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SECOND SUNDAY OF EASTER (OR SUNDAY OF DIVINE MERCY)
TODAY’S READINGS

April 23 — April 29, 2022
Saturday
Anna Nguyen Thi Nong †
Phaolo Dau Dinh Son †
Francis Thoai Vu †
Anna Cao Thi Quy †
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

Maria Tran Thi Lan †
Perpetua Nguyen Thi Mo †
Francis Thoai Vu †
Martin Loc Nguyen †
Alvaro G. Escalante †
Anna Nguyen Thi Dieu †
Ethel Carto †
Juan & Carlos Estrada †

Monday
8:15 AM Barbara Zayas †
5:30 PM Giuse Nguyen Viet Hai †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

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

All Victims of Covid 19 †
Maria Nguyen Thi Thom †
Salvadora Arreola †

RIP
RIP
RIP

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

RIP
Maria Nguyen Thi Nhan †
Maria Madalena Tina Nguyen† RIP
RIP
Anton Ngoc Uong †

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

Giuse Pham Viet Duc †
All Priests
Anna Le Thi Huong †

Friday
8:15 AM For Parishioners
5:30 PM Maria Nguyen Thi Nhung †
7:00 PM Francisco Murrillo †

First Reading — The apostles perform many signs and wonders
among the people. Many are added to their numbers (Acts 5:12-16).
Psalm — Give thanks to the Lord for he is good, his love is
everlasting (Psalm 118).
Second Reading — John, caught up in the spirit, envisions the
glorified Lord, the first and the last, the one who lives
(Revelation 1:9-11a, 12-13, 17-19).
Gospel — The risen Christ comes to his disciples with
peace and the Spirit. The absent Thomas doubts
(John 20:19-31).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Second Sunday of Easter; (or Sunday
of Divine Mercy); Julian Calendar Easter
Monday: St. Mark
Wednesday: Administrative Professionals Day
Thursday: St. Peter Chanel; St. Louis Grignion de Montfort;
Yom HaShoah (Holocaust Remembrance Day)
Friday:
St. Catherine of Siena; Arbor Day
Saturday: St. Pius V
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Los apóstoles hacen muchas señales y maravillas
entre la gente. (Hch 5:12-16).
Salmo — Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna
su misericordia (Salmo 118 [117]).
Segunda lectura — Juan, contagiado por el Espíritu, tiene una visión
del Señor glorificado (Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19).
Evangelio — Jesús resucitado visita a los discípulos
con su paz y con el Espíritu. Tomás, ausente, duda de
la aparición de Jesús (Juan 20:19-31).

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Segundo Domingo de Pascua (Domingo
de la Divina Misericordia); Pascua en el calendario juliano
San Marcos
RIP Lunes:
LI Miércoles: Día de los Administradores Profesionales
RIP Jueves: San Pedro Chanel; San Luis María Grignon
de Monfort; Yom HaShoa (memorial del holocausto)
Viernes: Santa Catalina de Siena; Día del Árbol
LI Sábado: San Pío V

RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
April 02 - April 03, 2022 :
Online giving:

$ 32,997.00
$
953.00

Thank you for your continuing support to sustain
the ministries and ongoing needs of our parish .
St Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org
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REFLECTION ON THE WORD OF GOD
DIFFICULTY, SURVIVAL, AND GLORY
In Revelation, John the Evangelist tells us what
we can expect as followers of the risen Jesus: distress,
endurance, and a kingdom. Although we are only eight
days into our fifty-day Easter feasting, we cannot ignore
the distress weighing down our daily lives. Jesus’ resurrection does not erase individual suffering, but his glorious triumph over death cultivates endurance in our
hearts. We remember that Jesus did not spare himself,
and we ask for the strength to endure as he did. Imitating Christ helps us grow as members of God’s royal family. As
beloved citizens of the Kingdom of God, we recognize our kinship with all people. Peter demonstrates his care for others as
he heals multitudes of broken, suffering people. In the Gospel,
Thomas accepts his own spiritual healing when Jesus helps
Reflection question:
him to believe. In times of difficulty, survival, and glory, we borHow can I come to grasp more fully the
row Thomas’ declaration of faith: “My Lord and my God!”
meaning of my baptism?
————DIFICULTAD, SUPERVIVENCIA Y GLORIA
ORACIÓN DE LA SEMANA
En el Apocalipsis, el evangelista Juan nos dice lo que poDios de eterna misericordia, que reanimas la
demos esperar como seguidores de Jesús resucitado: sufrimiento, perseverancia y un reino. Aunque sólo llevamos ocho
fe de este pueblo a ti consagrado con la
días de la celebración de nuestra cincuentena pascual, no pocelebración anual de las fiestas pascuales,
demos ignorar la angustia que pesa sobre nuestra vida cotidiaaumenta en nosotros los dones de tu gracia,
na. La resurrección de Jesús no borra el sufrimiento propio,
para que todos comprendamos mejor la
pero su glorioso triunfo sobre la muerte cultiva la resiliencia en
excelencia del Bautismo que nos ha
purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha nuestros corazones. Recordamos que Jesús no se escatimó a
sí mismo, y pedimos por la fortaleza para resistir como él. Imiregenerado y el precio de la Sangre que nos
tar a Cristo nos ayuda a crecer como miembros de la familia
ha redimido.
real de Dios. Como amados ciudadanos del Reino de dios,
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive
reconocemos nuestro parentesco con todas las personas. Pey reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
dro demuestra su preocupación por los demás al curar a las
y es Dios por los siglos de los siglos.
multitudes de personas rotas y que sufren. En el Evangelio,
Tomás acepta su propia curación espiritual cuando Jesús le
Pregunta de reflexión:
ayuda a creer. En tiempos de dificultad, supervivencia y gloria,
¿Qué puedo hacer para entender más
tomemos prestada la declaración de fe de Tomás:
plenamente el significado de mi Bautismo?
“¡Señor mío y Dios mío!”

PRAYER OF THE WEEK
God of everlasting mercy, who in the
very recurrence of the paschal feast
kindle the faith of the people you have
made your own, increase, we pray, the
grace you have bestowed, that all may
grasp and rightly understand in what
font they have been washed,
by whose Spirit they have been reborn,
by whose Blood they have been redeemed.
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.

Gale Fait
Barbara Zayas
Familia Tapia
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

♦Perpetua Nguyen Thi Mo
♦Ethel Carto
♦Maria Tran Thi Lan
♦Phaolo Dau Dinh Son
♦Maria Phan Thi Ngat
♦Phero Huy Tran
♦Christian Gutierrez
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
The Divine Mercy Message and Devotion
The message of The Divine Mercy is simple. It is that God loves us – all
of us. And, he wants us to recognize that His mercy is greater than our
sins, so that we will call upon Him with trust, receive His mercy, and let
it flow through us to others. Thus, all will come to share His joy.
The Divine Mercy message is one we can call to mind simply by remembering ABC:
A - Ask for His Mercy. God wants us to approach Him in prayer constantly, repenting of our sins and asking Him to pour His mercy out upon us and upon the whole world.
B - Be merciful. God wants us to receive His mercy and let it flow
through us to others. He wants us to extend love and forgiveness to
others just as He does to us.
C - Completely trust in Jesus. God wants us to know that the graces
of His mercy are dependent upon our trust. The more we trust in Jesus,
the more we will receive.
This message and devotion to Jesus as The Divine Mercy is based on
the writings of Saint Faustina Kowalska, an uneducated Polish nun
who, in obedience to her spiritual director, wrote a diary of about
600 pages recording the revelations she received about God's mercy. Even before her death in 1938, the
devotion to The Divine Mercy had begun to spread.
The message and devotional practices proposed in the Diary of Saint Faustina and set forth in the website
and other publications of the Marians of the Immaculate Conception are completely in accordance with the
teachings of Church and are firmly rooted in the Gospel message of our Merciful Savior. Properly understood and implemented, they will help us grow as genuine followers of Christ.
Spend time to learn more about the mercy of God, learn to trust in Jesus, and live your life as merciful to
others, as Christ is merciful to you.

Praying for …
All mankind, especially sinners; the souls of priests and
religious; all devout and faithful souls; those who do not
believe in God and those who do not yet know Jesus; the
souls who have separated themselves from the Church;
the meek and humble souls and the souls of little children;
the souls who especially venerate and glorify His mercy;
the souls detained in purgatory; and souls who have become lukewarm. "I desire that during these nine days you
bring souls to the fountain of My mercy, that they may
draw therefrom strength and refreshment and whatever
grace they have need of in the hardships of life, and
especially at the hour of death" (Diary, 1209).

CHURCH
“Church” in Greek means convocation, or assembly in Latin, because all are called to be
members of it. —St. Isidore

Catholic Charities Auxiliary :
Meet some of OC’s inspirational women
as we honor them for their selfless volunteerism to our community. Please join in
the celebration & luncheon at:
Christ Cathedral Arboretum on Friday April 29.
Emily Wilson, our keynote speaker, will present:
“Working On Their Wings, Following the Path of
Service”. Tickets are $70 and can be purchased
online. Go to https://CCOC.org/auxiliary
OR text AUXILIARY 91999
IGLESIA
“Iglesia” en griego significa convocación, o
asamblea en latín, porque somos llamados a ser
miembros de la misma. —San Isidro

LECTURA ESPIRITUAL
SPIRITUAL READING
No verás a nadie que de veras avanza espiriYou will not see anyone who is truly striving after
tualmente y que no se entrega a la lectura espiritual.
spiritual advancement who is not given to
—San Atanasio
spiritual
reading. —St. Athanasius
St Barbara Catholic
Church
www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
Kính Lòng Chúa Thương Xót -Ga 20,19-31—LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH THƯƠNG
“… để anh em tin mà được sống nhờ Danh Người.” (Ga 20,31)
Suy niệm: Chúng ta tin rằng cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su minh chứng rằng
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi con người. Ngài không
chỉ xóa sạch tội lỗi, đưa con người từ sự chết vào cõi sống, mà còn ban cho con người có
khả năng yêu thương như Ngài. Con người ngày nay thường sống cho bản thân hơn cho
tha nhân, do đó dễ có cái nhìn sai lạc về Thiên Chúa. Người ta thường rủa người tội lỗi là
‘kẻ trời đánh,’ quên rằng chúng ta cũng có liên đới trong tội lỗi của anh chị em, ‘tứ hải
giai huynh đệ’ mà. Noi gương lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, chúng ta cần
mang nhãn quan của Người, nghĩa là luôn sống liên đới với anh chị em mình trong tình
thương, không xem ai là người bị loại trừ, bởi vì “Cha anh em trên trời vẫn cho mặt trời
mọc
lên trên kẻ lành và người dữ” (Mt 5,45).
Lạy Chúa,
Mời
Bạn: Bạn được mời gọi nhận ra và đặt niềm tin vào Lòng Thương Xót của Thiên
con tin cậy vào Ngài
Chúa, biết lấp đầy trái tim của mình bằng Tình yêu của Người, để khi đến với tha nhân,
bạn cũng mang theo mình lòng thương xót ấy. Như thế, bạn đã liên kết được với Chúa và
với anh chị em mình. Chúc bạn thành công.
Sống Lời Chúa: Khi nghe tin một tai nạn hoặc một tội ác, hãy tập thói quen nguyện thầm trong lòng cho những ai đang
là nạn nhân và cả thủ phạm, được hưởng lòng thương xót của Chúa. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con sẽ là kẻ
vô ơn nếu chỉ biết xin ơn lành từ Chúa mà không biết trao ban bao giờ. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sống tình
huynh đệ bằng lòng mến, để đời sống chúng con thành dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót. Amen. Thanhlinh.net
24 Tháng Tư—Hạt Táo
Tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người
khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà
vua như sau: "Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành
cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này
không được truyền lại cho hậu thế".
Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Ðúng
giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: "Chỉ có người nào
chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mớico thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi
không thể trồng được hạt giống này".
Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn vị tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi
do dự, vị tể tướng mới thưa: "Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác... Thần
cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này". Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang cómặt,
ông nghĩ bụng: may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch có thể hội đủ điều kiện. nhưng cũng
giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông cũng đã có một
lần gian lận trong chuyện tiền bạc. không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nha vua
định cầm hạt giống đến cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông cũng có lần đánh
cắp một báu vật của vua cha...
Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên: "Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng.
Các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng
đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ
đói qua ngày, thì lại bị các ngài nghị án treo cổ...". Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm. Ông ra
lệnh phóng thích cho người ăn trộm.
Lời cầu chúc "bình an" của Ðức Kitô Phục Sinh là một thứ hạt táo được gieo vào tâm hồn chúng ta. hạt giống bình
an đó chỉ có thể nảy mầm thành cây và mang lại hoa trái là nếu mỗi người ai cũng dọn sẵn đất đai cho nó. Ðất đai
thuận tiện để cho hạt giống của Bình An ấy được nảy mầm, chính là lòng sám hối thực sự. Sám hối nghĩa là biết chấp
nhận chính bản thân và sãn sàng cảm thông, tha thứ cho người khác. Có nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình,
con người mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người. Và có cư sử như thế, chúng ta mới thấy được hạt giống Bình
An
nảy mầm
trong Church
tâm hồn chúng ta và mang lại hoa trái cho người xung quanh… Trích sách Lẽwww.saintbarbarachurch.org
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
Alejandra Estrada, CRE Spanish
Sr Lieu Nguyen, CRE Confirmation Program
Hang Nguyen, Secretary
Phi-My, Eucharistic Youth
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

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**

714-775-9475 ext 242
714-775-9475 ext 236
714-775-9475 ext 238
714-775-9475 ext 238
714-873-2125

Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

714-775-9475/ 714-495-0955
714-567-1625

Saturday

8:15 AM English
5:30 PM Vietnamese

Wed, Thu
6:30 AM Vietnamese

Tues, Fri
7:00 PM Spanish

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

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, April 30, 2022
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Tuan Pham
Benjamin Hoang
Ramon Cisneros
Tuan Pham

Sunday, May 01, 2022
6:30 AM— Fr
8:00 AM— Fr
9:30 AM— Fr
11:00AM—Fr
12:45PM—Fr
2:30PM-Bapt
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
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

