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TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Oct 6, 2018–Oct 12, 2018
Saturday
8:00 AM
4:00 PM
5:30 PM
7:00 PM
8:30 PM

Peter Thong Nguyen†
Maria Pham Thi Ty †
Phaolo Nguyen Van Thoa†
Giuse le Van Phuoc†
All Souls†

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

6:30 AM Maria Pham Thi Ty †
8:00 AM Anna Huynh Kim Guong†
9:30 AM Hernando Encarnacian†
11:00 AM Phero Le Buoi†
12:45 PM Ruben Arrizon†
4:00 PM Maria Nguyen Thi Thon†
5:30 PM Giuse le Van Phuoc†
7:00 PM Jose Guadalupe Almaras †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Sunday

Monday
6:30 AM Maria Pham Thi Ty †
8:15 AM Elijah Guigab

RIP
TX

Tuesday
8:15 AM Giuse Le Van Phuoc †
5:30 PM Maria Pham Thi Ty †
7:00 PM Aurora Y Alfonso Tamayo†

RIP
RIP
RIP

Wednesday
6:30 AM Maria Pham Thi Ty †
8:15 AM Anh Hong Chau†

RIP
RIP

Thursday
6:30 AM Maria Pham Thi Ty †
8:15 AM Giuse le Van Phuoc†

RIP
RIP

Friday
8:15 AM Giuse le Van Phuoc†
5:30 PM Maria Pham Thi Tỵ †
7:00 PM Almas Del Purgatorio†

RIP
RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of

Sept 29– Sept 30, 2018

$22,776.00
Your weekly supports have
been used to sustain the ministries and ongoing operating needs of our parish.

St. Barbara Catholic Church

I would like to take this opportunity to thank all of you for having made this year’s St. Barbara Parish Fall Festival a big success. We believe that all our parishioners and everybody in
the neighborhood and in the surrounding neighborhoods really enjoyed it.
Special thanks to Carol Lopez and Jody Rogers from Saint Barbara School for overseeing
and making sure that we got everything we needed for the festival. Also special thanks to all
our benefactors, sponsors, friends, and staff who have supported and continue to support Saint
Barbara Parish not just for the Parish Fall Festival but throughout the year.
Despite the extreme heat, you worked tirelessly together in setting up, in preparing food and
entertainments, managing money, organizing games, cleaning up etc. Without you, there
would be no Saint Barbara Parish Fall Festival.
Your love, support, and passion for God and your parish continue to be an inspiration and to
show just how vibrant Saint Barbara Parish is.
May God’s love and blessings be with you always!
Gracias a todos ustedes por hacer que el festival de este año en la Parroquia de Santa Bárbara fuera un gran éxito en este otoño. Todos lo disfrutaron, feligreses, amigos y vecinos
próximos.
Agradezco especialmente a Carol López y Jody Rogers de la Escuela de Santa Bárbara por
supervisar y asegurarse de que tuviéramos todo lo necesario para el festival. También doy
gracias especiales a todos nuestros benefactores, patrocinadores, amigos y personal que nos
han apoyado y seguirán apoyando a la Parroquia de Santa Bárbara. Gracias a ustedes por
apoyarnos no solo en el festival sino durante todo el año.
A pesar del calor abrazador, ustedes trabajaron sin descanso acomodando todo, preparando
los alimentos, cooperando en el entretenimiento, contando, limpiando y ayudando en los juegos. Sin ustedes, este festival de otoño no seria posible aquí en Santa Bárbara.
Su pasión por Dios, su amor y apoyo por su parroquia continúan siendo una fuente de inspiración y muestran cuán vibrante es la Parroquia de Santa Bárbara.
¡Que Dios les bendiga siempre a todos ustedes!

Kính thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em,
Tôi xin chân thành cám ơn quý ong bà anh chị em đã giúp cho Hội Chợ Mùa Thu
của Giáo Xứ St. Barbara được thành công tốt đẹp. Hội Chợ đã mang lại niềm vui cho
tất cả giáo dân, mọi người hàng xóm và các vùng lân cận. Tôi cũng xin đặc biệt cám
ơn cô Carol Lopez và cô Jody Rogers đang làm việc cho trường học St. Barbara đã
xem xét tổng quát để nắm vững những gì chúng ta cần cho Hội Chợ. Đồng thời, tôi
cũng xin cám ơn quý vị mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, quý bạn hữu, các nhân
viên, và toàn thể quý ông bà anh chị em đã tình nguyện đến giúp cho Hội Chợ, không
những Hội Chợ Mùa Thu, mà còn các sinh hoạt quanh năm của giáo xứ nữa.
Mặc dù thời tiết rất nóng, quý vị vẫn cùng nhau làm việc không mệt mỏi để thiết
kế lều quán, chuẩn bị thực phẩm, khu vực giải trí, thu nhận tiền, dọn dẹp… Không có
quý vị, sẽ không có Hội Chợ Mùa Thu của Giáo Xứ St. Barbara! Tình yêu và lòng
nhiệt tình vì Chúa và vì Giáo Xứ của quý vị đã làm cho Giáo Xứ St Barbara của
chúng ta trở nên sống động biết dường nào!
Nguyện xin Thiên Chúa luôn luôn tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho quý vị.
Fr. Tuan Pham
Pastor

Congratulations to the following Drawing
Ticket Winners:
Grand Prize:
2nd Prize:
3rd Prize:
4th Prize:

$10,000
$1,000
$500
$250

# 187595
# 17960
# 217972
# 148099
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Fr. Anthony’s Faith Formation Corner
A Word about the Blessed Virgin Mary
The month of October has traditionally been dedicated to the
rosary of the Blessed Virgin Mary. Mary has always been an
important part in the devotional life of Christians, who,
throughout the centuries, have had devotions to her: not only
Roman Catholics, but also Eastern Catholics, the Orthodox,
and certain Protestants. Numerous titles have been given to
Mary: for example, Queen of heaven, refuge of sinners, our
Lady of perpetual help, etc. Within Roman Catholicism, four
doctrines stand out in regard to Mary: Mary Mother of God,
the Immaculate Conception, the Assumption, and Perpetual Virginity.
Theotokos (God bearer): Mother of God was the oldest and most venerable title attributed to Mary. This dogma (official
teaching) about Mary was defined at the Council of Ephesus in 431; and has been upheld both by Catholics and Orthodox. In
the year 1854, Pope Pius IX defined the dogma of the Immaculate Conception; the teaching that the Blessed Mother has been
preserved from the stain of original sin that affected every one of Adam’s descendents. That Mary was assumed body and soul
into heaven was declared more recently by Pope Pius XII in 1950. [I am not too sure on this point: but I think that the Orthodox also uphold these two Catholic doctrines, but that these doctrines have never been officially defined in the their traditions]. Finally, the perpetual virginity of Mary: unlike the previous three dogmas, this one has been the common belief among
Catholics; but as far as I understand, it has never been infallibly declared by any pope or any council. This is NOT to say that I
do NOT endorse the teaching concerning Mary’s virginity. As Catholics, we fully uphold it. It is just that this teaching has
never been officially defined as a Catholic dogma.
Besides these few official (and semi-official) Marian teachings, the many apparitions of Mary throughout the world also
play a big part in the life of Catholics: most notably, Guadalupe, La Vang, Lourdes, etc. These different devotions enhance the
spiritual life of the faithful, but do not belong to the “articles” of faith. That is, for example, while a Catholic believer is to
uphold the doctrine of the Assumption of Mary, he/she does NOT have to believe in the messages of the different Marian apparitions—even of those apparitions officially sanctioned by the Church.
At the Second Vatican Council (1962-65), the question concerning the Blessed Mother also came up. The more traditional
bishops—especially from Italy, Spain, Portugal and certain parts of South America—wanted to the Council to define one
more Marian dogma; such as Mary Mediatrix of all graces. The rest of the bishops at the Council, however, felt that it was
unwise to do so; especially in the age of ecumenical relations with the Orthodox and Protestants. As a result, the Council decided NOT to have separate document on Mary; but to have a chapter on Mary in the document Lumen Gentium, the dogmatic
constitution on the Church. Thus the Council Fathers wanted to situate Mary “in the context” of the Church; and not outside of
the context of the Church, the People of God.
In the last analysis, I would say that it is very good that we Catholics have devotions to the Blessed Mother. I would very
much encourage popular devotions such as the Rosary, the Immaculate Heart of Mary, and many others. These do indeed
strengthen our spiritual life and bring us closer to the Lord. And that is the primary role of Mary as a loving Mother: to bring
her children closer to God!
Dominico Nguyen Van Binh, Dominico Vu
Huu Chuong, Joan Baotixita Nguyen Van
Giao, Phero Nguyen Van Lien, Jose Maria
Comparon, Donald Dwigert Williams, Maria
Luisa Arguello, Francis Xavier Dao Van
Giam, Maria Hoang Thi Nguoi, Giuse Vu Lam Thao, Maria
Lord Jesus Christ, Redeemer of the world, you have shoulNguyen Thi Lan, Tran Thoai.
dered the burden of our weakness and borne our sufferGreg Malagon, Tammy Dawson, Sandy
Chirico, Socorro Medina, Fr. Richard
Kennedy, Marian Mahlman, Gustavo
Hernandez, Steve & Melinda, Walker
Champion, Refugio Cardenas.

ings in your own passion and death. Hear this prayer for
our sick brothers and sisters 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.
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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

October 07, 2018 - Page 4

St. Barbara’s Parish News

St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

October 07, 2018 - Page 5

COÄNG ÑOAØN THAÙNH GIUSE
07 Tháng Mười

Chờ Ðợi
Theo tâm lý thông thường, ai cũng sợ phải chờ đợi, ai cũng sợ phải
xếp hàng cả ngày. Ít hay nhiều, sự chờ đợi nào cũng là một cực hình.
Nhưng mâu thuẫn thay, chúng ta lại thường biến cuộc đời thành một thứ
đợi chờ, thành những phòng đợi triền miên...
Cả tuần lễ, ai cũng mong được đến ngày thứ Bảy, Chúa Nhật để
được nghỉ ngơi. Chúa Nhật này đến, chúng ta lại chờ đợi Chúa Nhật
khác đến. Tháng này đến, chúng ta lại chờ tháng sau. Năm này đến,
chúng ta lại chờ năm sau...

CAÀU CHO NGÖÔØI QUA ÑÔØI

Trong niềm tin vào sự Phục Sinh của
Đức Kitô, nguyện xin Chúa ban
Phúc Trường Sinh cho:
Cụ Ông Dominico Vũ Hữu Chương
qua ₫ời ngày 23 tháng 9, 2018, hưởng dương 90 năm
Cụ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Giáo
qua ₫ời ngày 23 tháng 9, 2018, hưởng dương 100 năm
Cụ Ông Dominico Nguyễn Văn Bình
qua ₫ời ngày 21 tháng 9, 2018, hưởng dương 98 năm

Lên xe, chúng ta mong đến đích điểm. Khi đến nơi, chúng ta lại thấp
thỏm mong ra về. Vào rạp chiếu bóng, nhiều người thường vội vàng
đứng dậy trước khi cuốn phim chấm dứt: họ làm như thể vào rạp chiếu
bóng là chỉ để mau đến giây phút ra về. Ði dự thánh lễ, dù lễ chưa xong,
Chuyện kể về Mẹ Maria
đã có kẻ muốn vội vàng đứng lên ra về: họ làm như thể chỉ đến nhà thờ
để mong cho đến giây phút tan lễ. Vừa ra khỏi nhà, đã chờ mong để
Hoàng hậu Blanche xứ Castille nước Pháp đã phải
quay trở lại, nhưng khi vào nhà thì lại đợi đến lúc đi ra.
đau buồn cùng cực, vì bà thành hôn mười hai năm
Với sự nóng lòng chờ đợi giây phút sẽ tới này, chúng ta sống như rồi mà vẫn không có con. Khi đến thăm thánh
thể cuộc đời không có sự liên hệ với những giây phút hiện tại. Chúng ta Ðaminh, ngài khuyên hoàng hậu đọc kinh Mân Côi
biến cuộc đời thành một thứ phòng đợi, đợi hết cái này đến điều kia, đợi hằng ngày để xin Thiên Chúa ban cho diễm phúc
được làm mẹ. Hoàng hậu trung thành theo lời
cả những điều sẽ không bao giờ xảy đến.
khuyên của thánh nhân. Năm 1213 hoàng hậu hạ
Tháng Mười là tháng dành riêng để tôn kính Mẹ Maria với tràng sinh hoàng nam đầu lòng. Ðó là hoàng tử Philip.
chuỗi Mân Côi và cùng với Mẹ, sống mầu nhiệm cứu rỗi trong từng Nhưng con trẻ chết ngay khi còn trứng nước. Trước nỗi bất hạnh này,
hoàng hậu vẫn không ngã lòng, không chút nao núng niềm tin. Trái lại,
phút giây của cuộc sống.
bà tha thiết van xin Ðức Mẹ cứu giúp. Hoàng hậu cũng phân phát nhiều
Ơn cứu rỗi không là một biến cố của quá khứ hoặc là một biến cố sẽ tràng hạt Mân Côi cho các triều thần cùng dân chúng trong cả nước, bà
đến mà là một sự kiện đang diễn ra trong từng phút giây của cuộc sống. xin họ tiếp lời cầu nguyện cho bà.
Mẹ Maria quả thực là mẫu gương cho chúng ta trong thái độ tiếp nhận
ơn cứu rỗi. Thời gian đối với Mẹ không là những tháng ngày chờ đợi, Năm 1215, qua sự bầu cử của Ðức Mẹ, Chúa đã nhậm lời cầu xin của
mà là những tích tắc của từng khoảnh khắc đang đến với Mẹ. Với hai bà, một vị hoàng tử chào đời. Hoàng tử này đã trở thành vinh quang cho
tiếng "Thưa, xin vâng!", Mẹ đón nhận giây phút hiện tại như một món nước Pháp, và là gương mẫu cho tất cả các hoàng đế Công giáo. Vị
hoàng đế này sau đã trở thành một vị thánh. Ðó là vua thánh Louis. Kể
quà cao quý nhất Thiên Chúa trao ban.
sao cho hết những ơn lành Mẹ Maria đã ban xuống cho nhân loại qua
Cùng với Mẹ sống lại mầu nhiệm của ơn cứu rỗi, chúng ta hãy đón nhận kinh Kính Mừng. Bởi vì kinh Kính Mừng là kinh mà Chúa Giêsu và
Ðấng đang đến, Ðấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Chúng Ðức Mẹ rất ưa thích. Qua mỗi kinh "Kính Mừng", chúng ta nhắc lại
ta hãy đón Ngài trong phút giây hiện tại này đây với tất cả tin tưởng phó niềm vinh hạnh lớn lao mà Thiên Chúa đã ân ban cho Mẹ khi Người gửi
thác.Chúa trao ban với chúng ta nhiệm vụ để thi hành trong phút giây
sứ thần Gabriel đến kính chào Mẹ là "Ðấng đầy Ơn Phúc".
này đây. Chúng ta hãy hoàn tất với tất cả cố gắng của chúng ta. Chúa
trao ban cho chúng ta niềm vui của phút giây này đây, hãy tận hưởng
Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã thường thi ân cho cả những kẻ nguyền rủa
như thể sẽ không còn một niềm vui nào khác. (Trích sách Lẽ Sống )
các Ngài, thì làm sao các Ngài có thể từ chối ban ơn lành cho những
người con thảo hiếu hằng chúc tụng, tôn vinh và yêu mến các Ngài qua
kinh Kính Mừng. Thánh Bonaventura nói rằng: "Nếu ta kính chào Mẹ
bằng kinh Kính Mừng, thì Mẹ sẽ đáp lại ta bằng muôn ơn phúc". Thật
vậy, ngay khi thánh nữ Elizabeth nghe lời Mẹ chào, thì lập tức bà được
đầy tràn Chúa Thánh Thần, và Gioan, con trong lòng bà liền nhảy mừng.
Nếu chúng ta hằng ngày đọc kinh Kính Mừng cách thành kính sốt sắng
để chào kính và chúc tụng Ðức Mẹ thì chắc chắn chúng ta sẽ được ơn
phúc chan hòa, và niềm an ủi thiêng liêng sẽ tràn ngập tâm hồn chúng ta.

Tháng 10, tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria
Xin mời cộng đoàn dân Chúa đến trước tượng đài Đức Mẹ để
cùng nhau lần chuổi mân côi và cầu nguyện vào lúc 6 giờ 30
chiều thứ Tư ngày 10, 17, 24 và 31 tháng 10 năm 2018.

St. Barbara Catholic Church

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con siêng năng lần hạt Mân Côi hằng
ngày, cho chúng con được gia nhập đạo binh con cái thảo hiếu của Mẹ,
để chúng con không ngừng tôn vinh, chúc tụng và yêu mến Mẹ bây giờ
và mãi mãi. Amen. (Trích Chân Lý Á Châu)
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COMUNIDAD HISPANA
LOS ABRAZÓ Y
LOS BENDIJO

LECTURAS DE HOY
Primera lectura -- Dios crea una compañera
apropiada para Adán: Eva (Génesis 2:18-24).
Salmo -- Que Dios nos bendiga todos los días
de nuestra vida (Salmo 128 [127]).
Segunda lectura -- Cristo, el que consagra, y
aquellos a quienes consagra tienen un mismo
origen. (Hebreos 2:9-11).
Evangelio -- Lo que Dios ha unido, que
ningún ser humano lo separe. Dejen que los
niños vengan a mí. Elreino de Dios pertenece a los que son como ellos
(Marcos 10:2-16).
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Gál 1:6-12; Sal 111 (110):1b-2, 7-9, 10c; Lc 10:25-37
Martes: Gál 1:13-24; Sal 139 (138):1b-3, 13-15; Lc 10:38-42
Miércoles: Gál 2:1-2, 7-14; Sal 117 (116):1bc, 2; Lc 11:1-4
Jueves: Gál 3:1-5; Lc 1:69-75; Lc 11:5-13
Viernes: Gál 3:7-14; Sal 111 (110):1b-6; Lc 11:15-26
Sábado: Gál 3:22-29; Sal 105 (104):2-7; Lc 11:27-28
Domingo: Sab 7:7-11; Sal 90:12-17; Heb 4:12-13; Mc 10:17-30
[17-27]
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo
Ordinario; Domingo Respetemos la Vida
Lunes: Día de Colón; Día de Acción de Gracias en Canadá
Martes: San Dionisio y compañeros; San Juan Leonardi
Jueves: San Juan XXIII
Sábado: Santa María Virgen

Octubre es el mes del
Rosiario de la
Maria Virgen

Hoy Jesús recalca que el
Reino de Dios pertenece a
los que son como los niños.
Son confiados, tiernos y
tienen el corazón abierto al
amor. Se alegran cuando se
dan cuenta del amor que
Dios siente por ellos y están
más que dispuestos a
retribuir ese amor. Este es el
modelo que Jesús nos
presenta si queremos recibir
el Reino de Dios. Debemos
abrir el corazón y amar.
Debemos bajar la guardia,
sin importar por qué la hayamos montado, y recibir con
alegría el amor que Cristo
siente por nosotros. Es imposible que hagamos esto
sin ayuda. Sólo la gracia de
Dios nos permitirá hacerlo y
esa gracia se nos concede
generosamente y sin condiciones. Lo único que debemos hacer es aceptarla.
Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Un viejo chiste relata que una ancianita por más que se apresuraba a llegar al templo, siempre llegaba tarde al rosario. Un día
decidió adelantarse para ver por qué duraba tan poco tiempo el
rezo del rosario. A la hora establecida salió un ministro de la sacristía y velozmente recitó
"Cruz, Bola, bolita, bolita, bolita, Bola . . .".
Esta es una exageración del hecho que muchos rezan el rosario
como si fuera una
serie de fórmulas que
se repiten sin pensar.
Esta devoción mariana debe meditarse
con tranquilidad y en
silencio. El enfoque
del rezo del rosario
son los misterios de
la vida de Jesús. Los
"Ave Marías" nos
"Padrenuestros" y las
ayudan a entrar en
esa meditación en una
forma mas profunda.
Esas oraciones deben
ayudarnos a penetrar
el misterio de un acontecimiento gozoso,
luminoso, doloroso, o
glorioso de la vida de
Jesucristo. Pero, una
vez que estamos en
presencia del misterio,
debemos enfocarnos
y contemplar a Dios.
Esto no significa que
el rosario no deba
nunca rezarse en voz alta y en grupo. El rosario también tiene su
dimensión comunitaria, pero ésta necesita fundarse en una
verdadera meditación. En varias culturas latinoamericanas aún
se canta el rosario. Ya sea a solas o en comunidad, rezado o
cantado, el rosario es un tesoro de nuestra fe que nos puede
facilitar la contemplación del salvador.
--Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.
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FAITH FORMATION NEWS

COMMISSIONING OF CATECHISTS Sept. 23, 2018

Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ
Lớp 1 - Lớp 8
Shift I (11-12:30pm) & Shift II (1-2:30pm)
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10. Các em sẽ có lớp như
thường, sẽ không có Thánh Lễ Khai Giảng.
Thứ Bảy 13, Tháng 10, không có lớp Giáo Lý

CONFIRMATION YEAR 1
Rite of Commitment Mass
on Sunday, Oct. 21
Students and Sponsors/Parents need
to be in church at 5:15pm.
Thánh Lễ Nghi Thức Thức Tuyên Hứa
sẽ vào Chúa Nhật 21 Tháng 10.
Các em và người đỡ đầu/phụ huynh
cần có mặt trong Nhà Thờ vào lúc 5:15 chiều.
Rito de Bienvenidos
para Confirmación año 1:
21 de octubre a las 5:15pm en La Iglesia
St. Barbara Catholic Church

MANDATORY PARENTS MEETING
in the Hall
Confirmation yr 2: Sunday, Oct. 7, at 3:45-5:15 pm
Confirmation yr 1: Monday, Oct. 15, at 7-8:30 pm
English Sacramental: Saturday, Oct. 20, at 9:15 am
Cuộc Họp cần sự hiện diện của các Phụ Huynh
tại Hội Trường Giáo Xứ:
Lớp Thêm Sức 2:
Chúa Nhật 7 Tháng 10 lúc 3:45-5:15pm
Lớp Thêm Sức 1:
Thứ Hai 15 Tháng 10 lúc 7-8:30pm
Lớp Giao Lý (tiếng Anh):
Thứ Bảy, 20 Tháng 10, lúc 9 giờ 15 sáng.

REMINDERS!!!
THERE WILL BE
NO CLASSES
Saturday Oct. 13
(No habrá clase)

Junta para los Padres de Familia
en el Salon Parroquial
Segundo Año de Confirmación:
7 de Octubre a las 3:15-5:15pm
Primer Año de Confirmación:
15 de Octubre a las 7:00-8:30pm
Programa de Ingles Primera Comunión:
Sábados, 20 de Octubre a las 9:15AM
www.saintbarbarachurch.org
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ST. BARBARA CATHOLIC SCHOOL
Open Arms. Open Minds. Open Hearts.
ST. BARBARA CATHOLIC SCHOOL INVITES YOU TO FIND OUT
ABOUT CATHOLIC EDUCATION FOR YOUR CHILD!
Openings still available in all grades
NEW STUDENTS STILL BEING ACCEPTED FOR TK—8th GRADE!

Admission Information www.stbarbara.com Prospective Parents section or
call 714 775-9477 for more information about St. Barbara Catholic School and how to apply!
SCHOOL OFFICE HOURS Monday—Friday 7:30am—3:30pm, Tuesdays until 2:00 pm
St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org
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CHILDREN’S BULLETIN

St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org
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ADS

St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org
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ADS

St. Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org
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Pastor
Rev. Tuan Pham
Parochial Vicars
Rev. Ramon Cisneros
Rev. Benjamin Hoang
Rev. Thai Nguyen
Deacon
Dcn. Carlos Navarro
Dcn. Joseph Anh Nguyen
Dcn. Francis Xavier Hao Nguyen
Parish Office
Theresa Thanh Ta, Eng/Viet
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 (R.C.I.A.)
Jeanne Norlin–English
Dcn. Joseph Anh Nguyen–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
Parish Finance Office
Kim Bui
Bulletin Editor
Eliane Kim Ho
Baptism
Celebrated in Jan, Mar, May, July, Sept, and Nov.
on Sundays at 2:15PM starting Jan 2018
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

714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-308-6706
714-965-0777
714-775-7733

Liturgical Celebrations
†††

Weekend Eucharist
Saturday Vigil

Neocatechumenal Way

714-775-7733 ext. 221
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

4:00 PM Vietnamese
5:30 PM English
7:00 PM Vietnamese
7:00 PM English (in the Hall)
8:30 PM Spanish (in the Church)

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

714-531-2566
714-965-0777
714-567-1625

Vietnamese
Vietnamese
English
Vietnamese
Spanish
Vietnamese
English
Spanish

Weekday Eucharist
714-287-4070
714-839-6820
714-858-3069
www.stbarbara.com
714-775-9477
714-775-9473

Mon, Wed, Thu
Tue, Fri
Saturday

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

Vietnamese
English
English
Vietnamese
Spanish
English

714-775-9420
714-775-9417
From 9AM–7AM next day
PRESIDER SCHEDULE
HORARIO QUE PRESIDE - LÒCH DAÂNG LEÃ
Marriage
Registered parishioners should contact the rectory
Saturday, Oct 13, 2018
for an appointment with one of the priests at least
8:00AM - Fr. Ramon Cisneros
six (6) months prior to marriage.
4:00 PM - Fr. Joseph Thai Nguyen
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: 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

5:30 PM - Fr. Benjamin Hoang /Dn Hao Nguyen
7:00 PM - Fr. Tuan Pham/Dn Anh Nguyen

Sunday, Oct 14, 2018
6:30 AM - Fr. Joseph Thai Nguyen/Dn A. Nguyen
8:00 AM - Fr. Tuan Pham/Dn Hao Nguyen
9:30 AM - Fr. Benjamin Hoang
11:00 AM - Fr. Joseph Thai Nguyen
12:45 PM - Fr. Ramon Cisneros
4:00 PM - Fr. Tuan Pham
5:30 PM - Fr. Benjamin Hoang
7:00PM - Fr. Ramon Cisneros

(657) 345-9245

Parish Office Hours : Mon-Fri : 8:30AM - 5:00PM, Sat & Sun : Closed
730 S. Euclid St. • Santa Ana, CA 92704
Tel: 714-775-7733 • Fax: 714-775-946
Website : www.saintbarbarachurch.org

St. Barbara Catholic Church

Email: info@st-barbarachurch.org

Viet Ads Rep : Thelu Bui 310-409-5836

www.saintbarbarachurch.org
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Santa Ana, CA 92704
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714 775-7733
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Eliane Kim Ho
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