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Thirty-Second Sunday in Ordinary Time

Nov 5 — Nov 11 , 2016
Saturday
8:00 AM Francis Xavier Ven Tran SI
4:00 PM Julie Nguyen
SI
5:30 PM All Souls †
RIP
7:00 PM Margarita NguyenT BachTu†RIP
8:30 PM All Souls†
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

Phan Thi Sinh Chau
SI
Maria Pham Thi Khuyen † RIP
Ignacio Huu Dang Nguyen† RIP
Francis Xavier Ven Tran SI
Maria Curiel Sanchez †
RIP
Dominico & Maria†
RIP
All Souls†
RIP
Antonio Hernandez
SI

TODAY'S READINGS
First Reading -- The King of the world will raise us up
to live again forever (2 Maccabees 7:1-2, 9-14).
Psalm -- Lord, when your glory appears, my joy will be
full (Psalm 17).
Second Reading -- May the Lord encourage and strengthen your hearts (2 Thessalonians 2:16 -- 3:5).
Gospel -- Those who are deemed worthy of the coming age can no longer die
(Luke 20:27-38 [27, 34-38]).

TIME CHANGE!!!!
Sunday, November 6, 2016, 2:00:00AM
clocks are turned backward 1 hour to
Sunday, November 6, 2016, 1:00:00AM
local standard time instead.
PERPETUAL EUCHARISTIC ADORATION

Monday
6:30 AM Phero & Maria †
RIP
8:15 AM Ignacio Huu Dang Nguyen† RIP

Jesus waits for us in the Blessed Sacrament. He
waits for our little Acts of faith, adoration, love,
thanksgiving, repentance, reparation and charity
that we can offer Him as we contemplate – His
Divine Majesty – in the Blessed Sacrament.

Tuesday
8:15 AM Giuse & Maria †
RIP
5:30 PM Maria Pham Thi Khuyen † RIP
7:00 PM Hipolito y Maria Baragan

This month the Eucharistic Adoration will be on
Monday November 7th from 9AM until 7AM
Tuesday. Sign-up sheets can be found in church.

Wednesday
6:30 AM All Souls†
RIP
8:15 AM Ignacio Huu Dang Nguyen† RIP
Thursday
6:30 AM One Family
SI
8:15 AM Ignacio Huu Dang Nguyen† RIP
Friday
8:15 AM Stephano Quy Nguyen †
RIP
5:30 PM Maria Pham Thi Khuyen † RIP
7:00 PM Luisa Ruiz Mejia†
RIP

INTERESTED TO SERVE???
Do you want to do something that is satisfying and of great service to your community?
Volunteers are needed at St.Barbara Church
to run the projector for the 5:30PM Saturday
Mass and the 9:30AM Sunday Mass.
For more information, please call
Kim Bui at 714-775-9420 Monday – Friday
9:00AM – 5:30PM.
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of

Oct 29– Oct 30, 2016

$24,736.00
Your weekly supports have been used to sustain the
ministries and ongoing operating needs of our parish.
St. Barbara Catholic Church
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Fr. Anthony’s Faith Formation Corner
Luke 20:27-38: The Sadducees and the Resurrection
There are not too many references to the Sadducees in the
New Testament. In fact the Gospel of Luke mentions them only
once: in this particular passage about the resurrection. It must be said
that the author of Luke was also the author of the Acts of the Apostles. According to Acts 23:8: “The Sadducees say that there is no
resurrection or angels or spirits, while the Pharisees acknowledge all
three.” That was the general statement about the Sadducees: that
they did not believe in the resurrection. But who were they? They
were descendants of Zadok, the high priest during the time of David
and Solomon. After the Jews were allowed to return to Jerusalem
from the Babylonian Exile (587 BC), these descendants of Zadok
were given the privilege of officiating as priests in the Temple.
Throughout time these “Sadducees” became an aristocratic group.
They relied strictly on the written Torah (the first five books of the
Bible), and not on oral traditions—the Pharisees relied on both. The
Sadducees did not believe in the resurrection because there was no
mention of it in the Torah…
In the Gospel passage for today, the Sadducees pose to Jesus the question about the “levirate” marriage—
levir: the Latin term for “brother-in-law.” According to the Torah (and in fact quite a common custom in the ancient Near East), if a man died, his wife would marry her brother-in-law (the man’s younger brother) in order to
continue the family line. In the case of a woman who married all seven brothers and they all died: in the next life,
whose wife will she be? According to Jesus, in “this age” in which people die, marriage was instituted to keep the
family race moving. But in “that coming age” of the resurrection when people no longer die, marriage would not
be needed. Thus, the Sadducees’ question missed the point!
Jesus’ answer to the Sadducees is worthy of our attention. A lot of things that we treasure and hold in
high esteem now… eventually will not mean anything. Even as an important institution as marriage will not
mean much in the age to come. This is all the more important for us to reflect on as we approach the end of the
liturgical year. Our liturgical readings will revolve around the “end.” We know that in the end, everything will be
dissolved and nothing will mean anything anymore. But the love of the Lord will endure forever!
Rose Browning, Victor Sanchez,
Nguyen Charlene, Maria Nguyen
Thi Son, Rodrigo Castro, Edna
Gutierrez, Catherine Wisdom, Maria Kieu Thi Nguyen, Ageda Pena,
Nguyen Thi Linh, Travis Huismans,
Manielena Gutierrez de Avila, Merced Zavala, Fernando Escobar, Elia Gonzalez.
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

Giacobe Truong Hong Dzung, Giuse
Nguyen Minh Tom, Carmen Martinez,
Maria Doan Thi Nhuong, Giuse Le
Quang Tuyen, Maria Le Thi Doan,
Giuse Nguyen Ich Diem, Giuse Nguyen Tien Dat, Maria Vu Thi Mat, Anna Nguyen Thi Men, Maria Pham Thi
Khuyen, Gioan Nguyen Van Phung, Maria Bui Thi Nu,
Daminh Dinh Minh, Teresa Nguyen Thi Phuong Hoa.
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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St. Barbara’s News
PRAYER BEFORE AN ELECTION
Lord God, as the election approaches, we seek to better understand the issues and concerns that
confront our city/state/country, and how the Gospel compels us to respond as faithful citizens in our
community.
We ask for eyes that are free from blindness so that we might see each other as brothers and sisters,
one and equal in dignity, especially those who are victims of abuse and violence, deceit and poverty.
We ask for ears that will hear the cries of children unborn and those abandoned, Men and women
oppressed because of race or creed, religion or gender.
We ask for minds and hearts that are open to hearing the voice of leaders who will bring us closer to
your Kingdom.
We pray for discernment so that we may choose leaders who hear your Word, live your love, and
keep in the ways of your truth as they follow in the steps of Jesus and his Apostles and guide us to
your Kingdom of justice and peace.

We ask this in the name of your Son Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit. Amen.

Oración Para Antes De Unas Elecciones
Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta
nuestra ciudad/nuestro estado/nuestro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad.
Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas
nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza.
Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que
escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género.
Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan
cada vez más a tu Reino.
Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad, a medida que siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles y nos guían hacia tu Reino de
paz y justicia.
Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén.
LỜI NGUYỆN TRƯỚC KỲ BẦU CỬ
Lạy Chúa, trong khi cuộc bầu cử sắp diễn ra, chúng con đang cố gắng tìm hiểu thêm về những vấn đề và những mối
quan tâm mà thành phố/tiểu bang/đất nước của chúng con đang phải đối diện, đồng thời tìm hiểu qua Phúc Âm
phương cách ứng xử như những người công dân trung thành.
Xin ban cho chúng con đôi mắt sáng suốt để nhận biết nhau là anh chị em, cùng hiệp nhất và bình đẳng trong nhân
phẩm và nhất là những ai đã từng là nạn nhân của sự ngược đãi và bạo lực, sự dối trá và nghèo khổ.
Xin ban cho chúng con đôi tai để nghe những tiếng kêu khóc của những trẻ em không được chào đời và bị bỏ rơi,
những đàn ông và phụ nữ bị đàn áp vì chủng tộc hay tín ngưỡng, vì tôn giáo hay giới tính. Xin mở lòng và trí chúng
con để chúng con biết lắng nghe tiếng nói của các vị lãnh đạo, những người sẽ mang chúng con đến gần với Nước Trời.
Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chọn ra những vị lãnh đạo biết nghe theo Lời Chúa, sống theo tình yêu
Chúa, và biết gìn giữ những đường lối của sự thật trong khi họ tiến theo bước chân của Chúa Giêsu và các Tông đồ,
ngõ hầu hướng dẫn chúng con tiến đến Vương quốc của công lý và hòa bình.
Chúng con cầu xin nhờ vào danh Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.
St. Barbara Catholic Church
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COÄNG ÑOAØN THAÙNH GIUSE
Ðồng Bạc
Nhân Nghĩa
Một câu chuyện ngụ
ngôn của Nga kể rằng:
Có một nhà phú hộ kia
khi gần chết lòng trí vẫn
chỉ nghĩ đến tiền của là
động lực đã thúc đẩy ông lao lực không biết mệt mỏi suốt cả
cuộc đời. Dùng chút sức tàn, ông cố gỡ chiếc bao nhỏ đeo ở cổ,
lấy ra chiếc chìa khóa trao cho người đầy tớ trung tín nhất của
ông. Ông phú hộ ra dấu chỉ chiếc rương nằm trong góc nhà và ra
lệnh cho cô ta lấy những túi tiền vàng ở trong đó bỏ vào quan tài.
Khi chết xong, ông bắt đầu sống cuộc đời mới.
Ðứng trước chiếc bàn dài trưng bày đủ thứ cao lương mỹ vị,
ông ta hỏi: "Món này giá bao nhiêu vậy?". Người bán hàng trả
lời: "Một xu". Ông phú hộ chỉ một món khác kém giá trị hơn và
hỏi: "Còn hộp cá mòi kia giá bao nhiêu?". "Cũng một xu", người
bán hàng nhã nhặn trả lời.
Thấy người bán hàng vui tính ông phú hộ tiếp tục hỏi: Còn
miếng bánh này?". "Tất cả các vật trưng bày ở đây đều được bán
với giá một xu", người bán hàng cho biết.
Ông phú hộ mỉm cười thỏa mãn. Rẻ thật, ông nghĩ thầm. Rồi
sau một hồi ngắm nghía, ông chọn một đĩa thức ăn lớn. Nhưng
khi ông lấy một đồng tiền vàng mang theo lúc từ giã cõi đời ra
trả, cô thu tiền không nhận. Cô ta vừa lắc đầu vừa nói: "Ông đã
học được quá ít trong cuộc sống". Nghe nói thế ông phú hộ
không khỏi ngạc nhiên, gặn hỏi: "Thế nghĩa là gì? Ðồng tiền
vàng của tôi không đủ để trả cho đĩa thức ăn này sao?".
Bấy giờ người thu tiền mới cho ông biết: "Ở đây chúng tôi chỉ
nhận những đồng tiền mà trong cuộc sống trước đây ông đã dùng
để giúp đỡ cho những người nghèo túng, đói khổ".
Tại những vùng chịu ảnh hưởng của Phật Giáo đến từ Trung
Hoa, vào những ngày giỗ hay ngày tư, ngày tết, các phật tử có
thói quen đốt những giấy tiền vàng bạc với niềm tin là qua đó họ
có thể gửi tiền ấy cho ông bà, cha mẹ đã quá cố để họ có thể tiêu
xài nơi chốn suối vàng.
Những người Công Giáo cũng thể hiện lòng hiếu thảo của
mình đối với những thân nhân đã qua đời bằng cách dâng những
hy sinh và kinh nguyện đặc biệt trong tháng 11 mỗi năm. Cộng
vào đấy, là những hành động bác ái, chia sẻ, làm thay cho những
người đã từ biệt cõi đời.
Lúc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nêu bật thật rõ ràng ý
nghĩa của biến cố "Nhập Thể" của Ngài: Ngài không những "làm
người" trong một thân xác duy nhất, ngài còn đồng hóa mình với
tất cả mọi người để nếu chúng ta yêu thương bất kỳ ai, đó là
chúng ta cũng yêu mến Ngài.
Ðể sống trọn ý nghĩa của tháng 11, tháng các đẳng linh hồn,
chúng ta không chỉ dâng lời cầu nguyện cho những người đã
khuất bóng, nhưng cũng hãy gia tăng những việc từ thiện bác ái,
chia cơm sẻ áo với những anh chị em thiếu thốn đang sống bên
cạnh, để dâng các công đức ấy cho các đẳng, đồng thời cũng để
thâu nhập cho chính chúng ta những công nghiệp có giá trị vĩnh
cửu trong cuộc sống mai hậu.
Trích sách Lẽ Sống
St. Barbara Catholic Church

ĐẠI LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIETNAM TẠI UCI

Cộng Đoàn có bán vé xe bus đi tham dự Đại Lễ Kính 117
Thánh Tử Đạo VN tại trường Đại Học UCI vào ngày Chúa
Nhật 13 Tháng 11 Năm 2016, giá vé $15.00 bao gồm phần ăn
trưa và nước. Cần thêm chi tiết xin L/L Chị Diễm (714) 9024140, Anh Thắng (714) 908-6203, Anh Tuệ (949) 2923984 hoặc VP Giáo Xứ (714) 775-7733.

LỚP THÁNH KINH
NHẬP MÔN
Những ai chưa bao giờ học lớp
Thánh Kinh nào muốn tìm hiểu
Thánh Kinh, xin mời đến phòng
Annex: từ 7 giờ đến 9 giờ tối
mỗi Thứ Hai, từ ngày 7 tháng
11 năm 2016 đến ngày 30 tháng
1 năm 2017.
Lớp học sẽ do cha Joseph Nguyễn Thái hướng dẫn để giúp
mọi người biết đọc, suy niệm, và cầu nguyện bằng LỜI
CHÚA, theo phương pháp Lectio Divina. Phòng nhỏ, có
giới hạn, ưu tiên cho những ai ghi danh trước tại văn
phòng giáo xứ St. Barbara 714-775-7733.

Để đạt được một ơn toàn xá ,
trong tháng cuối của Năm
thánh, đây là những điều cần
phải làm:
1.- Có ý định được ân xá.
2.- Không có bất kỳ tội nào
(thậm chí tội nhẹ ) qua Bí Tích
Giải Tội
3.- Tham dự Thánh lễ và rước
Mình Máu Thánh Chúa
4.- Cầu nguyện theo ý Đức
Thánh Cha (Kinh Lạy Cha ,
Kính Mừng và Sáng Danh)
5.- Đi hành hương tại các nhà thờ được chỉ định và viếng
Chúa Thánh Thể ít nhất là 30 phút để nhận được ơn toàn
xá.
www.saintbarbarachurch.org
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Comunidad Hispana
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Tit 1:1-9; Sal 24 (23):1b-4ab, 5-6; Lc 17:1-6
Martes: Tit 2:1-8, 11-14; Sal 37 (36):3-4, 18, 23, 27, 29;
Lc 17:7-10
Miércoles: Ez 47:1-2, 8-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9;
1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22
Jueves: Flm 7-20; Sal 146 (145):7-10; Lc 17:20-25
Viernes: 2 Jn 4-9; Sal 119 (118):1-2, 10-11, 17-18; Lc 17:2637
Sábado: 3 Jn 5-8; Sal 112 (111):1-6; Lc 18:1-8
Domingo: Mal 3:19-20a; Sal 98 (97):5-9; 2 Tes 3:7-12; Lc
21:5-19

LECTURAS DE HOY
Primera lectura -- Los siete hermanos se someten a la tortura
y a la muerte más bien que violar la ley de Dios (2 Macabeos
7:1-2, 9-14).
Salmo -- Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro (Salmo
17 [16]).
Segunda lectura -- Que el Señor y Dios nuestro Padre los
anime y fortalezca en todas las obras y palabras buenas (2
Tesalonicenses 2:16 -- 3:5).
Evangelio -- Aquellos que son dignos de llegar a la edad futura y a la resurrección de los muertos son hijos del Dios de
los vivos (Lucas 20:27-38 [27, 34-38]).

VIDA ETERNA
El segundo libro de los Macabeos relata una historia poderosa, y bastante horrible por cierto.
Pero la clave de ella, más allá de la horrible muerte infligida a los hermanos y su madre, es su
fe en la promesa de resurrección y vida eterna en Dios.
Pablo les pide a los tesalonicenses que recen por él mientras difunde el mensaje de amor de
Cristo, para que pueda librarse de los no creyentes que quieren hacerle daño. El apóstol
confía en esas oraciones, lo mismo que confía en el continuo apoyo de Jesús y de Dios Padre.
Y ahí está otra vez la palabra "continuo". Los saduceos, que no se creían la idea tan facilmente, le hacen a Jesús una interesante -aunque insignificante- pregunta acerca del estatus de la
vida matrimonial después de la resurrección. Les responde a los no creyentes que el matrimonio no es un tema para los hijos de Dios resucitados. Más importante, les asegura que sus
ancestros continúan vivos en Dios, como es evidente en las palabras del Padre a Moisés.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
No todas las patronas latinoamericanas tienen origines entre milagros y visiones.
Algunas nacen de la devoción mariana del Pueblo de Dios. Tal es el caso con la
Virgen de los Treinta y Tres. En 1962, el Papa Juan XXIII la nombró Patrona de
Uruguay y así confirmó oficialmente lo que el Pueblo de Dios ya había hecho
desde el 1825.
Esta pequeña imagen de 36 centímetros lleva sobre su cabeza una corona desproporcionadamente grande, regalo de un general militar y símbolo de la devoción
del pueblo. También lleva su curioso nombre en honor a su papel en la Independencia de Uruguay antiguamente llamada la Provincia Oriental. Los treinta y
tres orientales que comandaron la guerra de liberación encomendaron sus esfuerzos delante esta imagen de origen jesuita.
El siglo pasado el pueblo uruguayo comenzó ha patrocinar peregrinajes en honor
de su patrona. Eventualmente en 1945 el obispo tuvo la gran idea de llevar la imagen en peregrinación al pueblo. Desde entonces se
ha ido desarrollando esta bella costumbre que lleva María al Pueblo cada segundo domingo de noviembre entre homenajes de caballadas, desfiles y cantos.
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario; Semana para Promover las Vocaciones
Cambio de hora
Martes: Día de las Elecciones
Miércoles: La Dedicación de la Basílica de San Juan
de Letrán
St. Barbara Catholic Church

Jueves: San León Magno
Viernes: San Martín de
Tours;
Día de los Veteranos;
Día Memorial, Canadá
Sábado: San Josafat
www.saintbarbarachurch.org
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FAITH FORMATION NEWS

JOIN US FOR AN ADVENT RETREAT

YEAR OF MERCY EVENT
SUNDAY, NOV. 20, 2016
Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót
Peregrinacion por el ano de jubileo de la Misericordia

10:00am: Visit Our Lady of Guadalupe exhibit @
Bower’s Museum. Free museum admission but
$10 admission to see exhibit. ($7 if purchased
through Faith Formation office by Monday, Nov. 14).
11:30pm: Pilgrimage walk or drive from museum
to St. Joseph Church for Year of Mercy
indulgence(1.1 miles)
12:00pm: Group Divine Mercy Chaplet and
prayer for indulgence inside St. Joseph’s church
(Welcome to meet us at St. Joseph’s church)

Come join our inquirers for a morning of prayer
and reflection in preparation for the Advent season. Mary, John the Baptist and Elizabeth will
model and mentor us on our journey as we prepare
for Christmas.

When: Sunday, November 20, 2016
Time: 10:30-12:30pm
Where: Teachers’ Meeting Room
All are welcome. The teachers’ meeting room is
next to the Faith Formation Office.

Come to the Office of Faith Formation to purchase
tickets or contact us for more info.
714sbff@gmail.com; 714-775-9475

CONFIRMATION YEAR 2
SPONSOR & CANDIDATE EVENT
SUNDAY, NOV. 20, 2016
from 2:00pm to 6:30pm
Sponsors and candidates of Confirmation year 2
must meet in the Church Hall to attend a Year of
Mercy event.
Học sinh và người đỡ đầu của Thêm Sức Năm 2
cẩn đến Hội Trường để tham dự tĩnh tâm Năm Thánh
Lòng Thương Xót.
Padrinos/madrinas y los candidatos de Confirmacion
ano 2 deben venir a Salón de la iglesia para participar
en un evento del ano de Jubileo de Misericordia.
St. Barbara Catholic Church

HELP FAMILIES in NEED
We will be collecting nonperishable items (canned/
boxed goods) for less fortunate families. Please
bring them to Faith Formation Office by Sunday,
November 20. Thank you for your generosity.
Chúng tôi sẽ nhận những thực phẩm chưa bị hư (như
hộp hay đồ hộp, vv.) để giúp cho các gia đình nghèo.
Xin đem đến văn phòng Giáo Lý trước Chúa Nhật
ngày 20 tháng 11. Xin chân thành cảm ơn lòng
quảng đại của quí vị.
Estaremos recogiendo artículos y comida buenas para condiciones para familias necesitadas. Por favor
de traerlos a la oficina Formación de la fe antes de
noviembre 20. Gracias por su generosidad.
www.saintbarbarachurch.org
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ST. BARBARA PARISH SCHOOL
“Committed to Student Excellence”
SOCKTOBER:
STUDENTS DO
ACTS OF MERCY of

Clothing the Naked
and Sheltering
the Homeless.
Students donated 868
pairs of socks which were
collected for
the 87 residents of
THOMAS HOUSE
FAMILY SHELTER.
THANK YOU,
STUDENTS & FAMILIES
FOR YOUR KINDNESS
AND MS. LOPEZ FOR
ORGANIZING THE
DRIVE!

Students
take
Pledge:

A Healthy
Me is
Officer Reed & Officer McGruff Hold Assembly to Help Students
Understand the Dangers of Drug and Alcohol Abuse
During Red Ribbon Week!
A Great Catholic Education is Awaiting Your Child at St. Barbara Parish School!
GO TO www.stbarbara.com Prospective Parents section or
call 714 775-9477 for more information about St. Barbara Parish School and how to apply!
St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org
ANSWER KEYS:

TOP LEFT: “BUT THOSE WHO ARE CONSIDERED WORTHY OF TAKING PART IN THE AGE TO COME AND IN THE RESURRECTION FROM THE DEAD WILL NEITHER MARRY NOR BE GIVEN IN MARRIAGE, AND THEY CAN NO LONGER DIE:
FOR THEY ARE LIKE THE ANGELS. THEY ARE GOD’S CHILDREN, SINCE THEY ARE CHILDREN OF THE RESURRECTION.”
TOP RIGHT: THE RESURRECTION
BOTTOM RIGHT: “ THERE WERE SEVEN BROTHERS, THEY EACH MARRIED THE WIDOW AND DIED. FINALLY, THE
WOMAN DIED TOO. AT THE RESURRECTION, WHOSE WIFE WILL SHE BE, SINCE THE SEVEN WERE MARRID TO HER?.”

CHILDREN’S BULLETIN
Nov 6, 2016 - Page 9

Nov 6, 2016 - Page 10

ADS

St. Barbara Catholic Church
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St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

Pastor
Nov 6, 2016
Rev. Joseph Tuan Ngoc Pham
714-775-7733
Parochial Vicars
Rev. Joseph Thai Nguyen
714-775-7733
Rev. Anthony Hien Vu
714-775-7733
Rev. Ramon Cisneros
714-775-7733
Deacon
Dcn. Joseph Anh Nguyen
714-965-0777
Dcn. Carlos Navarro
714-990-1615
Parish Office
Theresa Thanh Ta, Eng/Viet
714-775-7733 ext. 221
Mirian Gonzalez, Eng/Spanish
714-775-7733 ext. 222
Faith Formation
Sr. Grace Duc Le, DFF & Confirmation
714-775-9475 ext. 238
Sr. Stella Le, CRE Vietnamese
714-775-9475 ext. 239
Sr. Lieu Nguyen,CRE & Confirmation Program714-775-9475
Alejandra Estrada, CRE Spanish
714-775-9475 ext. 242
Hang Nguyen, Secretary
714-775-9475 ext. 236
Kris Nghiem Tran, Youth Minister
714-775-9475
Adult Education (R.C.I.A.)
Jeanna Norlin–English
714-531-2566
Dcn. Joseph Anh Nguyen–Viet
714-965-0777
Elizabeth Hernandez–Spanish
714-567-1625
Homebound Eucharistic Ministers
Flora Schoonover–English
714-296-4754
Lupita Calvillo–Spanish
714-839-6820
Sr. Lien Do–Viet
714-858-3069
St. Barbara School
www.stbarbara.com
Melissa Baroldi, Principal
714-775-9477
Jody Rogers, Finances
714-775-9473
Parish Finance Office
Kim Bui
714-775-9420
Bulletin Editor
Anna Nguyen (anguyen@stbarbara.com)
714-775-9417
Baptism
Celebrated monthly on Sundays at 2:30PM.
1st Sunday — Vietnamese
2nd Sunday — English
3rd Sunday — Spanish
We strongly urge parent/s to contact the rectory
for information during pregnancy or before
planning the Baptism. An infant’s Baptism
requires a commitment of accepting certain
religious and spiritual responsibilities for the child
by both parents and godparents. The role
of the parish staff is to help assist you in making
these commitments.
Perpetual Adoration
7th day of each month
From 9AM–7AM

- Page 12

Liturgical Celebrations
†††

Weekend Eucharist
Saturday Vigil

Neocatechumenal Way
7:00 PM English (in the Hall)
8:30 PM Spanish (in the Church)
8:45 PM Spanish (in the Hall)

Sunday

6:30 AM Vietnamese
8:00 AM Vietnamese
9:30 AM
11:00 AM
12:45 PM
4:00 PM
5:30 PM
7:00 PM

Mon, Wed, Thu
Tue, Fri
Saturday

Funeral
At the death of a loved one kindly notify the
rectory at your earliest convenience so the dates
and times for the Funeral Liturgy may be
arranged.
Reconciliation
Mon: 9:00 AM — 9:30AM Eng
Tue: 6:00 PM — 7:00 PM Eng, Spn, Viet
Fri: 6:00 PM — 7:00 PM Eng, Spn, Viet

(714) 345- 4885

English
Vietnamese
Spanish
Vietnamese
English
Spanish

Weekday Eucharist

Marriage
Registered parishioners should contact the rectory
for an appointment with one of the priests at least
six (6) months prior to marriage.

Anointing of the Sick

4:00 PM Vietnamese
5:30 PM English
7:00 PM Vietnamese

6:30 AM
8:15 AM
8:15 AM
5:30 PM
7:00 PM
8:00 AM

Vietnamese
English
English
Vietnamese
Spanish
English

PRESIDER SCHEDULE
HORARIO QUE PRESIDE
LÒCH DAÂNG LEÃ

Saturday, Nov 12, 2016
4:00 PM - Fr. Anthony Hien Vu
5:30 PM - Fr. Tuan Pham
7:00 PM - Fr. Thai Nguyen
Sunday, Nov 13, 2016
6:30 AM - Fr. Tuan Pham
8:00 AM - Fr. Tuan Pham
9:30 AM - Fr. Anthony Hien Vu
11:00 AM - Fr. Thai Nguyen
12:45 PM - Fr. Ramon Cisneros
4:00 PM - Fr. Thai Nguyen
5:30 PM - Fr. Anthony Hien Vu
7:00PM - Fr. Ramon Cisneros

Parish Office Hours : Mon-Fri : 8:30AM - 6:00PM, 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
Viet Ads www.saintbarbarachurch.org
Rep : Thelu Bui 310-409-5836
St. Barbara Catholic Church
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