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THIRD SUNDAY OF EASTER
TODAY’S READINGS

April 30 — May 06, 2022
Saturday
8:00 AM
4:00 PM
5:30 PM
7:00 PM
8:30 PM

Maria Pham Thi Van †
Phaolo Huynh Cong Chanh †
Barbara Zayas †
Anna Cao Thi Quy †
All Souls †

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

RIP
RIP
RIP
RIP
LI
Gioan Baotixita Chu Duy Duong † RIP
RIP
Anh Hong Chau †
RIP
Eulalia Cruz Ramos †

Agnes Nguyen Thi Chung †
Giuse Chu Van Tuat †
Maria Vu Thi Net †
Maria Tran Thi Thuoc †
Cruz Octaviano

First Reading — Brought before the Sanhedrin, the apostles give
witness to Jesus Christ. (Acts 5:27-32, 40b-41).
Psalm — I will praise you, Lord, for you have rescued me (Psalm 30).
Second Reading — In his vision John sees all in heaven and on
earth give honor and glory to the one on the
throne and to the Lamb (Revelation 5:11-14).
Gospel — Jesus appears to the disciples by the
sea of Tiberias (John 21:1-19 [1-14]).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Third Sunday of Easter
Monday: St. Athanasius
Tuesday: Ss. Philip and James
Thursday: National Day of Prayer; Cinco de Mayo
Friday: First Friday
Saturday: First Saturday

LECTURAS DE HOY

Primera Lectura — Llevados ante el sanedrín, los
apóstoles dieron testimonio de Jesucristo
RIP
(Hch 5:27-32, 40b-41).
RIP
Salmo — Te ensalzaré, Señor, porque me has
Tuesday
librado (Salmo 30 [29]).
8:15 AM All Victims of Covid 19 †
RIP Segunda Lectura — En su visión Juan ve todo en
5:30 PM Phanxico Xavier Ng Van Huy† RIP el cielo y en la tierra rindiendo honores y gloria al
7:00 PM Eliseo & Catalina Campos †
RIP que está en el trono y al Cordero
(Apocalipsis 5:11-14).
Wednesday
Evangelio — Jesús se aparece a los discípulos
RIP
6:30 AM Truong Nhu Hoa †
RIP cerca del mar de Tiberíades (Juan 21:1-19 [1-14]).
8:15 AM
Monday
8:15 AM Anna Nguyen Thi Ninh †
5:30 PM Phero Dao Sy Hai †

5:30 PM

Fr. Daminh Maria Hoang Do †
Giuse Dinh Van Dau †

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

Judy Bishop
Celso Abrau †
Phero Pham Van Mau †

Friday
8:15 AM For Parishioners
5:30 PM Teresa Pham Thi Chuc †
7:00 PM Silvino Octaviano †

RIP

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Tercer Domingo de Pascua
San Atanasio
SI Lunes:
RIP Martes: Santos Felipe y Santiago, apóstoles
RIP Jueves: Día Nacional de Oración;
Cinco de Mayo
Viernes: Primer viernes
LI Sábado: Primer sábado

RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
April 09 - April 10, 2022 :
Online giving:

$ 33,207.00
$
743.00

Thank you for your continuing support to sustain
the ministries and ongoing needs of our parish .
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REFLECTION ON THE WORD OF GOD
PRAYER
OF THE WEEK
May your people exult for
ever, O God, in renewed
youthfulness of spirit, so
that, rejoicing now in the
restored glory of our
adoption, we may look
forward in confident hope
to the rejoicing of the day
of resurrection.
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 does it mean to me to have hope in the
Resurrection?
——ORACIÓN DE LA SEMANA
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije
siempre al verse renovado y rejuvenecido,
para que, al alegrarse hoy por haber
recobrado la dignidad de su adopción filial,
aguarde seguro con gozosa esperanza
el día de la resurrección.
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 significa para mí tener esperanza en la
Resurrección?

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

GOD’S OVERFLOWING KINDNESS
The superabundance of God’s kindness ties all of today’s
readings together. Especially when life overwhelms us, the
Lord provides all we need, and then some. In the Acts of the
Apostles, Peter takes the lead when facing the Sanhedrin. We
might expect the man who denied Jesus to crumble under the
imposing glare of the high priest. Instead, the Holy Spirit helps
him testify to his faith in Jesus Christ. What Peter had lacked
before, courage and conviction, God provides in abundance.
Similarly, today’s Gospel shows Jesus providing a surplus of
fish for the disciples. They have no luck fishing until the Lord
intercedes. Jesus supplies an almost ridiculous number of
fish, and he cooks it for them, too. As our reading from Revelation affirms, the overflowing riches of God require constant
praise. Countless creatures—“everything in the universe”—
cry out to honor the Lord, forever and ever.
——LA BONDAD DESBORDANTE DE DIOS
La superabundancia de la bondad de Dios une todas las lecturas de hoy. Especialmente cuando la vida nos abruma, el
Señor nos proporciona todo lo que necesitamos, y más. En
los Hechos de los Apóstoles, Pedro toma la iniciativa cuando
se enfrenta al Sanedrín. Nosotros podríamos esperar que el
hombre que negó a Jesús se desmoronará bajo la imponente
mirada del sumo sacerdote. En cambio, el Espíritu Santo le
ayuda a dar testimonio de su fe en Jesucristo. Lo que a Pedro le había faltado antes, valor y convicción, Dios se lo proporciona en abundancia. Del mismo modo, el Evangelio de
hoy muestra a Jesús proporcionando un excedente de peces
a los discípulos. Ellos no tienen suerte pescando sino hasta
que el Señor intercede. Jesús les proporciona una cantidad
casi exorbitante de peces, y además les cocina algunos. Como afirma nuestra lectura del libro del Apocalipsis, las desbordantes riquezas de Dios requieren una alabanza constante. Innumerables criaturas, “todo en el universo”, clama para
honrar al Señor, por los siglos de los siglos.
♦Phaolo Huynh Cong Chanh
♦Perpetua Nguyen Thi Mo
♦Ethel Carto
♦Maria Tran Thi Lan
♦Phaolo Dau Dinh Son
♦Maria Phan Thi Ngat
♦Phero Huy Tran
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

"You formed my most inner being; you knit me in my "Any country that accepts abortion is not teaching its
mother's womb. I praise you, so wonderfully you
people to love, but to use violence to get what they
made me; wonderful are your works!"
want. That is why the greatest destroyer of love and
Psalm 139:13-14
peace is abortion"
~ Blessed Mother Teresa
of Calcutta ~
St Barbara Catholic Church
www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
1 Tháng Năm - Thánh Giuse Thợ
Hiển nhiên là để ứng phó với việc cử hành "Ngày Lao Ðộng" của Cộng Sản mà Ðức Giáo
Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ Thánh Giuse Thợ vào năm 1955. Nhưng sự liên hệ giữa
Thánh Giuse và ý nghĩa lao động đã có từ lâu trong lịch sử. Trong nỗ lực cần thiết để nói lên
nhân tính của Ðức Giêsu trong đời sống thường nhật, ngay từ ban đầu Giáo Hội đã hãnh diện
nhấn mạnh rằng Ðức Giêsu là một người thợ mộc, hiển nhiên là được cha nuôi của Người
huấn luyện, một cách thành thạo và khó nhọc trong công việc ấy. Nhân loại giống Thiên
Chúa không chỉ trong tư tưởng và lòng yêu thương, mà còn trong sự sáng tạo. Dù chúng ta
chế tạo một cái bàn hay một vương cung thánh đường, chúng ta được mời gọi để phát sinh
kết quả từ bàn tay và tâm trí chúng ta, nhất là trong việc xây đắp Nhiệm Thể Ðức Kitô.
Lời Bàn : "Sau đó Thiên Chúa đưa người đàn ông vào sống trong vườn Êđen, để cầy cấy
và chăm sóc khu vườn" (Sáng Thế 2:15). Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên mọi sự và muốn
con người tiếp tục công trình tạo dựng ấy. Con người có phẩm giá là qua công việc, qua sự
nuôi nấng gia đình, qua sự tham dự vào đời sống sáng tạo của Chúa Cha. Thánh Giuse Thợ có thể giúp chúng ta tham
dự một cách sâu xa vào mầu nhiệm tạo dựng ấy. Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã nhấn mạnh đến điều này khi nói, "Thần
khí chan hòa trên bạn và mọi người phát xuất từ con tim của Ðấng vừa là Thiên Chúa vừa là con người, Ðấng Cứu Ðộ
trần gian, nhưng chắc chắn rằng, không người lao động nào được thấm nhuần thần khí ấy một cách trọn vẹn và sâu đậm
cho bằng cha nuôi của Ðức Giêsu, là người sống với Ngài một cách mật thiết trong đời sống gia đình cũng như làm
việc. Do đó, nếu bạn ao ước muốn đến gần Ðức Kitô, một lần nữa chúng tôi lập lại rằng, 'Hãy đến cùng Thánh
Giuse''" (xem Sáng Thế 41:44). ThanhLinh.net
01 Tháng Năm - Giuse Trong Xóm Nhỏ Ðiêu Tàn
"Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn..."
Có lẽ không một người công giáo Việt Nam nào mà không thuộc nằm lòng bài thánh ca trên đây của cố linh mục
Ðạo Minh, dòng thánh Giuse... Tác giả đã sáng tác ca khúc trong giai đoạn đau thương của đất nước giữa hai thập
niên 40 - 50 và cũng như thánh Giuse, đã ra đi âm thầm trong một cái chết vô cùng bí ẩn sau ngày thay đổi chế độ.
Lời ca đơn sơ xuất phát từ cuộc sống lam lũ qua mọi thời đại của người Việt Nam. Nhưng tâm tình đó lại càng hợp
với hoàn cảnh sống của người Việt Nam hơn bao giờ hết. Với khẩu hiệu lao động là vinh quang... dường như sau năm
1975, người Việt Nam nào cũng đã hơn một lần mồ hôi nhễ nhại với cây cuốc, cái cày hoặc còng lưng trên chiếc xích
lô đạp… Trong cảnh sống đó, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy gần gũi với thánh Giuse, vị thánh được mệnh
danh là người công chính, nhưng đồng thời cũng là con người thinh lặng nhất trong Phúc Âm. Có rất nhiều thứ thinh
lặng. Thinh lặng của những người câm điếc, bị trói buộc trong bất lực tự nhiên của mình. Thinh lặng trong cô đơn
buồn chán. Thinh lặng trong căm thù oán ghét. Thinh lặng trong khép kín ích kỷ. Thinh lặng trong kiêu hãnh trước đe
dọa, thử thách… Thánh Giuse đã thinh lặng trong tinh thần chấp nhận và chiêm niệm. Trong cuộc sống âm thầm tại
Nagiaréth, thánh Giuse đã thinh lặng để chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể kỳ diệu trong con người của Chúa Giêsu.
Cuộc đời của thánh Giuse đã bắt đầu bằng một giấc mơ để rồi tiếp tục trong một giấc mơ triền miên. Nhưng đây
không phải là một giấc mơ của mộng ảo phù du, mà là một giấc mơ trong chiêm niệm về hiện thực...
Trong sự thinh lặng chiêm niệm ấy, từng biến cố nhỏ của cuộc sống đã mang nặng sự hiện diện và tác động
của Thiên Chúa.
Hôm nay là ngày lao động Quốc tế. Ngày lao động Quốc tế này gợi lại cả một quá trình tranh đấu của giới thợ
thuyền của Âu Châu vào đầu thế kỷ vừa qua. Từ những bất công xã hội, cuộc đấu tranh của giới thợ thuyền đã làm trỗi
dậy phẩm giá của con người và giá trị của sự cần lao...
Ðối với người Kitô, ngày Quốc tế lao động này gắn liền với con người của Thánh cả Giuse, quan thầy và gương
mẫu của giới cần lao. Do đó ngày hôm nay đối với chúng ta phải là một ngày của suy tư và cầu nguyện. Suy tư về ý
nghĩa và giá trị những công việc hằng ngày của chúng ta. Cầu nguyện cho mọi người biết nhận ra sự hiện diện và tác
động và lời kêu mời của Chúa trong cuộc sống… 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
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, May 07, 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, May 08, 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

Danh Trinh
Tuan Pham
Benjamin Hoang
Tuan Pham
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

