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TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS

Oct 02 — Oct 08, 2021
Saturday
Celso Abrau †
Nguyen Tan Phong’s family
Souls in Pulgatory †
Anna Ho Thi Cu †
All Souls †

RIP
SI
RIP
RIP
RIP

Phero Pham Van Mau †
Maria Nguyen Thi Tuyen †
Velma Souza †
Maria Tran Thi Be †
Gabriel Orozco †
Gioan Baotixita Do Xuan Luc †
Anh Hong Chau †
Familia Tapia

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
SI

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

Monday
8:15 AM All Victims of Covid 19 †
5:30 PM Nguyen Tan Phong’s family

RIP
SI

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

For Parishioners
Phero Nguyen Long Hoi †
Salud de Familia Sanchez

RIP
SI

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

Anna Phung Thi Chuc †
Giuse & Daminh †
All Souls †

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

Giuse Vu Quoc Linh †
Maria & Vincente †
Toma Tran Vung †

Friday
8:15 AM Elijah Guingab
5:30 PM Micae Pham Thanh Dung †
7:00 PM Phero & Anna †

RIP
RIP
RIP

First Reading — The man said, “This one is bone of my bones and
flesh of my flesh; this one shall be called ‘woman’ ”
(Genesis 2:18-24).
Psalm — May the Lord bless us all the days of our lives (Psalm 128).
Second Reading — He who consecrates and those who are being
consecrated all have one origin (Hebrews 2:9-11).
Gospel — Whoever does not accept the kingdom
of God like a child shall not enter it
(Mark 10:2-16 [2-12]).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:

Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time;
Respect Life Sunday
Monday: St. Francis of Assisi
Tuesday: Bl. Francis Xavier Seelos
Wednesday: St. Bruno; Blessed Marie-Rose
Durocher
Thursday: Our Lady of the Rosary
Saturday: St. Denis and Companions;
St. John Leonardi; Blessed Virgin Mary
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Dios crea una compañera apropiada para Adán:
Eva (Génesis 2:18-24).
Salmo — Dichoso el que teme al Señor (Salmo 128 [127]).
Segunda lectura — Cristo, el que consagra, y aquéllos 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
(Marcos 10:2-16).
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo: Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo
Ordinario; Domingo Respetemos la Vida
Lunes: San Francisco Asis
RIP Martes: Beato Francisco Javier Seelos
RIP
RIP Miércoles: San Bruno; Beata Marie-Rose Durocher
Jueves: Nuestra Señora del Rosario
Sábado: San Dionisio y compañeros;
San Juan Leonardi; Santa María Virgen

THX
RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Sept 18 - Sept 19, 2021 : $ 28,165.00
Online giving:
$ 1,039.00

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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PRAYERS
Prayer of the Faithful
Let us present our needs and the needs of the world to our loving God, who
draws us together in a community bound to one another by our common faith
and love.
.For the Church, that its witness to the value of married love and community
bonds may be reinforced by its commitment to strengthening those bonds, let us
pray to the Lord.
.For world leaders as they work to make sure that scarce resources such as
water are distributed justly and
fairly, let us pray to the Lord.
.For our nation, that we may all
learn the value and dignity of all
human life, and seek to uphold
it in every situation, let us pray to the Lord.
.For those who are married, that they may renew their bonds
of faithfulness to each other every day, let us pray to the
Lord.
.For those who are divorced or alone, that they may have in
our faith community the support they need for the journey the
find themselves on, let us pray to the Lord.
.For all those who are sick, for all who suffer from COVID-19,
and for all who have died, 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.
God of all creation,
you have made us for each other,
that we may come together
to love and serve you in each other.
Hear these our prayers,
and grant that one day we will all be together
again in your presence for ever,
through Christ our Lord. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Familia Tapia
Nguyen Tan Phong’s family
Salud de Familia Sanchez
Richie & Rosamaria
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

♦Phero Pham Van Mau
♦Gioan Baotixita Do Xuan Luc
♦Anna Ho Thi Cu
♦Maria Nguyen Thi Hoa
♦Giacobe Vo Van Nam
♦Dominic Chanh Ho
♦Maria Matha Nguyen Thi Mau
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

SPEAKING OF GOD
Almost everything said of God is unworthy,
for the very reason that it is capable of being said.
—St. Gregory the Great

Faith Formation Volunteers needed Faith Formation is in need of catechists and teacher aides for
Grades 1 thru Confirmation. You will teach and work with the students in the classroom. If you feel called to
help the church in this way, please contact our office. Maybe you know someone who would be fitting? Refer
them to us! Let us pray for our youth as they continue building their faith, especially after the pandemic,
which may have caused uncertainty for some. We pray that you can join us in this ministry at St. Barbara.
St
Barbara
Catholic Church
www.saintbarbarachurch.org
Office:
714-775-9475
Email: 714sbff@gmail.com
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
2 Tháng Mười - Bên Kia Sự Chết
Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều
là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh".
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát ra từ môi miệng của
những người thân của chúng ta, trước khi từ giã cõi đời... Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng
ta lãng quên những lời van xin thống thiết ấy.Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của
con người. Không ai muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn Ðức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện
cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất lực của mình.
Ðể giúp chúng ta có dịp đáp lại thỉnh cầu của những người đã đi vào thế giới bên kia và để thể hiện mối
tình thông hiệp "các thánh thông công", Giáo Hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô đã cổ động việc tưởng nhớ
cầu nguyện cho những người quá cố. Những thế kỷ gần đây đã dành tháng 11 hằng năm cho việc đạo đức ấy.
Hai ngày lễ mừng kính các thánh và cầu cho các linh hồn được ấn định vào hai ngày mùng một và mùng hai
đầu tháng với những kinh nguyện rất ý nghĩa, nhắc chúng ta về sự hiệp thông trong Giáo Hội. Công đồng
Vatican II trong hiến chế về Mầu Nhiệm Giáo Hội đã viết như sau: "Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng
lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...".
Nói về sự bầu cử của các đẳng linh hồn, Công Ðồng viết như sau: "Khi được về quê Trời và hiện diện trước
nhan Chúa, nhờ Người, với Người và trong Người, các thánh lại không ngừng cầu bàu cho chúng ta bên
Chúa Cha...". Sự trao đi nhận lại đó vừa là một việc bác ái vừa là một bổn phận thảo hiếu đáp đền, đã thực sự
củng cố Giáo Hội thêm vững bền trong sự thánh thiện.
Quỳ cầu nguyện một mình trong nhà thờ, hay ngậm ngùi đốt lên một ngọn bạch lạp tại một nghĩa trang
nào, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái
chết. Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm
và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thắm thiết...
Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với chúng ta nữa. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính Tình
Yêu đã làm cho những người đã chết được sống và cũng chính Tình Yêu liên kết chúng ta với những người
chết. Vâng, chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người được bất tử. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người
liên kết với những người đã chết. Chỉ có Tình Yêu mới mặc cho những nghĩa cử của con người sự bất diệt.
Mỗi lần chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi lần chúng ta săn sóc một người đau yếu, an ủi một
người đau khổ, bênh vực một người cô thế, hay cùng với những người khác dấn thân để canh tân cuộc sống...
Chúng ta đang tiến dần đến sự bất tử.
Yêu thương chính là tái sinh, là sự thông dự vào sự sung mãn của cuộc sống. Ðó phải là niềm tin của chúng ta
trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ Ðức Tin yếu
kém của chúng ta, xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho chúng ta.
Trích Lẻ Sống

***DONATIONS NEEDED / DONACIONES NECESARIAS : We are in need of laptops and projectors for teaching. If
you have any laptops or projectors still in good condition and would like to donate them, please contact our office at
714-775-9475 or email us at 714sbff@gmail.com. Thank you and God bless you for your generosity!
***Necesitamos computadoras portátiles y proyectores para la enseñanza. Si tiene computadoras portátiles o proyectores aún en buenas condiciones y desea donarlos, comuníquese con nuestra oficina al 714-775-9475 o envíenos un
correo electrónico a 714sbff@gmail.com. ¡Gracias y que Dios los bendiga por su generosidad!
***Chương trình Giáo Lý đang cần máy laptop và projector để giảng dạy. Nếu quí vị có laptop hoặc projector vẫn còn
trong tình trạng tốt và muốn tặng chương trình, vui lòng liên lạc với văn phòng tại số 714-775-9475 hoặc gửi email
cho 714sbff@gmail.com.
Cảm
ơn quíCatholic
ví và xinChurch
Chúa chúc lành cho quí vị.
St Barbara
www.saintbarbarachurch.org

October 03, 2021 - Page 6

ADS

St Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

October 03, 2021 - Page 7

ADS

St Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

October 03, 2021 - Page 8

Pastor
Rev Tuan Pham
Parochial Vicars
Rev Ramon Cisneros
Rev Benjamin Hoang
Rev Danh Trinh
Deacon
Dcn Carlos Navarro
Dcn Francis Xavier Hao Nguyen
Parish Office
Theresa Thanh Ta, Eng/Viet
Mirian Gonzalez, Spanish
Kim Bui, Finance
Eli Ho, Bulletin Editor
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 (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
714-308-6706
714-775-7733
714-775-7733 ext 221
714-775-7733 ext 222
714-775-9420
714-775-7733 ext 229
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
714-775-9475/ 714-495-0955
714-567-1625
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

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**
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
———————————————————————————————————————————-

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, Oct 09, 2021
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Danh Trinh
Benjamin Hoang
Danh Trinh
Tuan Pham

Sunday, Oct 10, 2021
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

Tuan Pham
Benjamin Hoang
Benjamin Hoang
Danh Trinh
Ramon Cisneros
Danh Trinh
Tuan Pham
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: J.S Paluch Co, Inc, 1-800-231-0805
St Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

