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OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE 

RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 

 

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

Maria Tran Thi Huong † 
Vincente Pham Quang Ngoi † 
Maria Bui Thi Nhan † 

Maria Nguyen Thi Ong † 

All Souls † 
 

RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 

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

Anton Do Van Thuc † 
Maria Vu Thi Bach Mai † 
Phero Le Van Thanh † 
Matta Vu Thi Dai † 
Alvaro Escalante † 
Anna Pham Thi The † 
Thomas Thien Vinh Thua † 
Giuse Pham Van Van † 
 

RIP 
RIP 

8:15 AM 
5:30 PM  

Elizabeth Agnes Dickson † 
Phero Nguyen Van Loan † 

RIP 
RIP 
RIP 

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

Liliana Marquez † 

Anna Bang Kim Loan † 
Juana Gomez De La Riva † 

   Matta & Anna † 

   

   

Saturday 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

 

 

 

Nov. 21— Nov.  27, 2020 

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

Maria & Giuse † 
Anna & Maria † 
Karina Gonzalez 

RIP
RIP 
SI 

Friday 

Wednesday 

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

 
Ascencion Rodriquez † 
Maria Duong Thi Sau † 

RIP
RIP 

RIP 

Thursday 

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

For Parishioners 
 

 
RIP 

RIP 
Vincente Tran Minh Thien †  
Phanxico Xavier Dinh Hong Nhi † 

 

     SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES  

Sunday: Our Lord Jesus Christ, King of the 

Universe 
Monday: Thirty-fourth or Last Week in Ordi-
nary Time; St. Clement I; St. Columban;  Bl. 
Miguel Agustín Pro 
Tuesday: St. Andrew Dũng-Lạc and  
Companions 
Wednesday: St. Catherine of Alexandria 
Thursday: Thanksgiving Day 
Saturday: Blessed Virgin Mary 

     TODAY’S READINGS 
 

First Reading — I will rescue my scattered 
sheep  (Ezekiel 34:11-12, 15-17). 
Psalm — The Lord is my shepherd; there is 
nothing I shall want (Psalm 23). 
Second Reading — As in Adam all die, so 
too in Christ all shall be brought to life  
(1 Corinthians 15:20-26, 28). 
Gospel — Whatever you did to the least 
ones, you did to me (Matthew 25:31-46). 

 
 

     LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
 

Domingo: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo 
Lunes: Trigésima Cuarta Semana del Tiempo 
Ordinario; San Clemente I; San Columbano; 
Beato Miguel Agustín Pro 
Martes: San Andrés Dũng-Lạc y compañeros 
Miércoles: Santa Catalina de Alejandría 
Jueves: Día de Acción de Gracias 
Sábado: Bienaventurada Virgen María 

     LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — El pastor-rey busca a los perdidos y sana a los 
heridos (Ezequiel 34:11-12, 15-17). 
Salmo — El Señor es mi pastor, nada me fal-
ta (Salmo 23 [22]). 
Segunda lectura — Cristo nuestro rey ha 
conquistado la muerte (1 Corintios 15:20-26, 
28). 
Evangelio — El Hijo del Hombre se sentará en 
su glorioso trono y los separará unos de otros 
(Mateo 25:31-46). 
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. Catherine Mendoza 

. Mike Garibay 

. Maria Charlene Nguyen 

. Antonio Martinez 

. Giuse Vu Dinh Binh 

. Matt Elliot 
 
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 sus-
tain them in body and soul, for you live and reign for 
ever and ever. Amen. 

. Maria Ninh Thi Ngot 

. Maria Bui Thi Nhan 

. Elizabeth Agnes Dickson 

. Juana Gomez De La Riva 

. Liliana Marquez 

. Maria Tran Thi Huong 

. Giuse Vu Van Luong 
 
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. 

PRAYERS 

Prayer of the Faithful   
*+*+*+* 

Our loving God looks after us and tends us like sheep. Let us present our prayers to 
God, then, confident that they will be heard. 
 
For the holy Church of God, that our example of service to others will inspire many to do 
the same, let us pray to the Lord.  
 

For leaders of nations to look first to caring for the needs of the most vulnerable of their people, let us 
pray to the Lord. 
 
For all who are oppressed by unjust rulers, let us pray to the Lord. 
 
For those whose sins have harmed others, that they will be moved to repentance and given the 
chance to show remorse, let us pray to the Lord. 
 
For an open and honest examination and elimination of all the practices in our society that lead to ra-
cial discrimination, let us pray to the Lord. 
 
For all those who are sick, for all who suffer from COVID-19, and for 
all who have died, let us pray to the Lord. 
 
For the prayers voiced in our hearts alone, that they may be united 
with all the saints gathered around the throne Christ our King, let us 
pray to the Lord. 

 
We are your people, O God, the sheep of your flock. 
Hear the prayers we voice 
on behalf of those who stray or 
are in need of healing. 
Keep us close to you  
and form us ever more in the image 
of Jesus Christ our King, 
who is Lord for ever and ever. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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ST. BARBARA’S PARISH NEWS  

 BLESSED MIGUEL AGUSTÍN PRO (1891-1927) 

November 23 

Graham Greene’s classic The Power and the 
Glory immortalized Mexico’s persecuted Church 
of the 1920s. But photographs of Father Pro—
arms outstretched to image Christ Crucified, 
kneeling in prayer before the firing squad, crum-
pled dead on the ground—vividly, visually remind 
us that not long ago, not far away, the faith we 
take for granted cost everything! Born to a mining 
family, Miguel became a Jesuit and was sent to 
study Catholic labor movements in Belgium in 
preparation for evangelizing Mexico’s workers. 
But he returned to find a Mexico determined to 
annihilate Catholicism, and, like priests before 
him during Roman persecutions, England’s 
Reformation, and in China today, ministered se-
cretly to an ―underground Church‖ until appre-
hended and sentenced to the firing squad. In his 
final moments, Father Pro blessed his execution-
ers, forgave his enemies, and shouted: “Viva el 
Cristo Rey!—Long Live Christ the King!‖—his de-
fiant, dying proclamation of ultimate, transcend-
ent loyalty. Father Pro’s martyrdom reinvigorated 
that beleaguered Church, whose countless faith-
ful, never again afraid, would throng John Paul II  
 when he visited Pro’s beloved Mexico fifty-two  
years later. —Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 

PARISH OFFICE WILL BE CLOSED   
on Thursday November 26 & Friday November 27, 2020 

 

 

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ SẼ ĐÓNG CỬA   

Vào Thứ Năm ngày 26 tháng 11 và Thứ Sáu 27 tháng 11, 2019 

 

 

LA OFICINA ESTARA CERADA  
el  Jueves 26 de Noviembre y Viernes 27 de Noviembre de 2020 
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ST. BARBARA’S PARISH NEWS  

 

* The presentations from this FREE event remain available until Feb. 1, 2021 at DMC2020.ORG.  
The WHO DO YOU SAY THAT I AM segment is a great resource for personal or group reflection 
and prayer – and will provide an overview of the GREAT STORY OF JESUS which is the foundation 
of our faith. The keynotes provide a clear-headed analysis of the challenges to faith in the 
21st century and how each of us can share the gospel with others. 
 
Please take advantage of this great resource to go deeper as a missionary disciple.! 

THE SHEPHERD KING 
The job of shepherd and the job of king couldn’t be more different from each other. Shepherds are 
on the lowest rung of society, kings are at the top. But God says, through the prophet Ezekiel, that 
the Messiah will lead in a way very different from earthly authorities who lord it over their people and 
cause harm with their poor leadership.  
Our King takes on the job himself. Christ, like a shepherd, will give rest, seek out the lost, bring back 
the strayed and scattered ones. He will heal the wounded and bind up the injured. He does not dele-
gate, but will ―shepherd them rightly.‖ We have a king who cares for us and who is not afraid to 
―judge between one sheep and another‖ (Ezekiel 34:17). Copyright © J. S. Paluch Co. 

*+*+*+* 
 

START WITH GRATITUDE 
Gratitude is the inward feeling of kindness received. Thankfulness is the natural impulse to express 

that feeling. Thanksgiving is the following of that impulse. —Henry Van Dyke 

http://communicationsmediarelations.us.newsweaver.com/globals/ww5mruwzx111e5i4kf94cg/external?email=true&a=5&p=9351292&t=907961
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CỘNG ĐÒAN THÁNH GIUSE   

 22 Tháng Mười Một -Thánh Cecilia—(Thế kỷ III) 
  

Mặc dù Thánh Cecilia là vị tử đạo thời danh trong Giáo Hội Rôma, những 

câu chuyện quen thuộc về thánh nữ thì không thấy ghi chép trong văn bản 

chính thức. Vào thời tiên khởi cũng không thấy dấu vết của sự tôn kính 

ngài. Chỉ có một mảnh đá thời thế kỷ thứ tư có ghi khắc tên của một nhà 

thờ mang tên thánh nữ, và ngày lễ kính được cử hành vào khoảng năm 

545.  

Theo truyền thuyết, Cecilia là một thiếu nữ Kitô Giáo của giai cấp quyền 

quý kết hôn với một người La Mã tên là Valerian. Cecilia mặc áo nhặm, 

ăn chay, và thường cầu khẩn các thánh, các thiên thần, các trinh nữ xin họ gìn giữ sự trinh tiết của ngài. Và 

thánh nữ nói với đức lang quân, "Em sẽ tiết lộ cho anh một sự thật, nhưng anh phải hứa đừng nói với ai." Và 

khi ông hứa, ngài nói: "Có một thiên thần luôn trông chừng em, và gìn giữ em khỏi bị ai đụng chạm đến." Ông 

nói, "Em yêu dấu, nếu đó là sự thật, hãy cho anh thấy vị thiên thần ấy," và ngài trả lời, "Anh chỉ có thể thấy 

nếu anh tin vào Thiên Chúa, và được rửa tội."  

Ngài gửi đức lang quân đến gặp Thánh Giáo Hoàng Urbanô để được rửa tội; và khi ông trở về nhà, ông thấy 

Cecilia đang cầu nguyện trong phòng, và cạnh đó là một thiên thần với đôi cánh rực lửa, tay cầm hai triều thiên 

bằng hoa hồng và hoa huệ đặt trên đầu của hai người, và biến đi. Sau đó, Tibertius, người em của Valerian, 

bước vào phòng và ông ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi hoa nồng nàn cũng như vẻ mỹ miều của các bông hoa.  

Khi ông này được kể cho biết các chi tiết của câu chuyện, ông cũng muốn được rửa tội. Sau đó, cả hai anh em 

ông tận tụy hy sinh chôn cất các vị tử đạo mà thời ấy xảy ra hàng ngày, dưới quyền tổng trấn Turcius Almachi-

us. [Không có tổng trấn nào mang tên này cả]. Họ bị bắt và bị đưa ra trước quan tổng trấn, và khi họ từ chối 

thờ cúng các tà thần họ đã bị chém đầu.  

Trong khi đó, Thánh Cecilia, qua lời rao giảng ngài đã đưa bốn trăm người trở lại đạo và được Ðức Giáo 

Hoàng Urbanô rửa tội. Sau đó thánh nữ bị bắt, và bị xử tử bằng cách trấn nước cho đến chết. Ngài bị dìm trong 

bồn nước một ngày một đêm, sau đó quan cho nổi lửa đun sôi bồn nước, nhưng thánh nữ không hề hấn gì. Khi 

tổng trấn Almachius nghe biết điều này, ông sai người đến chặt đầu thánh nữ ngay trong bồn nước. Lý hình 

chém đến ba lần mà đầu thánh nữ vẫn chưa đứt. Hắn để mặc cho máu tuôn đổ. Ðám đông đổ xô đến để thấm 

máu trong khi ngài vẫn rao giảng cho họ. Ba ngày sau, ngài trút hơi thở cuối cùng, và được Ðức Giáo Hoàng 

Urbanô và các phó tế chôn cất.  

Vào thời Phục Hưng, người ta thường vẽ ngài với đàn vĩ cầm và phong cầm nhỏ. 

 

Lời Bàn  

Như bất cứ Kitô Hữu tốt lành nào khác, Thánh Cecilia dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa với tất cả tấm 

lòng. Ngài tiêu biểu cho sự tin tưởng của Giáo Hội rằng thánh nhạc là một phần căn bản trong phụng vụ, có giá 

trị lớn lao hơn bất cứ nghệ thuật nào khác. Trong thời đại hỗn độn của âm nhạc ngày nay, có lẽ chúng ta cần 

đọc lại những lời của Công Ðồng Vatican II dưới đây. 

  

Lời Trích  

"Hành động phụng vụ thêm cao quý khi các nghi thức thánh được âm nhạc trang trọng hóa, với sự phụ giúp 

của các thừa tác viên chức thánh và sự tham dự của giáo đoàn... Phải luôn luôn khuyến khích các ca đoàn, 

nhưng các giám mục và cha sở phải để ý rằng, bất cứ lúc nào phụng vụ được cử hành với thánh nhạc, toàn thể 

giáo đoàn phải có thể góp phần tham dự cách tích cực vì đó là quyền lợi của họ... Bình ca phải có vị trí xứng 

đáng trong các nghi lễ, so với các loại nhạc khác. Nhưng điều đó không có nghĩa gạt bỏ các loại thánh nhạc 

khác, nhất là loại đa âm điệu... Thánh ca dành cho giáo dân phải khéo léo chọn lựa, để trong việc phụng tự và 

nghi lễ, họ có thể cùng góp tiếng hát" (Sắc Lệnh Về Phụng Vụ, 112-118). Trích từ NguoiTinHuu.com 
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Pastor 
Rev. Tuan Pham    714-775-7733  

Parochial Vicars 
Rev. Ramon Cisneros   714-775-7733  
Rev. Benjamin Hoang    714-775-7733  
Rev. Danh Trinh                714-775-7733  

Deacon 
Dcn. Carlos Navarro    714-308-6706 
Dcn. Francis Xavier Hao Nguyen  714-775-7733 

Parish Office 
Theresa  Thanh Ta, Eng/Viet  714-775-7733 ext. 221 
Kim Bui, Finance    714-775-9420 
Eli Ho, Bulletin Editor   714-775-7733 ext. 229 

Faith Formation 
Deacon Hao Nguyen, Director  714-775-9475 ext. 242 
Sr. Teresa Hong Dao, CRE Vietnamese 714-775-9475 ext. 239 
Alejandra Estrada, CRE Spanish  714-775-9475 ext. 236 
Sr. Lieu Nguyen, CRE Confirmation Program 714-775-9475 ext. 238 
Hang Nguyen, Secretary   714-775-9475 ext. 238 

       Carlos Mathus, Youth Ministry  714-775-9475  
Adult Education (R.C.I.A.)   

Deacon Hao Nguyen   714-775-9475 ext. 242 
Deacon Hao Nguyen—Viet               714-495-0955 
Elizabeth Hernandez—Spanish  714-567-1625 

Homebound Eucharistic Ministers 
Nancy Herrera—English   714-287-4070 
Lupita Calvillo—Spanish   714-839-6820  
Lien Do—Viet    714-858-3069 

St. Barbara School      www.stbarbara.com 
Melissa Baroldi, Principal   714-775-9477  
Jody Rogers, Finances   714-775-9473 

  . Baptism  
Go to: www.saintbarbarachurch.org/
Sacraments to: 
-> Download the Application 
-> Fill it out completely  
-> Turn it in to the Parish Office with 
Baby’s birth certificate and Sponsor’s 
requirements 
-> Contact us for a Baptism schedule 
 
  . Eucharistic Adoration 

7th day of each month 
From 9AM—7AM next day 

  . Funeral 
Contact the Parish Office 
  . Marriage 
Contact the Parish Office for an ap-
pointment 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 

 

PRESIDER SCHEDULE 
HORARIO QUE PRESIDE  

Lịch Dâng Lễ 
 

 
 
                     

              

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 

Mass Schedule 
*** 

Saturday Vigil 

 

               4:00 PM  Vietnamese 

               5:30 PM  English 

               7:00 PM  Vietnamese 

 
    

 

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, 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  
 

 
 
 

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

Tuan Pham 
Benjamin Hoang 
Ramon Cisneros 
Danh Trinh 

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. 

Benjamin Hoang 
Danh Trinh 
Benjamin Hoang 
Tuan Pham 
Ramon Cisneros 
Tuan Pham 
Danh Trinh 
Ramon Cisneros 

Saturday, Nov. 28, 2020  

Sunday, Nov 29, 2020 


