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FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS

Feb 08, 2020— Feb 14, 2020
Saturday
Maria Hoang Thi Nghi †
Dominico Vu Van Tam †
Bob Murphy †
Giuse Pham Tinh †
All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Maria Ngo Thi Cay †
Giuse Pham Xuan Huyen †
Giuse Pham Van Doanh †
Ignacio Huu Dang Nguyen †
Felipe Gonzalez
Maria Hue Tran †
Maria Nguyen Thi Tuyet Mai †
Osvaldo Garcia †

RIP
RIP
RIP
RIP
SI
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

Monday
8:15 AM Jesus Ramos
5:30 PM Vincente Vu Quang Thanh †

SI
RIP

First Reading — If you share your food
with the hungry, provide housing for the
homeless, then light shall break forth upon
you (Isaiah 58:7-10).
Psalm — The just man is a light in the
darkness to the upright (Psalm 112).
Second Reading — My message to you,
says Paul, was the proclamation of Christ
crucified (1 Corinthians 2:1-5).
Gospel — You are the salt of the earth, the
light of the world. In your good deeds your
light shines before others, leading them to
glorify God (Matthew 5:13-16).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:

Fifth Sunday in Ordinary Time;
World Marriage Day
Monday: St. Scholastica
Tuesday: Our Lady of Lourdes;
World Day of the Sick
Wednesday: Lincoln’s Birthday
Friday:
Ss. Cyril and Methodius; Valentine’s Day
Saturday: Blessed Virgin Mary

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

Giacobe Vu Dai Quoc †
Fr Giuse Hoang Kim Dai †
Sandro Gonzalez

RIP
RIP
SI

Wednesday
6:30 AM Catharina Nguyet Bui †
8:15 AM Emilio Blanche †
5:30 PM Toma Nguyen Ngoc Bich†

RIP
RIP
RIP

Thursday
6:30 AM
8:15 AM
5:30 PM

For Parishioners
Catarina Ramirez
Maria Nguyen Ngoc Nga †

SI
RIP

8:15 AM Gioan B. Dang Van Hoa †
5:30 PM Maria Nguyen Thi Ton †
7:00 PM Familia Gonzalez

RIP
RIP
SI

*+*+*+*
PRESIDENTIAL GARDENING
After I die, I want it said of me that I plucked
a weed and planted a flower wherever I
thought a flower would grow.
—Abraham Lincoln

Friday

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Feb 01—Feb 02, 2020

: $27,328.00

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
The prophet Isaiah inspires us with these words: “Light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall
become for you like midday.” All of us celebrating the liturgy today praise God for these words of encouragement. Surely each of us knows the gloomy side of life, but today’s readings propose a brilliant antidote to misery: the light of service. Isaiah focuses on physical suffering, telling us to provide food, clothing, housing, and
equal opportunity to those with limited resources. Moving beyond material needs, Saint Paul demonstrates
how to proceed humbly when attending to people’s spiritual needs. Saint Matthew’s Gospel stirs us to bold
action: whatever gifts we have, we must put them at the service of our communities. As Christians, we must
engage with one another without holding back, letting our light shine before all.
ALL IN
Today’s readings leave no room for half-heartedness. As beneficiaries of God’s providence, we cannot hold
back when serving others. When Isaiah instructs us to share our bread with the hungry, he offers no qualifications. He does not add, “if you think you can,” or “after all of your own needs have been met.” On the contrary, the prophet simply reports that God expects us to care for those in need. In a similar way, the Gospel call
is unconditional. Like a city atop a mountain, the Christian life cannot be
hidden. Followers of Jesus do not have the option to sit by and wish
vaguely for someone else to take care of hunger, homelessness, oppression, and ignorance. God calls us into service. If we have heard the
call, we must respond.
PROCEED WITH PRAYER
We all agree that caring for others is important. Absolutely no one wants
to see a child waste away from starvation. And yet, we often fear to donate time, talent, or money to charitable causes. What if recipients use
the money poorly? What if donations promote helplessness and longterm dependence? What if my own situation isn’t very stable? How can I
help others when my daily life is so difficult and the future so uncertain?
These are legitimate questions. And God wants us to use our intellect
when discerning how best to perform good deeds. But uncertainty must
not lead to inaction. If we don’t know exactly how to proceed, we must
spend a great deal of time in prayer. In prayer, we consider our options
and ask the Lord to show us how to be salt and light in the world. As today’s psalm reminds us, God calls us to be gracious and merciful. Believing firmly that God will always care for us, we trust with steadfast
hearts and share with others—not occasionally, guiltily, or provisionally,
but “lavishly.” Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
Antonio Martinez, Giuse Vu Dinh Binh,
Matt Elliott, Kim Delaney, Greg
Malagon, Chris Hardy, Joel Buskirk,
Aggie Smith, Robert Smith, Chris Luna,
Maria Huynh Thi Thuy, Greg Malagon,
Tammy Dawson

Maria Tran Thi Tam, Giuse Tran Duy Mich, Maria Tran
Thi Thu Cuc, Bob Murphy, Garvis Thurman, Daminh
Trinh So, Fr. Richard Kennedy, Maria Do Thi Kim
Thanh, Richard E. Kunz, Corolyn Armsterger, Giuse
Pham Gia Duc, Phero Tran Van Quy, Anton Do Dinh
Khai, Daminh Do Ngoc Tan, Joseph Nguyen Van Khu, Giuse Cao Chau
Phi, David Hung Hoang, Javier Mendez, Dolly Gonzales, Andre Tran
Lord Jesus Christ, Redeemer of the world, you have
Thong, Maria Nguyen Thi Sen, Maria Pham Thi Lang, Teresa Nguyen
shouldered the burden of our weakness and borne our Thi Huong, Phero Nguyen Van Chau, Teresa Nguyen Thi Nhi.
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

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

2020 – PSA
Pastoral Services Appeal
The Pastoral Services Appeal for 2020 (PSA) will start at our Parish weekend, February 15 & 16.
It is an annual fundraising project to support Diocesan pastoral ministries and St. Barbara Parish.
Envelops will be passing out every Mass on February 15 & 16. Parish office staffs will have tables
outside every Mass on February 15 & 16 and 22 & 23 to collect your contributions envelops.
May God bless you for your generosity. Thank you.
***
Quỹ Mục Vụ 2020 sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, ngày 15 & 16 tháng 2.
Đây là sự kêu gọi đóng góp hàng năm để giúp những mục vụ của Giáo Phận và Giáo Xứ St. Barbara.
Chúng tôi sẽ phát phong bì trong các Thánh Lễ ngày 15 & 16 tháng 2. Nhân viên Giáo Xứ sẽ ngồi bên
ngoài nhà thờ sau mỗi Thánh Lễ cuối tuần ngày 15 & 16 và 23 & 24 tháng 2 để nhận mọi đóng góp.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho lòng quảng đại của Quí Vị. Chân thành cảm ơn.
***
La Apelación de Servicios Pastorales para 2020 (PSA) comenzará en nuestra parroquia este fin de semana,
15 y 16 de febrero. Es un proyecto anual de recaudación de fondos para apoyar los ministerios pastorales diocesanos y la parroquia de Santa Bárbara.
Las envolturas se repartirán todas las Masas el 15 y 16 de febrero.
Tendremos mesas afuera de la iglesia el 15 y 16 + 22 y 23 de Febrero para colectar su donativo.
Que Dios los bendiga por su generosidad. Gracias.

The Sacred Heart Sisters
invite you to a Faith series.
In February we will focus on
the Liturgy of the Hours, looking closely at the
Psalms, and the practical praying of
Morning or Evening Prayer.
If you missed the January Liturgy of the Hours
session, come to this event! Join us on
February 11th from 6:30 pm – 8:30pm or
February 12th from 10am – 12 Noon.
Please RSVP by February 6th.
For more information or to RSVP, call 714-557-4538
or email: retreatcenter@sacredheartsisters.com
2927 S Greenville St. Santa Ana, CA 92704
www.sacredheartsisters.com
St. Barbara Catholic Church

Lenten Retreat for Adults
at

the Heart of Jesus Retreat Center
Tuesday March 3rd 5:30pm – 9pm,
or
Wednesday, March 4th, 9:30am-12pm
Please call or email for more details.
Space is limited, RSVP by February 26th
714-557-4538 or
RetreatCenter@sacredheartsisters.com
2927 S Greenville St. Santa Ana, CA 92704
www.sacredheartsisters.com
www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐÒAN THÁNH GIUSE
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức (Lourdes) Năm 1858 (Lễ Kính ngày 11 tháng 2)
Lộ đức là một thành phố nhỏ thuộc miền tây nam nước Pháp. Lộ đức ngày nay được
nhiều người trên thế giới biết đến là nhờ cuộc hiện ra của Đức Mẹ Chúa Trời với một
em nhỏ cách đây 150 năm.
1. Sự tích hiện ra: Hôm đó là ngày 11 tháng 2 năm 1858, trời mùa Đông ở miền núi,
lạnh kinh khủng. Bernadette Soubirous cùng với 2 bạn khác ra phía rừng cạnh bờ sông
Gave để nhặt củi. Bernadette lúc đó 15 tuổi mà chưa biết đọc biết viết, vì nhà nghèo,
em phải làm việc để phụ vào với gia đình. Sau khi vào tu Dòng, Benadette được học và
cô tả lại như sau trong lá thư trình bề trên như sau: "Hôm ấy tôi đi kiếm củi với 2 đứa
bạn ở bờ sông Gave. Khi 2 ra tới bờ sông, em kia đi xa hơn, còn Benađette tìm củi
quanh hang Massabiel. Bất ngờ tôi nghe có tiếng động. Tôi ngoái nhìn về phía đồng cỏ.
Không thấy cây cối rung động gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn lên hang. Tôi thấy một Bà mặc
áo trắng (bà còn trẻ lắm, chừng 16, 17 tuổi, mặc áo dài trắng, thắt dây lưng xanh da trời,
hai tay chắp lại, đeo tràng hạt trên cánh tay phải. Bà đẹp vời Benadette tiến lại gần hơn
và mỉm cười với em). Áo bà trắng nhưng thắt lưng lại xanh, và mỗi bên bàn chân có
một bông hồng vàng. Mầu chuỗi hạt của Bà cũng vàng nữa.
Khi thấy như vậy, tôi vội chùi mắt vì tưởng mình lầm. Rồi thọc tay vào áo, tôi thấy có chuỗi hạt. Tôi muốn giơ tay
làm dấu thánh giá, nhưng không đưa nổi tay lên trán. Tay tôi rớt xuống. Còn hình Bà kia thì lại làm dấu thánh giá. Tay
tôi run quá. Tôi thử làm dấu lại và làm được. Tôi bắt đầu lần chuỗi. Hình kia cũng lần chuỗi của Bà, nhưng không hề
máy môi. Tôi lần chuỗi xong thì hình kia cũng biến mất tức thì. (Khi gặp lại hai đứa bạn kia )"Tôi hỏi hai đứa không
thấy gì sao? Chúng bảo không. Và chúng hỏi tôi thấy gì vậy, và buộc tôi phải nói cho chúng nghe. Tôi kể rằng tôi đã
thấy một Bà mặc áo trắng, nhưng tôi không biết Bà đó là gì, và không cho chúng được kể lại với ai. Chúng bảo tôi
không nên trở lại đó nữa. Tôi bảo không. Đến ngày Chúa nhật, tôi trở lại đó lần thứ hai vì cảm thấy bị thúc đẩy ở trong
lòng. Đến lần thứ ba, Bà kia mới nói với tôi. Bà hỏi tôi có bằng lòng trở lại đây trong 15 ngày liên tiếp không. Tôi bằng
lòng. Bà bảo tôi phải về nói với các linh mục xây một nhà thờ tại chỗ này. Rồi Bà bảo tôi phải đi uống nước ở suối. Tôi
không thấy có suối nào cả, nên tôi ra đi uống nước ở sông Gave. Bà bảo tôi không phải ở đó, và Bà lấy ngón tay chỉ cho
tôi chỗ suối nước. Tôi đến, nhưng chỉ thấy một chút nước dơ. Tôi thò tay xuống nhưng không múc được. Tôi liền cào
đất ra, và tôi đã múc được nước, nhưng tôi lại hất đi ba lần, đến lần thứ bốn tôi mới dám uống. Thế rồi hình kia biến đi
và tôi cũng ra về. Trong 15 ngày liên tiếp, tôi đã trở lại nơi đó. Ngày nào tôi cũng thấy hình kia hiện ra, trừ ngày thứ Hai
và thứ Sáu. Bà nói đi nói lại với tôi rằng:" Tôi phải thưa các linh mục xây cho Bà một đền thờ tại đây. Tôi phải đến rửa
ở suối nước, và tôi phải cầu nguyện cho tội nhân trở lại. Nhiều lần tôi đã hỏi Bà là ai? Nhưng Bà chỉ cười. Rồi bỏ tay
thõng xuống, Bà ngước mắt lên trời và bảo tôi Bà là Đấng đầu thai Vô nhiễm.
Trong khoảng thời gian 15 ngày đó, Bà nói với tôi 3 điều bí mật, nhưng bắt tôi giữ kín, không được nói với ai, và cho
đến nay tôi vẫn trung thành giữ như vậy".
2. Sứ điệp Đức Mẹ muốn nhắn nhủ con cái Người qua Benađette là:
Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội"
"
"
Hãy nói với các linh mục xây nhà thờ kính Mẹ ở đây, và để dân chúng đến đây rước kiệu"
3. Ta là Đấng Vô nhiễm: Khi linh mục xứ muốn biết tên Bà, Bênađêta đã hỏi thì ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ
xưng mình là: "Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội". Nhưng Bênađêta không hiểu. Khi cô nói lại với cha xứ ngài mới
nhận ra bà lạ đó là Đức Mẹ hiện ra. Để chứng tỏ Mẹ hiện ra thật, Mẹ bảo Bênađêta bới đất chỗ cô qùy để có một giòng
nước vọt ra cho cô uống và sau đó chữa mọi thứ bệnh. Sau này, đức giám mục giáo phận đã gửi Bênađêta đi tu tại Nevers cách xa Lộ đức cả nửa ngày đường xe. Bênađêta sống rất khiêm tốn ở đây. Cô bị nhiều xỉ nhục nơi các chị em
dòng, bị nhiều bệnh đau đớn cho tới chết, nhưng lúc nào Tràng hạt Mân côi cũng là niềm an ủi của cô. Chính kinh Mân
côi đã là đường lối nên thánh của cô.(Riêng Bênađêta Đức Mẹ đã nói: " Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này,
nhưng là hạnh phúc đời sau.)
4. Lộ đức ngày nay đã trở nên một trung tâm hành hương lớn nhất thế giới. Hàng năm có tới 4 triệu người đến kính
viếng và xin ơn Đức Mẹ. Giáo hội đã đặt lễ kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ đức vào ngày 11 tháng 2 hàng năm. Từ năm
1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã chỉ định ngày lề Đức Mẹ Lộ đức là ngày Thế giới cầu cho các bệnh nhân.
(Theo tài liệu của Lm. Hồng Phúc, Mẹ Maria trang 189-208 và Dictionary of Mary p. 178)- Trích Kinhmungmaria.com
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COMUNIDAD HISPANA

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Cuando compartes tu pan con el
hambriento, y sacies la necesidad del humillado,
entonces brillará tu luz en las tinieblas
(Isaías 58:7-10).
Salmo — El justo brilla como luz en las tinieblas
(Salmo 112 [111]).
Segunda lectura — He anunciado a ustedes el misterio de Cristo crucificado, a fin de que la fe de ustedes dependa del poder de Dios (1 Corintios 2:1-5).
Evangelio — Que su luz brille ante los hombres, para
que viendo sus buenas obras, den gloria a su Padre,
que está en los cielos (Mateo 5:13-16).

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario;
Día Mundial del Matrimonio
Lunes: Santa Escolástica
Martes: Nuestra Señora de Lourdes;
Jornada Mundial de los Enfermos
Miércoles: Nacimiento de Lincoln
Viernes: San Cirilo y san Metodio;
Día de san Valentin
Sábado: Bienaventurada María Virgen

Entrenamiento en español de
Witness to Love
Para ayudar y apoyar aún más a las parroquias en la adopción de Witness to
Love, la Diócesis organiza un evento de
capacitación en español el sábado 15 de febrero
de 2020 en el Centro Pastoral de 9 a.m. a 12 p.m.
Esta formación de medio día es para sacerdotes,
diáconos y ministros de formación matrimonial que
están iniciando Witness to Love por primera vez en
sus parroquias y que desean atender el programa a
sus parejas comprometidas y casadas de habla hispana. Los materiales de la formación y del programa
serán en español. Para inscribirse en línea visite: www.rcbo.org/witnesstolove Con preguntas o
para más información, contacte a Esther Ramirez al
(714) 282-6001, eramirez@rcbo.org.
SANTA ESCOLÁSTICA (c. 480-543)
10 de febrero
Lo que sabemos de santa Escolástica lo hemos conocido gracias a los escritos de Benito, su hermano gemelo y gran reformador de la vida monástica, fundador del convento de Monte Cassino. Siguiendo el
ejemplo de su hermano, Escolástica fundó el monasterio para mujeres en Plombariola. Puesto que en
ambas comunidades estaba prohibida la entrada a
personas del sexo opuesto, Benito y Escolástica se
reunían una vez por año en un punto intermedio para
orar y hablar de la vida espiritual. Según las fuentes,
durante su último encuentro llegó la hora de despedirse, Benito tenía que regresar al convento. Su hermana le insistió en que se quedara, pero se negó. Entonces, Escolástica le imploró a Dios que su hermano
permaneciera y la respuesta fue una tormenta copiosa, de tal suerte que irse era algo impensable. Benedicto reconoció en esta acción no sólo la voluntad de
Dios sino la petición que su hermana le había hecho
al mismo Dios que tanto amaban. Tres días después
Escolástica fue llamada a la patria eterna. Escolástica
valoró las cosas pequeñas y la confianza en Dios. —
Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.

*+*+*+*
MÁS TARDE . . .
Él que espera hacer una gran
cantidad de obras buenas de inmediato, nunca hará nada.
—Samuel Johnson
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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
Kim Bui, Finance
Eli Ho, Bulletin Editor
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
. 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

Mass Schedule

714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-308-6706
714-775-7733
714-775-7733 ext. 221
714-775-9420
714-775-7733 ext. 229
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

. 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

***

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, Tue, Wed, Thu, Fri
8:15 AM English
5:30 PM Vietnamese

Wed, Thu
6:30 AM Vietnamese

Tues, Fri
7:00 PM Spanish

Saturday
8:00 AM English

PRESIDER SCHEDULE
HORARIO QUE PRESIDE
Lịch Dâng Lễ
Saturday, Feb 15, 2020
8:00 AM—Fr.
4:00 PM—Fr.
5.30 PM—Fr.
7:00 PM—Fr.

Tuan Pham
Danh Trinh
Ramon Cisneros
Tuan Pham

Sunday, Feb 16, 2020
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.

Danh Trinh
Tuan Pham
Ramon Cisneros
Danh Trinh
Ramon Cisneros
Tuan Pham
Danh Trinh
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
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