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FIRST SUNDAY OF LENT

Feb 20 — Feb 26, 2021
Saturday
8:00 AM
4:00 PM
5:30 PM
7:00 PM
8:30 PM

Makenna Davis †

Phanxico Xavier Tran Van Mau†

Maureen Villasenor †
Maria Nguyen Thi Tu †
All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES

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

All Victims of Covid19 †
Giuse Tran Van Hoc †
Imelda Macias †
Maria Nguyen Thi Lieu †
Margarita Saldana †
Anna Nguyen Thi Nghi †
Lus Maria Castillo †
Amparo Grijalva†

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Monday
8:15 AM Mary Carmen Valdez †
5:30 PM Maria Pham Thi Tham †

RIP
RIP

Flores Guillermo Martinez †
Vuong Tieu Hong †
Alvaro G. Escalante †

RIP
RIP
RIP

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

Phero Ngo Phuong †
Giuse Nguyen Van Hai †
Anna Nguyen Thi Thu †

RIP
RIP
RIP

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

For Parishioners
Daminh Tommy Duong †
Maria & Gioan †

RIP
RIP

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

Sunday: First Sunday of Lent; Rite of Election; Rite
of Calling the Candidates to Continuing Conversion;
Rite of Sending
Monday: Washington’s Birthday; Julian Calendar
Lent begins
Tuesday: St. Polycarp
Thursday: Purim (Jewish observance) begins at
sunset
Friday: Abstinence
Saturday: St. Gregory of Narek
LECTURAS DE HOY

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

TODAY’S READINGS
First Reading — I will set my bow in the clouds to
serve as a sign of the covenant between me and the
earth Genesis 9:8-15).
Psalm — Your ways, O Lord, are love and truth to
those who keep your covenant (Psalm 25).
Second Reading — The water of the flood
prefigured baptism, which saves you now
(1 Peter 3:18-22).
Gospel — Jesus was tempted by Satan, and the
angels ministered to him (Mark 1:12-15)

Giuse Pham Huu Xuong †
Anna Nguyen Thi Dieu †
Padre Sostenes Ramirez †
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RIP
RIP
RIP

Primera lectura — Dios estableció una alianza con
Noé y sus hijos y les prometió que nunca más
habría un diluvio devastador (Génesis 9:8-15).
Salmo — Descúbrenos, Señor, tus caminos
(Salmo 25 (24)).
Segunda lectura — Aquella agua representaba el
bautismo que ahora nos salva (1 Pedro 3:18-22).
Evangelio — Después de los cuarenta días en el
desierto, Jesús viene a Galilea proclamando el
Evangelio de Dios (Marcos 1:12-15).
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo: Primer Domingo de Cuaresma; Rito de
Elección; Rito de Envío; Rito de Llamado a la
conversión continua
Lunes: Nacimiento de George Washington; Inicio de
la Cuaresma en el calendario juliano
Martes: San Policarpo
Jueves: Purim (festividad judía) comienza al
atardecer
Viernes: Abstinencia
Sábado: San Gregorio de Narek
wwwsaintbarbarachurchorg
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PRAYERS
Prayer of the Faithful
*+*+*+*
Saved as we are through the waters of baptism, let us bring our prayers to God, whose compassion is from of old.
For Francis, bishop of Rome, and for all the bishops of the world, as they lead our Church through
these forty days in the Lenten desert to strengthen us for our mission in the world, let us pray to
the Lord.
For our nation and all nations of the world as we continue the struggle to make our way out of this devastating
pandemic, let us pray to the Lord.
For those preparing for the Easter sacraments (especially those whom we send to celebrate their election this
day) as they appeal to God for a clear conscience and deepen their spiritual preparation in the coming weeks,
let us pray to the Lord.
For those suffer from floods and devastating rains, for those without
homes or shelter, let us pray to the Lord.
For our community as we enter into this season of repentance and renewal, that God may bring our hearts to a firmer belief in the gospel, 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 all the prayers that we hold in the silence of our hearts; for all our intentions spoken and unspoken, let us pray to the Lord.
O God, whose bow in the clouds
recalls your covenant with all living things,
grant us the grace this Lent to strengthen our baptismal commitment
to serve you in all that we do.
Graciously hear this and all our prayers through Jesus Christ your Son and our
Lord.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.


Teresa
Nguyen Thi Sa
Catherine
Mendoza
 Ofelia Samayoa

Julio
Carranco
Mike Garibay
 Margarita Mancha

Phanxico
Maria
Charlene Pham
NguyenVan Quang
 Irma Barrientos

Maureen
Villanesor
Antonio
Martinez
 Augustin Robles

GiuseImelda
Vu DinhMacias
Binh
 Toma Tran Ngoc Tam

LusTurley
Maria Castillo
Cynthia
 Maria Teresa Bui Thi Kim Van
 Mary Carmen Valdez
 Cristian Lam Kim Huy
 Jesus
Phanxico
Xavier
TranofVan
Mau you have
Lord
Christ,
Redeemer
the world,
 Phero Le Van Manh
shouldered
burden ofNguyen
our weakness
 Maria the
Madalena
Ngoc and
Anhborne our
 Phero Le Nghi
sufferings in your own passion and death Hear this
prayer for our sick brothers and sister whom you have
God, our shelter and our strength, you listen in love to the cry of your people: hear the prayers we offer for
redeemed Strengthen their hope of salvation and susour them
departed
brothers
sisters
Cleanse
them of their sins and grant them the fullness of redemption
tain
in body
and soul,and
for you
live and
reign for
We
ask
this
through
Christ
our
Lord,
ever and ever Amen

Amen
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ST BARBARA’S PARISH NEWS
REPENT AND BELIEVE IN THE GOSPEL
Lent is the time of year we devote to scrutinizing our
lives in the light of our baptism into the death and resurrection of Jesus. Today’s readings are a nice shorthand catechism of what our baptized lives mean. As Noah passed
through the waters of the flood to a covenant with God, so
did we enter into a covenant, a promised relationship with
God through our baptism.
Peter’s letter gives an explicit explanation of what our
baptism means: it is an appeal we make to God for a clear
conscience. How do we obtain this clear conscience? The
BEAUTY IN FORGIVENESS
words proclaimed by Jesus immediately following his temptation show us the way: “Repent, and believe in the gosHumanity is never so beautiful as
pel” (Mark 1:15). It might be a good spiritual exercise to when praying for forgiveness, or else forkeep these readings before us throughout the entire season
giving another.
—Jean P. F. Richter
of Lent, a means to help us return to a life lived by our baptismal promises. Copyright © J. S. Paluch Co.
The Great Story Series
(four facilitated
evening sessions)
https://
www.evangelizeoc.com/ great-story
will be offered by the Diocese of Orange Evangelization and Faith Formation Team as a virtual Lenten journey for your parishioners or small
groups at no cost to participants or parish. This provides an opportunity for
you to offer a Lenten small group experience for your parish without cost or
staff time involved.
The series begins the week after Ash
Wednesday (Feb. 25).
For more information, please visit
ww.evangelizeoc.com/great-story.
You can also RSVP here -->>
https://docs.google.com/
.../1FAIpQLSccj4j2aONJ3f.../
viewform
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ST BARBARA’S PARISH NEWS
World Day for Consecrated Life
is our annual celebration in the Catholic
Church in which we give thanks to God for
the gift of consecrated life and recognize the
wonders He has done in the lives of
consecrated the men and women.
The Diocese of Orange gives thanks for all
members of consecrated life,
especially the jubilarians, for this year.
https://www.youtube.com/watch?
v=oScYkz-Nl80&feature=emb_logo

The Vietnamese Catholic community of the Diocese of Orange is raising money for Dedication Mass
of the Our Lady of La Vang Shrine. The Mass is scheduled to take place
July 17 at the Christ Cathedral campus.
Tickets for the drawing, which will take place June 27 on Little Saigon TV, are $100.
The top prize is a Hermès Birkin bag, valued at more than $12,000.
For more information and to buy a ticket, refer to the above flyer or contact Jennifer Pham.
or: Chị Phương (657-363-7890) - Chị Chi (714-880-5899) - Chị Thu Oanh (714-385-7172) .
St Barbara Catholic Church
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CỘNG ĐÒAN THÁNH GIUSE
21 Tháng Hai — Thánh Phêrô Damian — (1007 - 1072)
Có lẽ vì là trẻ mồ côi và bị đối xử thật tệ hại khi còn nhỏ nên Thánh Phêrô Damian thật tốt với người nghèo. Trong
bữa ăn, lúc nào cũng có một hay hai người nghèo ăn chung với ngài, và đích thân ngài lo lắng cho nhu cầu của họ.
Ngài sinh ở Ravenna, mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ và sống với người anh ruột nhưng bị đối xử như người đầy tớ. Khi
mới lớn một chút, ngài đã bị sai đi chăn heo. Một người anh khác, là giáo trưởng ở Ravena, thấy thương hại chú em bơ
vơ nên đem ngài về nuôi nấng cho ăn học tử tế. Có lẽ vì nhớ ơn dưỡng dục của người anh mà Phêrô đã lấy tên người
anh, là Damian, thành tên của mình.
Phêrô là một học sinh có năng khiếu và sau đó trở thành một giáo sư nổi tiếng. Trong thời gian này, Phêrô cố làm
quen với sự chay tịnh, sự cầu nguyện và ngài mặc áo nhặm bên trong áo thường để chống với các cám dỗ của lạc thú và
mưu chước ma quỷ.
Sau một thời gian, ngài quyết tâm từ bỏ thế gian để sống đời ẩn tu với các đan sĩ Biển Ðức thuộc nhánh cải cách của
Thánh Rômuanđô ở Fonte Avellana. Các đan sĩ thường sống hai người một trong một cái am cách xa nhau, để cầu
nguyện và đọc sách thiêng liêng, với cuộc sống rất khắc khổ. Vì quá hăng say trong sự cầu nguyện và ngủ quá ít nên
không bao lâu Phêrô bị bệnh mất ngủ trầm trọng. Ngài phải thận trọng kềm chế và săn sóc chính mình. Vì lý do đó, ngài
dành nhiều thời giờ để nghiên cứu Kinh Thánh, và trở nên một thi sĩ sáng tác thơ đạo cũng nổi tiếng như trong văn
chương đời trước đây.
Do một quyết định của toàn thể các đan sĩ, ngài phải chịu trách nhiệm lãnh đạo Cộng Ðoàn khi vị bề trên qua đời. Do
đó, sau khi vị đan viện trưởng từ trần khoảng năm 1043, Phêrô đã dẫn dắt gia đình thánh thiện này với sự khôn ngoan và
đạo đức. Ngài cũng thành lập thêm năm đan viện khác. Ngài duy trì tinh thần cô độc, bác ái và khiêm nhường. Nhiều vị
đan sĩ dưới sự dẫn dắt của ngài là các ngôi sao sáng của Giáo Hội, kể cả Thánh Ðaminh Loricatus, Thánh Gioan ở Lodi
là người kế vị ngài trong chức vụ đan viện trưởng ở Holy Cross.
Trong nhiều năm, Thánh Phêrô Damian thường giúp các Giáo Hoàng trong công việc hòa giải giữa các tu hội kình
chống nhau, hoặc giữa giáo sĩ, viên chức chính phủ và Tòa Thánh. Năm 1057, Ðức Giáo Hoàng Stephanô IX thuyết
phục ngài từ bỏ đời ẩn dật và đặt ngài làm Giám Mục-Hồng Y của Ostia.
Ngài tích cực tẩy trừ nạn buôn bán chức vụ trong Giáo Hội, khuyến khích các linh mục sống độc thân, và thúc giục
các linh mục triều sống thành cộng đoàn, giữ chương trình cầu nguyện. Ngài ao ước phục hồi tinh thần kỷ luật nguyên
thủy của các tu sĩ và linh mục, cảnh cáo họ về việc di chuyển không cần thiết, vi phạm đức khó nghèo và sống quá thoải
mái. Ngài viết thư khiển trách Ðức Giám Mục Florence về việc chơi cờ, và Ðức Giám Mục Besancon về việc để giáo sĩ
ngồi khi đọc thánh vịnh trong Kinh Nhật Tụng.
Ngài viết rất nhiều thư. Khoảng 170 lá hiện vẫn còn. Chúng ta cũng còn 53 bài giảng của ngài và bảy tiểu sử ngài viết.
Ngài thích viết về gương mẫu và chuyện thật hơn là lý thuyết. Các bản văn phụng vụ của ngài cho thấy ngài có phong
cách của một nhà văn.
Ngài thường xin các giáo hoàng cho ngài từ chức Giám Mục-Hồng Y của Osia, và sau cùng Ðức Alexander II đồng ý
với điều kiện là bất cứ khi nào cần ngài sẽ sẵn sàng làm việc trở lại. Khi trở lại công việc ở Ravenna, ngài bị sốt nặng.
Ngài từ trần ngày 22 tháng Hai 1072 khi các đan sĩ đang vây quanh và đọc kinh Nhật Tụng.
Năm 1828 ngài được tuyên xưng là Tiến Sĩ Hội Thánh.
Lời Bàn
Thánh Phêrô Damian là một người cải cách, và nếu ngài sống trong thời nay
chắc chắn ngài sẽ thúc đẩy sự canh tân theo tinh thần Công Ðồng Vatican II.
Ngài sẽ hoan nghênh việc nhấn mạnh đến cầu nguyện được tỏ lộ qua số buổi
cầu nguyện ngày càng gia tăng của các linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng như
việc thành lập các nhà cầu nguyện của nhiều cộng đoàn tu sĩ ngày nay.
Lời Trích
"... Chúng ta hãy trung tín trao truyền lại cho thế hệ mai sau các gương mẫu
nhân đức mà chúng ta đã lãnh nhận từ cha ông" (Thánh Phêrô Damian)
Trích từ NguoiTinHuu.com
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Pastor
Rev Tuan Pham
Parochial Vicars
Rev Ramon Cisneros
Rev Benjamin Hoang
Rev 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 (RCIA)
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
Go to: wwwsaintbarbarachurchorg/
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

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
714-495-0955
714-567-1625

***

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

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

714-287-4070
714-839-6820
714-858-3069
wwwstbarbaracom
714-775-9477
714-775-9473

Funeral
Contact the Parish Office
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

PRESIDER SCHEDULE
HORARIO QUE PRESIDE
Lịch Dâng Lễ
Saturday, Feb 27, 2021
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Tuan Pham
Danh Trinh
Benjamin Hoang

Sunday, Feb 28, 2021
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
Benjamin Hoang
Benjamin Hoang
Tuan Pham
Ramon Cisneros
Danh Trinh
Tuan Pham
Ramon Cisneros

Parish Office Hours : Mon-Fri : 10:00AM - 3:00PM, Sat & Sun : Closed
730 S Euclid St • Santa Ana, CA 92704
Tel: 714-775-7733 • Fax: 714-775-9467
Website : wwwsaintbarbarachurchorg— Email: info@st-barbarachurchorg— Viet/English Ads Rep : Mai Nguyen 310-498-1320
St Barbara Catholic Church
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