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SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Feb 12—Feb 18, 2022
Saturday
Phaolo, Giuse & Anna †
Maria Ngoc Lien
Anton & Maria †
Anna Nguyen †
All Souls †

RIP
THX
RIP
RIP
RIP

Maria Phan Tuyet Minh †
Peter Tran Lieu †
Maria & Laurenso †
Maria Luu Thi Sa †
Catalina Ramirez
Maria Nguyen Ngoc Nga †
Gioan & Anna †
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 Giacobe & Anna †
5:30 PM Anna Tran Thi Xin †

RIP
RIP

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

All Victims of Covid 19 †
Anh Hong Chau †
Gaby Garcia

RIP
RIP
SI

TODAY’S READINGS
First Reading — The one who trusts in the LORD is
like a tree planted beside the waters (Jeremiah 17:5-8).
Psalm — Blessed are they who hope in the Lord
(Psalm 1).
Second Reading — Christ has been raised from the
dead, the firstfruits of those who have fallen asleep
(1 Corinthians 15:12, 16-20).
Gospel — Blessed are you who are poor, hungry, weeping. Woe to
you who are rich, filled, laughing (Luke 6:17, 20-26).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Monday:
Thursday:
Saturday:

Sixth Sunday in Ordinary Time; World Marriage Day
Ss. Cyril and Methodius; Valentine’s Day
The Seven Holy Founders of the Servite Order
Blessed Virgin Mary

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Bienaventurado es el que confía
en el Señor (Jeremías 17:5-8).
Salmo — Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor (Salmo 1).
Segunda lectura — Cristo fue resucitado de entre
los muertos, como primer fruto de los que duermen
(1 Corintios 15:12, 16-20).
Evangelio — Jesús predica: Felices cuando sufren a causa del Hijo
del Hombre. Les espera una recompensa grande (Lucas 6:17, 20-26).

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

Phero Nguyen Van An †
Mario N. Miranda †
All Souls †

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

Peter Tran Loc †
Anna Tran Thi Ngoan †
Anton Vu Van Chien †

RIP
RIP
RIP

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo: Sexto Domingo del Tiempo Ordinario;
Jornada Mundial del Matrimonio
Lunes:
Ss. Cirilo y Metodio; Día de san Valentín
Jueves: Los siete Santos fundadores de la orden
RIP
de los Siervos de María
RIP
Sábado:
Santa María Virgen
RIP

Friday
8:15 AM For Parishioners
5:30 PM Anna Pham Thi Ngot †
7:00 PM Maximo Pedraza †

RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Jan 22 - Jan 23, 2022 :
Online giving:

$ 27,447.00
$
804.00

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
FEELING BLESSED
Congratulations! Welcome to the Kingdom! Rejoice and
leap for joy! Sounds a little like Easter, doesn’t it? Well, in a
very real way, it is. This Sunday, the scriptures remind us
that we are blessed and beloved, especially when we have
difficulties and don’t feel especially blessed. Jesus reminds
us that God blesses us in our trials, so we should trust in the
saving power of God. We are “raised from the dead,” as it
were, each time we arise from our hardships. The ultimate
proof of all of this is our new life in Christ, who died so that
we could be free of sin, and was raised from the dead so
that we might all have new life. Wouldn’t that be something?
A new life, in which poverty is riches and sadness is transformed into lightness of spirit? It’s a topsy-turvy world, isn’t
it? Do you feel blessed today?
***
SENTIRSE BENDICIDO
¡Felicidades! ¡Bienvenido al Reino! ¡Alégrate y salta de
alegría! Suena como algo de la Pascua, ¿cierto? Bueno, de
una manera autentica, lo es. Este domingo, las Escrituras
nos recuerda que somos bendecidos y amados, especialmente cuando tenemos dificultades y no nos sentimos sobre todo bendecidos. Jesús nos recuerda que Dios nos
bendice en nuestras pruebas, por lo que debemos confiar
en el poder salvador de Dios. Estamos “resucitados de la
muerte”, por así decirlo, cada vez que nos levantamos de
nuestras dificultades. La prueba definitiva de esto es nuestra nueva vida en Cristo, quien murió para que pudiéramos
liberarnos del pecado, y quien resucitó de la muerte para
que pudiéramos tener una nueva vida. ¿No sería eso algo?
Una vida nueva, en la que la pobreza es riqueza y la tristeza se transforma en luz del espíritu. Es un mundo al revés,
¿verdad? ¿Te sientes bendecido hoy?
Copyright © J. S. Paluch Co.

Gale 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
Sixth Sunday in Ordinary Time
O God, who teach us that you abide
in hearts that are just and true, grant that we
may be so fashioned
by your grace as to
become a dwelling
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:

How can I allow
God’s grace to fashion me into a pleasing dwelling for the Lord?
***
ORACIÓN DE LA SEMANA
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Señor Dios, que prometiste poner tu morada
en los corazones rectos y sinceros,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera
que te dignes habitar en nosotros.
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:
¿Cómo puedo permitir que Dios, por medio de
su gracia, haga su morada en mi corazón?

♦Phanxico Xavier Cao Duc Thang
♦Maria Tran Thi Huong Tho
♦Anna Dang Thi Be
♦Phero Giuse Maria Tran Xuan Van
♦Ramiro Sanchez
♦Phero Nguyen Bao Cuong
♦Giuse Dinh Quang Toan
♦Dominico Bui Tat Liem
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
Sixth Sunday in Ordinary Time
Woe is Me?
In Luke’s version of the Beatitudes, he
has only four blessings and he adds
four woes. Did you notice that all the
things that we work forty or more
hours a week to give to our family are
considered “woes”? So is Jesus saying we should not have savings for the
future, food for the kids, a happy, safe
environment, or a good reputation? I
suspect that the disciples and the others listening to Jesus wondered the
same thing. The values of this world
are not necessarily the values of
God’s Kingdom. Jesus himself is the
extreme example of reversing worldly
values: His death was not a tragic
ending, but the saving action that
brought us forgiveness and new life in
the Resurrection. So how do we experience the blessings of the poor, the
hungry, the mourning, or the unpopular? Do we have the faith to let go of
self-reliance and to trust in Jesus?
How much money does it take to meet
the needs of our family? Are we really
helping our children if we give them
anything they want? We buy them
nice clothing; do we teach them to see
Jesus in others? How can we say this
is all too idealistic, and still claim to
believe in the Resurrection? I don’t
expect everyone do go around saying
“woe is me.” Some of the happiest
people are those who live simple lives
of faith and trust in God. When we
learn to trust the Lord and love one
another, we not only can see Jesus in
the poor or the lonely, he can also
be seen in us.
Tom Schmidt, Copyright © J. S. Paluch Co.

St Barbara Catholic Church

INSEPARABLE
Faith and works are like the light and heat to a candle;
they cannot be separated.
—Anonymous

NONSENSE
A little nonsense, now and then, is relished
by the wisest among us.
—Anonymous

www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
HẠNH PHÚC THẬT
“Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20)
Suy niệm: Chắc chắn Chúa Giê-su không có ý nói rằng cuộc sống lầm than túng thiếu, không xứng với phẩm
giá con người lại là điều đáng chúc phúc. Vậy Chúa ám chỉ ai và điều gì khi Ngài nói “Phúc cho anh em là
những người nghèo khó”? Dĩ nhiên, nghèo khó trước hết nói về những người thiếu thốn về vật chất, người
không có quyền lực, bị áp bức, bị bóc lột… Sau nữa, theo Thánh Kinh, người nghèo khó là những người luôn
đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Khi không đặt cho mình chỗ dựa nào trong cuộc đời này,
người ta mới khám phá hạnh phúc thật không thể tìm thấy ở của cải đời này mà là ở nơi Thiên Chúa. Và như
thế, ngay cả những người có nhiều của cải vật chất cũng có thể trở nên nghèo khó bằng cách sống trọn niềm
tín thác nơi Thiên Chúa và cảm thông chia sẻ với người đang gặp cảnh khó khăn.
Mời Bạn: Trở ngại lớn nhất khiến người ta không thể sống tinh thần nghèo khó không phải là vì ngày nay
người ta có thể làm ra quá nhiều của cải, mà là vì người ta quá lệ thuộc của cải đến nỗi không thể chia sẻ cho
nhau một cách quảng đại, và nhất là không thể sống trong niềm tín thác vào Chúa.
Sống Lời Chúa: Thường xuyên kiểm điểm để cảnh giác mình khỏi trở thành nô lệ cho của cải vật chất:
- Tôi có cảm thấy mất bình an khi bị mất hay thiệt thòi về của cải không?
- Tôi có cảm thấy ngần ngại do dự khi phải cho đi một cái gì không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy biết sống nghèo khó như Chúa, là biết luôn
tựa nương vào Chúa là nguồn hạnh phúc chân thật vĩnh cửu.
——————————–——-———————————————————————————————
13 Tháng Hai— Mang Tên Một Vị Thánh
Hiện nay, những người vẽ bản đồ tại Liên Xô đang phải điên đầu vì tên của các thành phố. Khắp nơi trong
toàn lãnh thổ, dân chúng yêu cầu hoàn lại tên cũ cho thành phố, tên mà Stalin và những người kế vị của ông
đã xóa bỏ. Tại Leningrat chẳng hạn, dân chúng yêu cầu đòi lại đô thị của họ với tên cũ là Petersburg hay
St. Petersburg, nghĩa là đô thị của Thánh Phêrô. Ðây là một trong những đề tài nóng bỏng mà hội đồng thành
phố đang đưa ra thảo luận. Trong một chương trình truyền hình địa phương người hướng dẫn chương trình đã
tránh dùng tên Lenigrat mà lại gọi tắt là Peter, nghĩa là tên gọi cũ của đô thị. ngững người yêu cầu hoàn trả
tên cũ lại cho các đô thị nói rằng: cũng như những người có quyền giữ tên cha sinh mẹ đẻ của mình, thì cũng
thế, một đô thị cũng phải được quyền giữ tên khai nguyên của nó.
Tại cộng hòa Georgia, trường đại hoạc kỹ thuật Tbilisi đã xóa bỏ tên của Lênin và ngay cả tượng của ông
cũng bị đạp đổ. Tại nhiều nơi khác, người ta cũng xóa bỏ tên mới của các đô thị để lấy lại tên cũ vốn đã có từ
thời các đô thị này được thiết lập. Gorky sẽ được phục hồi lại như trước kia là Novgorod. Bezhnev sẽ được
mang tên cũ là Nabereznye, Zhadanov sẽ được phuc hồi là Mariupol, nghĩa là đô thị của Ðức Maria.
Mỗi người chúng ta, khi chịu phép rửa cũng đều mang một tên mới. Chúng ta thường gọi đó là tên thánh.
Thánh bởi vì đó là tên của một vị Thánh, nhưng thánh bởi vì tất cả chúng ta đều được mời gọi để nên thánh,
hay nói như Thánh Phaolô, tất cả chúng ta đều là những người thánh. Thật thế, nhờ Phép Rửa, người tín hữu
Kitô được tham dự vào chính sự thánh thiện của Thiên Chúa; nhờ Phép Rửa, người tín hữu Kitô trở thành
Ðền Thờ thánh thiện của Chúa Thánh Thần.
Ðó là nguồn gốc, là căn tính của người Kitô chúng ta. Mang lấy tên của một vị thánh, người Kitô luôn
được nhắc nhở rằng bản chất của họ chính là nên thánh, nguồn gốc của họ chính là sự thánh thiện. Chính vì
nguồn gốc ấy, cho nên họ luôn được mời gọi để làm việc thiện, để cầu nguyện, để chịu đựng, để sống tử tế,
để sống vui tươi, để sống phục vụ. Nói tóm lại, vì thông dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, người Kitô
luôn được mời gọi để sống như Ðức Kitô, Ðấng qua cái chết và sự Phục Sinh, đã thể hiện chính sự thánh
thiện
của Thiên
Chúa.
Trích sách Lẽ Sống
St
Barbara
Catholic
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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, Feb 19, 2022
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Danh Trinh
Tuan Pham
Benjamin Hoang

Sunday, Feb 20, 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

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

