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THE EPIPHANY OF THE LORD
TODAY’S READINGS
First Reading — Rise up in splendor, Jerusalem! The LORD shines upon
you and the glory of the Lord appears over you
(Isaiah 60:1-6).

Jan 01—Jan 07, 2022
Saturday
Maria † Mother
8:00
AM Phero
Solemnity
of &Mary,
4:00 PM Giuse Le Van Phuoc †
PriestsYear’s Day
5:30 PM AllNew
7:00 PM Dominico Tri Ho †
8:30 PM All Souls †

RIP
of God
RIP
LI
RIP
RIP

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

Phanxico Xavier Ngoan Liem Tran †

G.B Nguyen Ngoc Lien †
Maria Teresa & Catarina †
Anna Nguyen Bich Hang †
Anna & Phero †
Maria Nguyen Thi Phuong †
Maria Nguyen Ngoc Nga †
Maria & Martha †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Psalm — Lord, every nation on earth will adore you
(Psalm 72).
Second Reading — The mystery has been made
known that the Gentiles are coheirs, copartners in
the promise in Christ Jesus through the gospel
(Ephesians 3:2-3a, 5-6).
Gospel — Magi from the east arrived, saying, Where
is the newborn king of the Jews?” (Matthew 2:1-12).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Epiphany of the Lord;
National Migration Week
Monday: The Most Holy Name of Jesus
Tuesday: St. Elizabeth Ann Seton
Wednesday: St. John Neumann
Thursday: St. André Bessette
Friday:
St. Raymond of Penyafort; First Friday
Julian Calendar Christmas

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — ¡Levántate y brilla, Jerusalén! La gloria del Señor
RIP
RIP amaneció sobre ti (Isaías 60:1-6).
Salmo — Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra
Tuesday
(Salmo 72 [71]).
8:15 AM Teresa, Giuse & Vincente †
RIP Segunda lectura — El misterio de que los gentiles son coherederos,
5:30 PM Maria Van Thi On †
RIP socios en la promesa en Jesucristo, se ha dado a conocer a los
7:00 PM Salvador y Guadalupe Ortega† LI
hombres (Efesios 3:2-3a, 5-6).
Evangelio — Vinieron unos Magos de Oriente preguntando: “¿Dónde
Wednesday
está el rey de los judíos que ha nacido?” (Mateo 2:1-12).
RIP
6:30 AM Pedro Pham Van Thai †
Monday
8:15 AM Maria & Gioan Baotixita †
5:30 PM All Souls †

8:15 AM
5:30 PM

Teresa de Jesus Marrufo †
All Souls †

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

All Victims of Covid 19 †
Dennis Quinn †
Maria Minh & Phaolo Han †

Friday
8:15 AM For Parishioners
5:30 PM Maria Pham Thi Sau †
7:00 PM Juan & Eloisa Calvillo †

RIP
RIP

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo: La Epifanía del Señor;
Semana Nacional de Migración
Lunes:
El
Santísimo Nombre de Jesús
RIP
Santa Isabel Ana Seton
RIP Martes:
RIP Miércoles:San Juan Neumann
Jueves: San André Bessette
Viernes: San Raimundo de Peñafort; Primer viernes
La Natividad del Señor en el calendario juliano
RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Dec 11 - Dec 12, 2021 :
Online giving:

$ 31,741.00
$ 753.00

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
The Epiphany of the Lord
Gifts are everywhere at this time of year.
Christmas gifts. Hostess gifts. Hidden gifts.
Wrong-size gifts. Unexpected gifts. Unwanted gifts. Unreciprocated gifts. And in
today’s readings we hear about even more
gifts: gold, frankincense, and myrrh. But
we know intuitively (or, one hopes, eventually!) that gifts are symbols of something much deeper and
less tangible. The gift of God’s Son is, of course,
at the heart of our Christmas festivities. We are not—and
never—alone, because “God is with us.” (Thus the name
Emmanuel.) But wait, that’s not all! The liturgy reminds us
over and over that this is a “holy exchange.” As Christ came
to share in our humanity, we come to share in his divinity.
The full significance of that mystery is a gift we have yet to
unwrap completely.
WHAT KIND OF GOD IS THIS?
Christmas is a season of abundance. Christmas
cookies and carols. Parties and presents.
Mangers and mistletoe. The same is true in our church.
Within a period of nine days we celebrate Christmas, the
Holy Family, Mary Mother of God, and today the Solemnity
of the Epiphany. Truly an embarrassment of liturgical riches.
(And we are not finished yet!)
However, for many people, Christmas is already
over. Trees litter the curbside or make their way back to the
attic. Presents are put away or returned. We prepare to go
back to school or work. But as Christians we have barely
dipped our toes into the profound mystery of a God who
walks among us. What kind of a God is this whose kingdom
is not limited by our borders, fears, expectations,
or imaginations? Today’s psalm reminds us, “Lord, every
nation on earth will adore you.” Diversity and inclusion are
not new to God’s agenda.

Gail Fait
Barbara Zayas
Familia Tapia
Nguyen Tan Phong’s family
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

PRAYER OF THE WEEK
The Epiphany of the Lord

At the Mass
during the Day
O God, who on this day
revealed your Only
Begotten Son to the
nations by the guidance
of a star, grant in your
mercy that we, who know you already by faith,
may be brought to behold the beauty of your
sublime glory. Through our Lord Jesus Christ,
your Son, who lives and reigns with you in the
unity of the Holy Spirit, God, for ever and ever.
Reflection question:
What can I do this week to come to know
God better?
****************************************************
ORACIÓN DE LA SEMANA La Epifanía del Señor
Misa del día
Señor Dios, que en este día
manifestaste a tu Unigénito a las naciones,
guiándolas por la estrella, concede a los que
ya te conocemos por la fe, que lleguemos a
contemplar la hermosura de
tu excelsa gloria. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.
Pregunta de reflexión:
¿Qué puedo hacer esta semana para
concocer mejor a Dios?

♦Phanxico Xavier Ngoan Liem Tran
♦Phero Nguyen Kim Chung
♦Maria Luu Thi Sa
♦Phaolo Vu Quang Dien
♦Maria Guadarrana
♦Giuse Ton That Thao
♦Candido Moreno
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
www.saintbarbarachurch.org
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SAINT BARABARA’S PARISH NEWS
Dear Brothers and Sisters in Christ,
I would like to express a heartfelt thank you and to acknowledge the men and women of Saint Barbara
Parish who spent many days and countless hours on decorating our church in preparation for the
Christmas celebrations. You have truly brought the Christmas Spirit into our parish and have made it
an inviting and welcoming place for everyone. God’s blessing on you and your family!
Yours in Christ—Fr. Tuan Pham

St Barbara Catholic Church
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
02 Tháng Giêng - Ðóng Thuế Cho Năm Mới
"Ðóng Thuế Cho Năm Mới: 15 người thiệt mạng, khoảng 1,500 người bị thương, gần 2,500 lâm cảnh màn trời
chiếu đất". Trên đây là hàng tít lớn của hầu hết các nhật báo xuất bản tại thủ đô Manila Phi Luật Tân, trong số ra ngày
mùng 02 tháng Giêng mỗi năm, tức là số báo đầu tiên trong năm. Dường như đây là công thức quen thuộc mà bất cứ
nhật báo nào cũng đưa ra số báo đầu năm. Ðó cũng là điều mà dân chúng chờ đợi sau một đêm đón giao thừa trong
tiếng nổ liên tục của pháo và trong khói bay mịt mù. 15 người xấu số trên đây đều là nạn nhân của những vụ đâm
chém, bắn giết vì say sưa quá chén trong đêm giao thừa. 1,500 người bị thương khác là nạn nhân của bất cẩn trong khi
đốt pháo.Chỉ riêng ở thủ đô Manila thôi, chưa tính số tiền được đốt đi trong tiếng pháo, số thiệt hại vì hỏa hoạn và
những thiệt hại khác lên đến cả triệu Mỹ kim. Hôm nay thì mọi người đều trở lại với sinh hoạt bình thường của mình.
Ðọc bảng tin về những gì đã xảy ra trong Ðêm Giao Thừa và Ðầu Năm, ai cũng bàng hoàng xót xa cho những người
xấu số và có lẽ ai cũng thở ra nhẹ nhõm vì bất trắc đã không xảy đến cho mình. Người ta nghĩ rằng may mắn vẫn còn
đó. Bảng tổng kết Ðầu Năm và lời kêu gọi đề phòng cho Năm Mới không mấy chốc cũng sẽ đi vào quên lãng. Bánh xe
lịch sử cứ lăn và con người cũng sẽ tiếp tục lập lại những lỗi lầm của quá khứ.
Người Á Ðông chúng ta thường nói: "cha ăn mặn thì con khát nước". Kinh Thánh Cựu Ước cũng viết: "cha ông
ăn nho xanh thì con cháu phải ê răng". Người tin ở thuyết quả báo thì cho rằng con cái phải gánh chịu những hậu quả
do lầm lỗi của ông bà để lại. Trong một cái nhìn khách quan và sâu xa hơn, chúng ta phải nói rằng lịch sử thường lặp
lại. Lịch sử thường lặp lại, bởi vì nó được cấu tạo bởi những biến cố do con người chủ động. Mà bởi vì mẫu số chung
của con người ở mọi thời đại vẫn là tự do, cho nên những lầm lẫn giống nhau được lập lại là chuyện bình thường, có
khác chăng là khác ở mức độ và hình thức mà thôi. Ở thời đại nào mà không có chiến tranh, ở thời đại nào mà không có
cảnh người bóc lột người, ở thời đại nào mà không có tham, sân, si? Người Kitô chúng ta hãy nhìn vào bản thân và lịch
sử của nhân loại với một cái nhìn thực tế và lạc quan. Thực tế để thấy rằng sống là một cuộc chiến đấu không ngừng:
chiến đấu giữa thiện và ác, chiến đấu giữa tự do và nô lệ, chiến đấu giữa ân sủng và tội lỗi. Thực tế để thấy rằng cuộc
chiến ấy đang diễn ra trong từng phút giây của cuộc sống. Nhưng chúng ta cũng hãy có cái nhìn lạc quan, lạc quan và
tin rằng, lầm lỗi thất bại là khởi đầu của những ân ban dồi dào hơn, và trong cuộc chiến từng ngày đó: Thiên Chúa vẫn
luôn có mặt để nâng đỡ chúng ta. Trich LeSong
CẢM TẠ
Giáo xứ St. Barbara xin chân thành cảm ơn tất cả các cơ sở thương mại đã đăng quảng cáo
trên tờ thông tin của giáo xứ . Xin Chúa chúc lành và ban cho cơ sở thương mại của quý
vị luôn phát triển lớn mạnh . Những quý vị có cơ sở thương mại muốn giúp giáo xứ bằng
cách đăng quảng cáo trên tờ thông tin, xin liên lạc đến Văn Phòng Giáo Xứ .

Bí Quyết Hạnh Phúc
Trong một chương trình truyền hình Mỹ, người ta phỏng vấn một cụ già, tuổi hạc rất cao. Người ta đặt câu hỏi như
sau: T
" hưa cụ, chắc cụ có một bí quyết đặc biệt để được hạnh phúc?"Cụ già trả lời một cách đơn sơ như sau: "Không, tôi
chẳng có bí quyết nào gọi là đặc biệt cả. Trái lại, nó rất đơn giản như chiếc mũi trên mặt ông vậy!". Cụ già giải thích
như sau: "Mỗi buổi sáng mai, lúc thức dậy, tôi có hai điều chọn lựa, một là sống hạnh phúc, hai là sống bất hạnh. Ông
nghĩ xem, tôi sẽ chọn điều nào? Dĩ nhiên tôi phải chọn được hạnh phúc". Câu trả lời trên đây của cụ già thật đơn giản.
Abraham Lincol đã nói như sau: "Con người sở dĩ có được hạnh phúc, sung sướng hay không cũng tại lòng tưởng nghĩ
như vậy". Bạn có thể hạnh phúc, nếu bạn muốn như thế. Ðó là điều dễ thực hiện nhất trên đời. Bạn hãy chọn lựa sự bất
hạnh. Ði đến đâu bạn cũng than thân trách phận, chắc chắn bạn sẽ được như ý. Nhưng nếu lúc nào bạn cũng tự nhủ
rằng: "Mọi việc đều tốt đẹp, đời vẫn đẹp và đáng sống. Tôi chọn sống hạnh phúc", thì chắc chắn bạn sẽ được điều bạn
muốn.
Trẻ con rành về nghệ thuật sống hạnh phúc hơn người lớn. Trẻ em mang vào giấc ngủ của mình vô số những mộng
mơ và chúng cũng thức giấc với vô số những mộng ước, trong đó cơ bản nhất vẫn là được vui chơi. Người lớn mà có
được một tinh thần như trẻ thơ lúc tráng niên và vào tuổi già, thì quả là một thiên tài, vì họ nắm được niềm hạnh phúc
thật trong tâm hồn mà Chúa đã dành để cho tuổi thanh xuân. Chúa Giêsu quả là tế nhị khi Ngài nói với chúng ta rằng
cần phải có tinh thần trẻ thơ thì mới vào được Nước Trời. Nước Trời là gì nếu không phải là được sống hoan lạc trong
tình yêu thương của Chúa?Trich LeSong
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Pastor
Rev Tuan Pham
Parochial Vicars
Rev Ramon Cisneros
Rev Benjamin Hoang
Rev Danh Trinh
Deacon
Dcn Francis Xavier Hao Nguyen
Parish Office
Theresa Thanh Ta, Eng/Viet
Mirian Gonzalez, Eng/Spanish
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—Eng/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: 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
-> Request Certificate
Eucharistic Adoration
7th day of each month
From 9AM—7AM next day

714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733 ext 221
714-775-7733 ext 222
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/ 714-495-0955
714-567-1625
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

Mass Schedule
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
———————————————————————————————————————————-

THE CHURCH IS CLOSED
LA IGLESIA ESTARA CERRADA
NHÀ THỜ ĐÓNG CỬA
10:00 AM – 4:00 PM
Monday – Friday
Lunes – Viernes
Thứ Hai – Thứ Sáu
PRESIDER SCHEDULE
HORARIO QUE PRESIDE
Lịch Dâng Lễ
Saturday, Jan 08, 2022
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Tuan Pham
Danh Trinh
Benjamin Hoang
Tuan Pham

Sunday, Jan 09, 2022
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
Tuan Pham
Danh Trinh
Ramon Cisneros
Danh Trinh
Benjamin Hoang
Ramon Cisneros

Parish Office Hours : Mon-Fri : 9:00AM - 4:00PM, 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— For Ads: Victoria Quinn @ 1-800-231-0805
(quinnv@jspaluch.com)
St Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

