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TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS

August 17, 2019– August 23, 2019
Saturday

All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Dung Ngoc’s Family
Gioan Baotixita Le Kim Nghia†
Vincente Vu Quang Dong †
Maria Nguyen Ngoc Nga †
Maria Angelica Padron †
Felicita Morales †
Maria Tran Ngoc Anh †
Teresa Nguyen Kim Ngan †

THX
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
LI

All Souls †
Maria Bui Thi Hoang Anh †
Phaolo Nguyen Tri †

8:00 AM
4:00 PM
5:30 PM
7:00 PM
8:30 PM

Phanxico Xavie Pham Cong Chinh †

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

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES

Monday
6:30 AM Gioan Phalo II Tran Huy Tai†
8:15 AM Jesusa Vislel †

RIP
RIP

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

.First Reading — They took Jeremiah and
threw him into the cistern
(Jeremiah 38:4-6, 8-10).
.Psalm — Lord, come to my aid! (Psalm 40).
.Second Reading — Let us keep our eyes
fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith
(Hebrews 12:1-4).
.Gospel — I have come to set the earth on fire,
and how I wish it were already blazing
(Luke 12:49-53)

Giuse Truong Dinh Thoai †
Sr Maria Khanh Hoi †
Maria Phan Thi Minh †

RIP
RIP
RIP

.Sunday: Twentieth Sunday in Ordinary Time
.Monday: St. John Eudes
.Tuesday: St. Bernard
.Wednesday: St. Pius X
.Thursday: The Queenship of the
Blessed Virgin Mary
.Friday:
St. Rose of Lima
.Saturday: St. Bartholomew
*+*+*+*
[Jesus] endured the cross, despising its shame,
and has taken his seat at the right of the throne
of God. — Hebrews 12:2

Wednesday
6:30 AM
8:15 AM

Anton Tran Dinh Nguyet Quang†

Toma Nguyen Ngoc Bich †

RIP
RIP

Thursday
6:30 AM Teresa Pham Hong Hanh †
8:15 AM Giuse Do Duyet Dan †

RIP
RIP

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

For Parishioners
Phero Nguyen Van Chau †
Toma Nguyen Thuy Hung †

RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
August 10 – August 11, 2019:
$28,450.00

Thank you for your continuing support to sustain
the ministries and ongoing needs of our parish.
St. Barbara Catholic Church
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REFLECTION ON THE WORD OF GOD
We reflect upon the voice of the prophet in this Sunday’s readings. We hear of the suffering and the rescue of
Jeremiah. We hear how Jesus anticipates his suffering and death. As with Jeremiah and Jesus, the prophets
were sent by God to the leaders and people of Israel. A prophet is one who speaks truth to the powerful, exposing their darker hidden motives and injustices. The prophet presents a way forward that aligns with God’s
purposes. A prophet can force people away from a comfortable neutrality or indifference. The prophet creates
an urgency to make a choice: Are we content with the status quo, or are we to change our ways and pursue a
new and better path? Today, we may also ask, how do we identify and respond to prophets of our time? How
might we provide a prophetic voice in our Church and in our world?
ON FIRE
Jesus’ intentions to “set the earth on fire” and to cause division were disturbing to his listeners, and may be
disturbing to us, too. In the Old Testament, fire was seen as the means of God’s purification and judgment,
truly a gift to the people. The fire destroys our illusions about ourselves and our behaviors. It burns away obstacles to a loving relationship with God. God’s fire melts any institutions, beliefs, or practices that enable evil
and injustice. Jesus came to expose evil and thereby force decisions about God’s true nature and purposes.
Divisions emerged because of the diverse choices people made. Does Jesus represent some demonic power, or the true God? Do we fight to preserve current attitudes and behaviors, or do we enter the path offered
by Jesus? In evoking fire, Jesus is certainly not suggesting violence or disrespect toward others. Jesus lights
a fire, and then in his death, bears its results. It is a fire of sacrificial love, melting cold hearts and bringing
light to a darkened world.
KEEP YOUR EYES ON JESUS
The author of the Letter to the Hebrews places Jesus at the center of faith. The author uses the Greek word archegos, translated as “leader.” This rich word includes
various meanings: pioneer, instigator, and captain. Jesus blazed the trail, showing us
how to run the long-distance race of faith—with steadfastness and courage. To a
community experiencing persecutions and discouragement, Jesus is known as the
exemplar of faithful endurance. In “keeping our eyes on Jesus,” we confront what often is the most persistent obstacle to our faith—discouragement. Our faith-filled focus on Jesus enables us to see reality as filled with the presence of God. God is neither distant nor indifferent; God is close and passionately loves us. Discouragement
results in part from seeing mostly sin and darkness in our world and in ourselves.
Jesus, God and human, reminds us of the divine activity within us and among us.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
*+*+*+*
OCCUPANCY
The value of life does not depend upon the place we occupy. It depends upon how we occupy that place.
—St. Thérèse of Lisieux

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.

St. Barbara Catholic Church

Javier Mendez, Dolly Gonzales, Andre Tran
Thong, Maria Nguyen Thi Sen, Maria Pham
Thi Lang, Teresa Nguyen Thi Huong, Phero
Nguyen Van Chau, Teresa Nguyen Thi Nhi,
Joseph Tran Cong Liem, Giacobe Trinh Cong Thanh, Eugene Tran Ba Thanh, Hieronimo Le Them, Anna Nguyen Thi
He, Anna Nguyen Thi Phuong, Maria Cao Thi Thao.
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
VIET EUCHARISTIC YOUTH ANNOUNCEMENT
Thiếu Nhi Thánh Thể will continue registration for members 6 years old and above for the 2019-2020 Academic
Year on: * 08/17 & 08/18/19 (9am-3pm)
Note: for members that are 6 years old registering to
TNTT for the first time: please bring a birth certificate for
age verification upon registration. The first day of TNTT
will be: Saturday, September 7th at 2:30pm.
———————————————————
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ THÔNG BÁO
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tiếp tục nhận ghi danh cho
các em từ 6 tuổi trở lên cho niên khóa 2019-2020 vào ngày:
* 08/17 & 08/18/19 (9am-3pm)
Lưu ý: Xin các phụ huynh lưu ý đem theo giấy khai sinh của
những em gia nhập lần đầu tiên 6 tuổi. Ngày khai giảng sẽ là
Thứ bảy ngày 7 tháng 9 lúc 2:30PM.

God’s Plan for Marriage is Beautiful
Come and Listen to the promises that
God has for you. Prepare for a Christian Marriage within the Catholic
Church. This course is for those who
are engaged to be married, seriously
dating, wanting to have their marriage
blessed in the Church, or those who
are looking for an answer to the vocation of marriage.
The Word of God is used throughout a series of 10
meetings to introduce the plan of God for marriage.
Reconciliation and forgiveness, the holiness of the sexual
act in marriage, the education of children, and the family
as a light to the world are some of the aspects presented.
Classes begin Thursday,
September 12th, 2019 @ 7:30 pm
in classroom 2-6 (Saint Barbara Church)
Call John or Gwen Lippold at 714-842-4094
for more details
Or Call St. Barbara Church at 714-775-7733
St. Barbara Catholic Church

The 2019 Stewardship Workshop, The Great Digital Transformation – Research and Advice
for Catholic Parishes and Schools, is hosted by the Orange Catholic Foundation and the Diocese of Orange Ministry to Priests Office and was rescheduled to Friday,
Aug. 23 at the Pastoral Center, 4th Floor Auditorium. The
workshop will be from 12 - 3 p.m. Lunch is included.
. Attendance is free for priests and deacons.
. Cost for all other attendees is $10.
All Pastors, Administrators, Priests, Deacons, Pastoral Associates, Business Managers, Parish Stewardship Leaders
and School Development Directors are invited to attend.
To RSVP, go to https://orangecatholicfoundation.org/
stewworkshop/ or call Debbie Leaverton at (714) 2823026 or dleaverton@orangecatholicfoundation.org.

www.saintbarbarachurch.org
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Cộng Đoàn Thánh Giuse
20 Tháng Tám-Thánh Bênađô ở Clairvaux (1091-1153)
Vào năm 1111, khi 20 tuổi, Bênađô từ giã quê nhà ở Burgundy, nước Pháp, để gia nhập cộng đồng đan sĩ ở Citeaux
(Xitô). Năm người anh em, hai người chú của ngài và khoảng 30 người bạn theo ngài vào đan viện. Trong vòng bốn
năm, một cộng đoàn đang tàn lụi đã phục hồi sinh lực đủ để khai sinh một đan viện mới trong thung lũng Wormwoods
gần đó, với Bênađô làm đan viện trưởng. Nhiệt huyết của người thanh niên trẻ tuổi này là một đòi hỏi thật khắt khe,
nhưng đối với chính ngài hơn là với người khác. Một cơn bệnh nặng đã khiến ngài kiên nhẫn hơn và thông cảm hơn.
Không bao lâu, thung lũng này được gọi là Clairvaux, thung lũng ánh sáng.
Ngài có tài phân xử và cố vấn. Do đó, càng ngày ngài càng phải xa đan viện để giải quyết các tranh chấp đã có từ lâu
trong Giáo Hội. Trong một vài trường hợp, hiển nhiên ngài đã dẫm chân lên một vài chức sắc khó tính ở Rôma. Thánh
Bênađô hoàn toàn vâng phục tính cách ưu việt của Tòa Thánh. Tuy nhiên, để trả lời một lá thư cảnh cáo từ Rôma, ngài
viết, các giáo phụ tốt lành ở Rôma có quá nhiều việc phải làm để duy trì sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Nếu có bất cứ vấn
đề gì ảnh hưởng đến quyền lợi của họ thì ngài sẽ là người đầu tiên cho họ biết.
Sau đó không lâu, chính Thánh Bênađô là người đã can thiệp vào một vụ li giáo đang bùng nổ mạnh và đã đứng về phía
đức giáo hoàng ở Rôma để chống với phe ngụy giáo hoàng. Trong cuộc Thập Tự Chinh II, Tòa Thánh thuyết phục được
Thánh Bênađô nhận làm tuyên uý cho cuộc viễn chinh này. Tài hùng biện của ngài đã giúp thành lập một đạo quân hùng
mạnh và dường như đảm bảo cho sự chiến thắng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo quân sự thì không giống
như chủ trương của Thánh Bênađô, và cuộc thập tự chinh đã kết thúc như một thảm họa về luân lý và quân sự.
Thánh Bênađô cảm thấy phần nào có trách nhiệm trong sự suy sụp của thập tự chinh. Gánh nặng ấy có thể đã dẫn đến cái
chết của ngài vào ngày 20 tháng Tám 1153.
Lời Bàn
Cuộc đời Thánh Bênađô trong Giáo Hội thì tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Các nỗ lực của ngài tạo nên nhiều kết quả sâu
rộng. Nhưng ngài biết, các kết quả ấy chỉ sinh nhiều ích lợi qua các giờ cầu nguyện và chiêm niệm để đem đến cho ngài
sức mạnh và đường hướng khôn ngoan. Ðặc điểm cuộc đời ngài là sự sùng kính Ðức Maria. Các bài giảng và văn bản
của ngài về Ðức Maria vẫn còn được coi là tiêu chuẩn của Thánh Mẫu học ngày nay.
Lời Trích
"Khi hiểm nguy, khi do dự, khi khó khăn, hãy nghĩ đến Ðức Maria, hãy kêu cầu Ðức Maria. Ðừng để danh Ngài tắt ở trên
môi bạn, đừng bị đau khổ vì danh Ngài không còn trong tâm hồn bạn. Có như thế, bạn mới chắc chắn được sự trợ giúp
của lời Ngài cầu bầu, đừng sao nhãng theo bước chân Ngài. Với sự dẫn dắt của Ngài, bạn sẽ không bao giờ lạc lối; khi
cầu khẩn Ngài, bạn sẽ không bao giờ nhát đảm; một khi có Ngài trong tâm trí, bạn sẽ không bị lừa dối; khi được Ngài
nắm tay, bạn sẽ không thể vấp ngã; với sự phù trì của Ngài, bạn không còn gì để sợ hãi; nếu theo Ngài, bạn sẽ không
mệt mỏi; nếu được Ngài ưu đãi, bạn sẽ đạt được mục đích" (Thánh Bênađô) ….Trích từ NguoiTinHuu.com
GIÁO LÝ DỰ TÒNG GX ST. BARBARA
Xin cho
DANH CHA CẢ SÁNG và NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Thêm Sức cho người
lớn, của Giáo xứ St. Barbara khóa 2019-2020, sẽ khai giảng vào:
Chúa Nhật 8 tháng 9 năm 2019
Quí Ông Bà, Anh Chị và các Bạn Trẻ muốn tìm hiểu về Đức Tin
và gia nhập Giáo Hội Công Giáo, xin liên lạc:
Thầy Phó Tế Nguyễn Hảo: (714) 495-0955.

RAO HÔN PHỐI -Lần 1
Phaolô Phạm Lê An Khang &
Maria Nguyễn Thị Thúy Vy
Sẽ được lãnh Bí Tích Hôn Phối tại
Tân Ngãi, Xuân Lộc Việt Nam- vào ngày thứ tư
30 tháng 1 năm 2020

Chương Trình
Tôn Vinh Chúa Kitô Muôn Đời
THÔNG BÁO

TRƯỜNG VIỆT NGỮ
CĐ ST. BARBARA THÔNG BÁO
Lớp học tiếng Việt tiếp tục nhận ghi danh Thứ Bảy và
Chúa Nhật những ngày sau đây: 8/17, 8/18 & 9/7
Hiện tại văn phòng Giáo Xứ còn giữ hơn hai trăm
từ 11g sáng đến 3:30g chiều
Bằng Ân Nhân cho những ai đã hoàn tất chương trình
Ngày Khai Giảng: 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật ngày 8 tháng 9
Tôn Vinh Chúa Kitô Muôn Đời. Xin quý vị vui lòng đến
(sẽ không ghi danh trong ngày này)
văn phòng Giáo Xứ để nhận Bằng Ân Nhân.
Trường sẽ tiếp tục ghi danh sau ngày khai giảng cho các lớp còn
Xin Cám ơn.
chỗ trống Xin quí phụ huynh ghi danh sớm cho các em.
* Mọi thắc mắc, xin liên lạc văn phòng giáo xứ: (714) 775-7733 Chân thành cám ơn quí vị phụ huynh.
Hiệu Trưởng - Vũ Diệp
St. Barbara Catholic Church
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COMUNIDAD HISPANA

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El profeta del Señor sufre peligros y deshonra para proclamar el no grato mensaje
de Dios para la ciudad (Jeremías 38:4-6, 8-10).
Salmo — Señor, date prisa en ayudarme (Salmo 40
[39]).
Segunda lectura — Persevera en la lucha igual que
Cristo soportó la cruz (Hebreos 12:1-4).
Evangelio — Jesús vino a purificar la tierra con su
santo fuego y a sembrar división y no paz (Lucas
12:49-53)

TRAER FUEGO
Las intenciones de Jesús de “traer fuego a la tierra” y
causar división preocuparon a sus oyentes, y también
podría preocuparnos a nosotros. En el Antiguo Testamento, el fuego era visto como el medio de la purificación y juicio de Dios, verdaderamente un don al
pueblo. El fuego destruye nuestras ilusiones acerca
de nosotros mismos y nuestras conductas. Elimina
los obstáculos de una relación amorosa con Dios. El
fuego de Dios derrite cualquier tradición, creencia o
practica que permite el mal y la injusticia. Jesús viene
a mostrar el mal y de ese modo impulsar decisiones
acerca de la verdadera naturaleza de Dios y propósitos. Las divisiones surgen a causa de las distintas
decisiones que las personas hacen. ¿Jesús representa fuerzas demoniacas o al verdadero Dios?
¿Peleamos para perseverar comportamientos o conductas existentes, o entramos al camino que Jesús
nos ofrece? Al evocar el fuego, Jesús sin duda no
está sugiriendo la violencia o la falta de respeto hacia
los demás. Jesús enciende un fuego, y luego en su
muerte, produce sus resultados. Es un fuego de un
amor de sacrificio, derritiendo corazones fríos y trayendo luz a un mundo oscurecido.

———————————————————————-

MANTÉN TUS OJOS EN JESÚS
El autor de la Carta a los hebreos pone a Jesús en el
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
centro de la fe; además usa la palabra en griego archegos que puede traducirse como “líder”. Esta geDomingo: Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
nerosa palabra incluye varios significados: iniciador,
Lunes: San Juan Eudes
instigador y capitán. Jesús traza el camino, mostránMartes: San Bernardo
donos cómo correr la carrera de la fe. Con perseveMiércoles: San Pío X
rancia y valor. Para una comunidad que está experiJueves: Santa María Virgen, Reina
mentando persecuciones y desánimo, Jesús es conoViernes: Santa Rosa de Lima
cido como el modelo de una fe perseverante. Al
Sábado: San Bartolomé
“mantener la mirada en Jesús” enfrentamos lo que a
menudo es el obstáculo más persistente en nuestra
*+*+*+*
fe, el desaliento. Nuestra atención llena de fe nos
HACIENDO PLANES
permite ver la realidad tan llena de
Cualquier cosa que amontones en la vida, cons- la presencia de Dios. Dios ni está
truye algo sobre ello.
distante ni es indiferente. Dios es— Anónimo
tá cerca y nos ama apasionadamente. El desaliento resulta en
parte de ver sobre todo el pecado
y la oscuridad en nuestro mundo y
en nosotros mismos. Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre,
nos recuerda de la acción divina
dentro de nosotros y en medio de
nosotros.Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
St. Barbara Catholic Church
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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 Danh Trinh
Deacon
Dcn. Carlos Navarro
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
Deacon Hao 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
714-775-7733
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
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

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

Vietnamese
Vietnamese
English
Vietnamese
Spanish
Vietnamese
English
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, August 24, 2019
8:00 AM—Fr.
4:00 PM—Fr.
5.30 PM—Fr.
7:00 PM—Fr.

Tuan Pham
Benjamin Hoang
Ramon Cisneros
Tuan Pham

Sunday, August 25, 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.

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

www.saintbarbarachurch.org

