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THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 

 

8:00 AM 
4:00 PM 
5:30 PM 
7:00 PM 
8:30 PM 

Giuse Bui Ngoc Duong † 
Phero Nguyen Minh Phuc † 
Phanxico Xavier Truong Dinh Lieu† 

Maria Nguyen Thi Ong † 

All Souls † 
 

RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 

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

All Victims of Covid19 † 
Anna Nguyen Thi Nhuan † 
Giuse Tran Van Hai † 
Ignacio Huu Dang Nguyen † 
Alvaro G. Escalante † 

Giuse Pham Hoanh † 
Maria Truong Thi Hanh † 
Maria Jenny Hang † 

RIP 
RIP 

8:15 AM 
5:30 PM  

Gioan Nguyen Huu Thoan † 
Giuse Nguyen Van Hai † 

RIP 
RIP 
RIP 

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

Phaolo Tran Duc Vuong † 

Phero Vu Duc Khoa † 

Maria Bui Thi Gam † 

   Giuse Nguyen Tan Trung † 

   

   

Saturday 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

 

 

 

Nov. 07— Nov.  13, 2020 

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

Augustino Nguyen Phuc Patrick † 
Daminh Nguyen Duy Ngu † 
Maria Madalena Tran Bich Thuy † 

RIP
RIP 
RIP 

Friday 

Wednesday 

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

 
Teresa Nguyen Thi Tri † 
Teresa Thao Le † 

RIP
RIP 

RIP 

Thursday 

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

For Parishioners 
 

 
RIP 

RIP 
Maria Vu Thi Bach Mai †  
Giuse Doan Nhu Vinh † 

 

     SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES        

Sunday: Thirty-second Sunday in  
                       Ordinary Time 
Monday: The Dedication of the Lateran  
                        Basilica 
Tuesday: St. Leo the Great 
Wednesday: St. Martin of Tours; Veterans Day 
Thursday: St. Josaphat 
Friday: St. Frances Xavier Cabrini 
Saturday: Blessed Virgin Mary 
  

     TODAY’S READINGS 
 

First Reading — Wisdom is easily discerned by those who love her 
(Wisdom 6:12-16). 
Psalm — My soul is thirsting for you, O Lord 
my God (Psalm 63). 
Second Reading — Since we believe that Je-
sus died and rose again, through Jesus, God 
will bring with him those who have died  
(1 Thessalonians 4:13-18 [13-14]). 
Gospel — Stay awake! You know neither the 
day nor the hour (Matthew 25:1-13). 

     LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

 
Domingo: Trigésimo Segundo Domingo del      
                 Tiempo Ordinario 
Lunes: Dedicación de la Basílica de san  
                 Juan de Letrán 
Martes: San León Magno 
Miércoles: San Martín de Tours;  
                  Día de los Veteranos 
Jueves: San Josafat 
Viernes: Santa Franscisca Javier Cabrini 
Sábado: Bienaventurada Virgen María 

     LECTURAS DE HOY 
 
Primera lectura — La sabiduría la encuentran 
los que la buscan (Sabiduría 6:12-16). 
Salmo — Mi alma está sedienta de ti, oh Se-
ñor, mi Dios (Salmo 63 [62]). 
Segunda lectura — No se acongojen como los 
que no tienen esperanza  
(1 Tesalonicenses 4:13-18 [13-14]). 
Evangelio — Las vírgenes necias no estaban 
preparadas para la llegada del novio  
(Mateo 25:1-13). 
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. Catherine Mendoza 

. Mike Garibay 

. Maria Charlene Nguyen 

. Antonio Martinez 

. Giuse Vu Dinh Binh 

. Matt Elliot 
 
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 sus-
tain them in body and soul, for you live and reign for 
ever and ever. Amen. 

. Giuse Vu Van Luong 

. Maria Nguyen Thi Thom 

.  Maria Nguyen Thi Ong 

. Maria Pham Thi Thinh  

. Anne Tran Thi Hoe 

. Maria Pham Thi Tham 
 
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. 

PRAYERS 

Prayer of the Faithful   
*+*+*+* 

 

Let us be ready for the coming of the Lord, bringing with us these prayers for all 
in need. 
 
For the Church to proclaim the coming reign of God with renewed vigor, let us 
pray to the Lord. 

 
For our nation’s people and leaders to work together in unity and peace after this week’s  
election, let us pray to the Lord. 
 
For all religious sisters, who have shown God’s love in many ways to their neighbors in our 
country and throughout the world, let us pray to the Lord. 
 
For wise preparations in our community to protect the homeless from the coming winter sea-
son, let us pray to the Lord. 
 
For all those who are sick, for all who suffer from COVID-19, and 
for all those who have passed from this life into the eternal pres-
ence of the Lord, and for those who mourn them in this life, let us 
pray to the Lord. 

 
For all the prayers that we hold in the silence of our hearts; for all 
our intentions spoken and unspoken, let us pray to the Lord. 

 
Our souls thirst for you O Lord. 
Be not far, we pray. 
Listen to these our prayers,  
granting them according to your will, 
through Jesus Christ your Son 
who is our Lord for ever and ever. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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ST. BARBARA’S PARISH NEWS  

 

    EXPECTING THE UNEXPECTED 
If it ever crossed your mind that Jesus was somewhat lacking in a sense of humor, to-
day’s Gospel should belie any such notion. Jesus’ story of the five wise and five foolish 
bridesmaids is downright hilarious. The circumstances of the story were surely familiar to 
Jesus’ listeners, just as they are—if we think about it—to us. Weddings never, ever start 
on time. There’s always a delay. Buttons pop off at the last minute. Flowers wilt. Cars full 
of wedding guests get caught in traffic. Soloists contract laryngitis. Brides or grooms or 
priests show up late! So the only reasonable way to approach a wedding is with a sense 
of humor, to realize that something probably will go awry, and, when that happens, to 

smile about it.  Jesus tells this funny story to encourage us to be watchful, yes; to be ready, yes. But he 
doesn’t tell it to make us dour and somber. The heavy-hearted tremble, waver, lose sight of their place and 
purpose, and fall asleep. The lighthearted know that the unexpected will happen—is bound to happen—so 
they are awake in their place and ready in their purpose when it comes. Copyright © J. S. Paluch Co. 

————–—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
SAINT FRANCES XAVIER CABRINI (1850-1917) - November 13 

Burly longshoremen glared at the woman in widow’s dress who interrupted their drinking 
to beg money, in broken English, for her orphanage. The bar exploded in laughter as one 
man responded by spitting in her face. “That was for me,” the woman smiled. “Do you 
have anything for the children?” Given today’s national debate, could it be as much God’s 
sense of humor as God’s will for our sanctification that our first American saint should be 
an immigrant and naturalized citizen? Frances Cabrini, adopting the name Xavier, confid-
ed to Pope Leo XIII her longing to follow her Jesuit patron to Asia. But the Pope replied, 
“Not East—West!” So she and her Missionary Sisters of the Sacred Heart exchanged ex-

otic dreams of China for the impoverished reality of Italian ghettos across the United States and Central and 
South America. Before her death, Frances had founded seventy educational, health care, child, and family ser-
vice institutions. Today, from Siberia to Ethiopia, in sixteen countries, Mother Cabrini’s sisters and lay associ-

ates embody her practical spirituality: “Let’s get to work! We’ll have eternity to rest!”— Peter Scagnelli, Copyright © J. S. Paluch Co. 
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ST. BARBARA’S PARISH NEWS  

  

THE FOUNDATION 
 Wisdom is the foundation, and justice the work without 

which a foundation cannot stand. 
—St. Ambrose 

 
GOD’S WILL 

 Lord, if your people need me, I will not refuse the 
work. Your will be done. 

—St. Martin of Tours 
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CỘNG ĐÒAN THÁNH GIUSE   

 8 Tháng Mười Một—Tôi Là Người Hạnh Phúc Nhất Trần Gian 
  

Một ông vua giàu có nọ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, bởi vì tất cả tài sản mà ông có đều do sự miễn 

cưỡng đóng góp của thần dân. Ông tự so sánh mình với những người hành khất: người hành khất nhận được 

tiền của do lòng thương của người khác, còn ông, ông nhận được tiền do sự cưỡng bách. 

  

Ngày nọ, ông vua giàu có đã quyết định làm một việc táo bạo: đó là cải trang thành người hành khất để cảm 

nghiệm được những đồng tiền bố thí... Thế là mỗi ngày Chúa Nhật, ông biến mình thành một người ăn xin lê 

lết trước cửa giáo đường. Ông cho tất cả những tiền ăn xin được vào một chiếc hộp nhỏ. Tuy không là bao so 

với cả kho tàng của ông, nhưng có lẽ nó vẫn có giá trị hơn... Ông tự nghĩ: bây giờ ta nới thực sự là người giàu 

có nhất trên đời, bởi vì tiền của ta nhận được là do lòng thương xót của con người, chứ không do một sự cưỡng 

bách nào. 

  

Khi đã gom góp được một số tiền khá lớn sau những năm tháng ăn xin trước cửa các giáo đường, ông đã xin từ 

chức khỏi ngai vàng và đi đến một phương xa, nơi không ai có thể nhận ra ông. Ông mua một mảnh đất, và tự 

tay cất được một ngôi nhà tranh đơn sơ. Không mấy chốc, do sự hòa nhã, vui tươi của ông, mọi người trong lối 

xóm đều mến thương ông, nhất là các em bé. Ông kể chuyện cho chúng nghe, ông đem chúng đi câu cá, ông 

dạy chúng ca hát. 

  

Trong đám trẻ nhỏ, có một cậu bé gia đình còn nghèo hơn cả ông nữa. Cậu bé chỉ có vỏn vẹn một con chim 

họa mi. Nghe tin ông đau nặng, cậu bé đã vội vàng mang con chim đến tặng ông, với hy vọng rằng con chim sẽ 

hót cho ông được khuây khỏa. 

  

Ðón nhận món quà, con người đã từng là vua của một nước mới thốt lên: "Từ trước đến nay, tất cả những gì tôi 

có, tôi đều lãnh nhận do lòng thương xót của người khác. Người ta cho tôi, nhưng không phải là cho tôi mà là 

cho một người hành khất. Giờ đây, với món quà tặng là con chim này, người ta tặng cho tôi với tất cả tấm lòng 

yêu thương... Chắc chắn, tôi là người hạnh phúc nhất trên trần gian". 

  

Một thời gian sau đó, trong vùng, có một người tá điền nghèo bị người chủ đe dọa lấy nhà và trục xuất ra khỏi 

mảnh vườn đang canh tác. Nghĩ đến cảnh hai vợ chồng và 7 đứa con dại bị đuổi ra khỏi nhà, ông vua không 

thể nào ăn ngủ được... Cuối cùng, ông quyết định tặng chính mảnh vườn và ngôi nhà của mình cho gia đình 

người tá điền nghèo... Và một lần nữa, không một đồng xu dính 

túi, ông lên đường trẩy đi một nơi khác. 

  

Bùi ngùi vì phải chia tay với những người quen biết trong vùng, 

nhưng ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì lần đầu tiên ông 

cảm nghiệm được niềm vui của sự ban tặng. Ông hiểu được rằng 

cho thì có phúc hơn là nhận lãnh... Lần này, ông thốt lên với tất cả 

xác tín: "Tôi là người hạnh phúc nhất trên trần gian này". 

  

Câu chuyện của ông vua đi tìm hạnh phúc trên đây có thể gợi lên 

cho chúng ta về hình ảnh của chuyến đi cuộc đời của chúng ta... 

Người Kitô là một người lữ hành đi tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc 

đích thực của chúng ta là gì nếu không phải là trao tặng, trao tặng 

cho đến lúc trống rỗng, nhưng bù lại, chúng ta được lấp đầy bằng 

chính Chúa. Trích sách Lẽ Sống 
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Pastor 
Rev. Tuan Pham    714-775-7733  

Parochial Vicars 
Rev. Ramon Cisneros   714-775-7733  
Rev. Benjamin Hoang    714-775-7733  
Rev. Danh Trinh                714-775-7733  

Deacon 
Dcn. Carlos Navarro    714-308-6706 
Dcn. Francis Xavier Hao Nguyen  714-775-7733 

Parish Office 
Theresa  Thanh Ta, Eng/Viet  714-775-7733 ext. 221 
Kim Bui, Finance    714-775-9420 
Eli Ho, Bulletin Editor   714-775-7733 ext. 229 

Faith Formation 
Deacon Hao Nguyen, Director  714-775-9475 ext. 242 
Sr. Teresa Hong Dao, CRE Vietnamese 714-775-9475 ext. 239 
Alejandra Estrada, CRE Spanish  714-775-9475 ext. 236 
Sr. Lieu Nguyen, CRE Confirmation Program 714-775-9475 ext. 238 
Hang Nguyen, Secretary   714-775-9475 ext. 238 

       Carlos Mathus, Youth Ministry  714-775-9475  
Adult Education (R.C.I.A.)   

Deacon Hao Nguyen   714-775-9475 ext. 242 
Deacon Hao Nguyen—Viet               714-495-0955 
Elizabeth Hernandez—Spanish  714-567-1625 

Homebound Eucharistic Ministers 
Nancy Herrera—English   714-287-4070 
Lupita Calvillo—Spanish   714-839-6820  
Lien Do—Viet    714-858-3069 

St. Barbara School      www.stbarbara.com 
Melissa Baroldi, Principal   714-775-9477  
Jody Rogers, Finances   714-775-9473 

  . 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 
-> Contact us for a Baptism schedule 
 
  . Eucharistic Adoration 

7th day of each month 
From 9AM—7AM next day 

  . Funeral 
Contact the Parish Office 
  . Marriage 
Contact the Parish Office for an ap-
pointment 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 

 

PRESIDER SCHEDULE 
HORARIO QUE PRESIDE  

Lịch Dâng Lễ 
 

 
 
                     

              

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: 714-775-9467   

Website : www.saintbarbarachurch.org— Email:  info@st-barbarachurch.org— Viet/English Ads Rep : Mai Nguyen 310-498-1320 

Mass Schedule 
*** 

Saturday Vigil 

 

               4:00 PM  Vietnamese 

               5:30 PM  English 

               7:00 PM  Vietnamese 

 
    

 

Sunday   

 6:30 AM    Vietnamese 

 8:00 AM    Vietnamese 

 9:30 AM    English 

 11:00 AM  Vietnamese 

 12:45 PM   Spanish 

 4:00 PM    Vietnamese 

 5:30 PM    English 

 7:00 PM    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  
 

 
 
 

8:00 AM—Fr. 
4:00 PM—Fr. 
5.30 PM—Fr. 
7:00 PM—Fr. 

Benjamin Hoang 
Danh Trinh 
Benjamin Hoang 
Tuan Pham 

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

Saturday, Nov. 14, 2020  

Sunday, Nov 15, 2020 


