775-9475
714-775-9475 ext. 242
714-965-0777
714-567-1625
714-287-4070
714-839-6820
714-858-3069
www.stbarbara.com
714-775-9477
714-775-9473
714-775-9420

Mass Schedule
***

Saturday Vigil
4:00 PM Vietnamese
5:30 PM English
7:00 PM Vietnamese

Neocatechumenal Way
7:00 PM English (in the Hall)
8:30 PM Spanish (in the Church)

Sunday
6:30 AM Vietnamese
8:00 AM Vietnamese
9:30 AM English
11:00 AM Vietnamese
12:45 PM Spanish
4:00 PM Vietnamese
5:30 PM English
7:00 PM Spanish

Daily Mass Schedule
Mon, Wed, Thu
6:30 AM Vietnamese
8:15 AM English

Tue, Fri
8:15 AM English
5:30 PM Vietnamese
7:00 PM Spanish

Saturday
8:00 AM English

PRESIDER SCHEDULE
HORARIO QUE PRESIDE
Lịch Dâng Lễ
Saturday, June 8, 2019

714-775-9417

. Marriage
Contact the Parish Office for an appointment
with one of the priests at least six (6) months
prior to marriage.
. Reconciliation
Mon: 8:45 AM – 9:15 AM Eng
Tue: 6:00 PM – 7:00 PM Eng, Spn, Viet
Fri: 6:00 PM – 7:00 PM Eng, Spn, Viet
. Anointing of the Sick
Contact: (657) 345-9245

8:00 AM—Fr.
4:00 PM—Fr.
5.30 PM—Fr.
7:00 PM—Fr.

Tuan Pham
Benjamin Hoang
Tuan Pham
Thai Nguyen

Sunday, June 9, 2019
6:30 AM— Fr.
8:00 AM— Fr.
9:30 AM— Fr.
11:00AM—Fr.
12:45PM—Fr.
4:00 PM— Fr.
5.30 PM— Fr.
7:00 PM— Fr.

Thai Nguyen
Benjamin Hoang
Tuan Pham/ Dn Hao Nguyen
Thai Nguyen
Ramon Cisneros
Benjamin Hoang
Ramon Cisneros
Ramon Cisneros

Parish Office Hours : Mon-Fri : 8:30AM - 5:00PM, Sat & Sun : Closed
730 S. Euclid St. • Santa Ana, CA 92704
Tel: 714-775-7733 • Fax: 714-775-9467
Website : www.saintbarbarachurch.org— Email: info@st-barbarachurch.org— Viet/English Ads Rep : Mai Nguyen 310-498-1320
St. Barbara Catholic Church
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