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THE BAPTISM OF THE LORD

Jan 08—Jan 15, 2022
Saturday
Anna Nguyen Thi Tu †
Phero Dinh Van Hoang †
Maria Pham Thi Hien †
Daminh Pham Van Thien †
All Souls †

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

RIP
RIP
RIP
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

Giuse Nguyen Van Vi †
Anton Vo Van Vy †
Dominico & Maria †
Maria Giang Thi Hien †
Isabel Estela Osovio †
Anna Nguyen Bich Hang †
Ignacio & Maria †
Daniel Pulido †

Monday
8:15 AM Giuse & Maria †
5:30 PM All Souls †
Tuesday
8:15 AM
5:30 PM
7:00 PM

Maria Le Thi Ve †
Anna Nguyen Thi Dieu †
Hijino Vazquez & Leonor Rodriguez†

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

Anton Nguyen Dai Diec †
Louis Pham Khoi †
All Souls †

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

All Victims of Covid 19 †
Sergio Gonzalez
Maria Nguyen Thi Hoa †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: The Baptism of the Lord
Monday: First Week in Ordinary Time
Thursday: St. Hilary
Saturday: Blessed Virgin Mary
HURTFUL SIN
Sin is not hurtful because it is forbidden, but it
is forbidden because it is hurtful.
—Benjamin Franklin

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Miren a mi siervo, en quien
RIP
RIP tengo mis complacencias
(Isaías 42:1-4, 6-7) o Isaías 40:1-5, 9-11.
Salmo — El Señor bendice a su pueblo con la paz
RIP (Salmo 29 [28]) o Salmo 104 (103).
RIP Segunda lectura — Dios ungió con el Espíritu
RIP Santo a Jesús de Nazaret
(Hch 10:34-38) o Tito 2:11-14; 3:4-7.
Evangelio
— Después del bautismo de Jesús, el
RIP
cielo
se
abrió
(Lucas 3:15-16, 21-22).
RIP
RIP

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo:
RIP Lunes:
SI Jueves:
RIP Sábado:

Friday
8:15 AM For Parishioners
5:30 PM Maria Pham Thi Hoi †
7:00 PM Maximina Islas Reyes †

TODAY’S READINGS
First Reading — Isaiah speaks of the Servant
whom the Lord upholds; he shall bring forth justice
to the nations (Isaiah 42:1-4, 6-7)or Isaiah 40:1-5,9-11
Psalm — The Lord will bless his people with
peace (Psalm 29) or Psalm 104.
Second Reading — Jesus was anointed by God
with the Holy Spirit; he went out healing and doing
good (Acts 10:34-38) or Titus 2:11-14; 3:4-7.
Gospel — A voice comes from heaven proclaiming Jesus as the beloved Son, with whom God is
well pleased (Luke 3:15-16, 21-22).

RIP
RIP

El Bautismo del Señor
Primera Semana del Tiempo Ordinario
San Hilario
Santa María Virgen

PECADO DOLOROSO
Pecar no es doloroso porque es prohibido, sino que es prohibido
porque es doloroso. —Benjamin Franklin

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Dec 18 - Dec 19, 2021 :
Online giving:

$ 25,823.00
$ 959.00

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
BAPTISMAL DEATH AND RESURRECTION
As we celebrate the Baptism of the Lord, we also honor
our own baptism as our initiation into the Christian life and
community. In the Gospel, the baptism of Jesus, with his immersion and then emergence from the water, points to his
later submission to God at his death, and his emergence
from the grave at his resurrection. This pattern of death and
resurrection is our path too, as followers of Jesus. Throughout life, often in small ways, we learn to surrender our limited
and self-centered agendas. This surrender often feels like
death. The sacrament of Baptism ritually enacts this pattern
to remind us of Jesus’ death and resurrection, so that we too
might embrace the deaths and resurrections of our own lives.
As Jesus emerged from the water, he encountered his Father
and the Holy Spirit. Like Jesus, we can know we are God’s
beloved, empowered by the Spirit.
——————————————————————
MUERTE Y RESURRECCIÓN BAUTISMAL
A medida que celebramos el Bautismo del Señor, también honramos nuestro propio bautismo como nuestra iniciación en la vida y comunidad cristiana. En el Evangelio, el
bautismo de Jesús, con su inmersión y posterior salida del
agua, indica su posterior entrega a Dios en su muerte, y su
salida del sepulcro en su resurrección. Como seguidores de
Jesús, esta forma de muerte y resurrección también es
nuestro camino. A lo largo de la vida, y a menudo de manera limitada, aprendemos a renunciar a nuestros planes
egoístas y limitados. Esta renuncia a menudo se siente como la muerte. El Sacramento del Bautismo ritualmente representa este camino para recordarnos la muerte y resurrección de Jesús, para que nosotros también podamos
aceptar las muertes y resurrecciones de nuestras propias
vidas. Cuando Jesús salió del agua, se encontró con su Padre y el Espíritu Santo. Como Jesús, podemos saber que
somos los amados de Dios, fortalecidos por el Espíritu.
Copyright © J. S. Paluch Co.

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 Baptism of the Lord
Almighty ever-living God, who,
when Christ had been baptized in the River Jordan and
as the Holy Spirit descended
upon him, solemnly declared
him your beloved Son, grant
that your children by adoption,
reborn of water and the Holy
Spirit, may always be well pleasing to you.
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 be well
pleasing to God?
————————————————————
ORACIÓN DE LA SEMANA
El Bautismo del Señor
Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste
solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy
amado, cuando, al ser bautizado en el Jordán,
descendió el Espíritu Santo sobre él, concede
a tus hijos de adopción, renacidos del agua y
del Espíritu Santo, que se conserven siempre
dignos de tu complacencia.
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 ser
digno de la complacencia de Dios?

♦Daminh Pham Van Thien
♦Maria Pham Thi Hien
♦Anne Nguyen Thi Tu
♦Phero Dinh Van Hoang
♦Phanxico Xavier Ngoan Liem Tran
♦Phero Nguyen Kim Chung
♦Maria Luu Thi Sa
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
MANIFESTING THE SPIRIT
The Christmas season closes this Sunday with the Baptism of the Lord.
This feast is a sister to last
week’s feast of the Epiphany. Each of them celebrates
an “epiphany,” or a manifestation of the Spirit of God in
Jesus— first in his birth, and
now at his baptism.
The divine Spirit is manifested in all of the scriptures for this feast. Psalm 104
highlights the Spirit of God creating and renewing the
earth, while the reading from Isaiah describes God
restoring Israel. In Luke’s account of the baptism of
the Lord the Holy Spirit descends upon Jesus. And
the letter to Titus reminds us that the Holy Spirit was
“richly poured out” on us also, through the “bath of
rebirth” (Titus 3:5, 6).

St. Hedwig Catholic Church is hosting
two events in January (by Fr. Quan Tran):
The first is a continuation of "The Imitation
of Mary" book study on Jan. 21:
Door open 6pm—Potluck 3:30pm–
Discussion 7:15pm—Meet us at Quinn Hall

—The second, which takes place in the city of Alhambra,
is a “Women's weekend retreat drawing closer to the
heart of Jesus” on Jan. 14 to 16.:
Sacred Heart Retreat Home:
920 East Alhambra,rd, Alhambra CA91801
Phone: 626-289-1353
Register at: www.sacredheartretreathouse.com
The Mass for the Protection of Unborn Children is
on Friday, Jan. 21 at 7 p.m. at Christ Cathedral.
Commemorating the 49th anniversary of
Roe v. Wade, Bishop Kevin Vann invites our Catholic
community as well as all people of goodwill to join
together in prayer for an end to abortion, healing for
those involved in abortion, and an increased respect
for all human life.
There will be a special blessing and prayer for those
attending OneLife LA the following day and for those
who are supporting and participating in the Walking
with Moms in Need initiative at parishes.
Please note that the 2022 Mass for the Unborn is the
evening before the anniversary of the Roe v. Wade
court decision, since the latter falls on a Saturday and
we would like to encourage participation at OneLife
LA on that day.
TURNING THE TIDE
When everything goes against you, till it seems as
though you could not hold on a minute longer, never
give up then, for that is just the place and time that
the tide will turn. —Harriet Beecher Stowe
——————————————————-

TEMPER AND PRIDE
Temper is what gets most of us into trouble. Pride
is what keeps us there. —Anonymous
St Barbara Catholic Church
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
09 Tháng Giêng— Cánh Cửa Sổ
Trong nhiều năm qua, cứ mỗi lần mùa Giáng Sinh đến, một đài truyền hình bên Phi Luật Tân đều cho trình
chiếu một phim ca vũ nhạc kịch mang tựa đề: T
" iếng âm nhạc".
Trong cuốn phim, một nữ tập sinh thủ vai chính mang tên là Maria phải trạm trán với một quyết định quan trọng có
thể thay đổi cả hướng đi của cuộc đời cô: Một là tiếp tục đường tu, hai là chấp nhận đóng vai trò làm mẹ của 7 đứa bé
mồ côi. Cô đã thốt lên một câu mang đầy ý nghĩa: "Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì ở đâu đó trong gian nhà, Ngài
luôn mở một cánh cửa sổ". Trong cuộc sống, hàng triệu nguời mang niềm tin Kitô hình như cũng phải đương đầu với
những cửa chính bị đóng kín mang nhiều hình thức của: những thử thách, đàn áp, nghi kỵ, thất bại, bệnh tật v.v…
Nhưng họ luôn luôn ngẩng cao đầu lên để thưa: "Amen", một lời thưa, một câu nói biểu lộ niềm tin không bao giờ xao
xuyến, lung lay bất chấp mọi nghịch cảnh. Họ có thể so sánh với những vĩ nhân trên thế giới đã từng thực hiện được
những kỳ công bất chấp những khó khăn có thể so sánh với những then cài: - Họ giống như văn sĩ John Milton hoàn
thành hai tuyệt tác văn chương mang tựa đề là: "Thiên Ðàng đã mất"và T
" hiên Ðàng được tìm lại", trong lúc đã sống
hoàn toàn trong đêm tối dày đặc, không thấy được một tia sáng mặt trời, không ngắm được các màu sắc sặc sỡ của một
cánh hoa cũng như không thể thả hồn theo mộng trước những vẻ đẹp của thiên nhiên, - Họ giống như nhạc sĩ Beethoven sáng tác những khúc đại hòa tấu xuất sắc nhất, kể cả đại khúc giao hưởng thứ 9, trong lúc ông đã không nghe được
một tiếng chim hót, một tiếng suối chảy róc rách hay một tiếng khóc của trẻ thơ vì đôi tai ông bị điếc hoàn toàn.
"Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì ở đâu đó trong gian nhà, Ngài luôn mở một cánh cửa sổ". Bước vào cuộc
sống hằng ngày của năm mới, chúng ta, những người mang niềm tin Kitô, phải khám phá ra những cửa sổ bé nhỏ Thiên
Chúa luôn hé mở để cho chúng ta thấy: Một tia sáng trong những vấn đề chúng ta tưởng là hoàn toàn đen tối. - Một
luồng gió mát trong những hoàn cảnh chúng ta tưởng là hoàn toàn ngột ngạt khó thở. - Một tia hy vọng trong những
trường hợp chúng ta tưởng là hoàn toàn tuyệt vọng. 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 .
Kho Tàng Ẩn Dấu
Chúng ta có biết rằng trong cơ thể của con người chúng ta, những yếu tố nhỏ nhất lại đóng vai trò quan trọng nhất
không? Lá lách của chúng ta chỉ tiết ra một lượng men rất nhỏ, nhưng rất cần thiết để giúp tiêu hóa chất Protin, chất
béo trong thức ăn của chúng ta. Lượng dưỡng khí kết hợp với hồng huyết cầu để làm cho máu thành đỏ chỉ là một số
lượng nhỏ. Tuyến não thùy nằm ở trong bộ não của chúng ta chỉ là một tuyến nhỏ nhưng vô cùng cần thiết bởi vì nó tiết
ra một kích thích tố cần thiết cho sự tăng trưởng của con người. Những âm ba được truyền đến màn nhĩ trong lỗ tai là
nhờ ở ba đốt xương nhỏ li ti nằm giữa lỗ tai của chúng ta. Những tế bào hình nón nằm trong võng mô của đôi mắt là
những trạm tiếp nhận ánh sáng nhờ đó chúng ta mới thấy được. Mỗi một tế bào trong cơ thể chúng ta chứa đựng
những nhiễm thể mà chức năng chính là quyết định về sự di truyền hay phái tính của mỗi bào thai. Tất cả những cơ cấu
nhỏ bé và ẩn tàng ấy đóng vai trò xem ra quan trọng nhất trong sự sống và hoạt động của cơ thể con người. Lại nữa,
những tác nhân gây ra không biết bao nhiêu bệnh tật giết người cũng là những sinh vật nhỏ li ti mà mắt thường không
thể nào trông thấy được. Phải chăng những cái nhỏ li ti nhất lại không là những cái chứa đựng nhiều sức mạnh nhất?
Và phải chăng những công việc tầm thường vô danh nhất lại không là những công việc có giá trị nhất trong cuộc sống
Có
con người?
Có lẽ không phải do ngẫu nhiên hoặc vì chờ thời mà Con Thiên Chúa làm người, đã sống âm thầm ẩn dật trong 30 năm
trước khi công khai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. 30 năm âm thầm ấy cũng có giá trị cứu rỗi như chính cái chết và sự
Phục Sinh của Ngài. Với 30 năm âm thầm ấy, Chúa Giêsu muốn nói với con người rằng tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc
sống con người, từ cái ăn, cái uống, cái ngủ nghỉ, tất cả đều được mặc cho một giá trị cao cả và trường cửu. Sống một
cách trọn vẹn, sống với tất cả niềm tin - tất cả những sinh hoạt tầm thường và nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống âm thầm,
có khi độc điệu, buồn chán: đó chính là bí quyết để được hạnh phúc và bình an. Tất cả các vị thánh đều đi qua con
đường nên thánh ấy. 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 15, 2022
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Benjamin Hoang
Ramon Cisneros
Tuan Pham

Sunday, Jan 16, 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
Benjamin Hoang
Tuan Pham
Ramon Cisneros
Tuan Pham
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

