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THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS

Oct 23—Oct 29, 2021
Saturday
Barbara Zayas
Giuse Pham Ngoc Pham †
Vincente & Maria †
Maria Do Thi Men †
All Souls †

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

SI
RIP
RIP
RIP
RIP

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES

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

Maria Nguyen Ngoc Nga †
Nguyen Tan Phong’s family
Giuse & Phanxico Xavier †
Maria Ngo Thi Theu †
Severo Garcia †
All Souls †
Anh Hong Chau †
Jose y Guadalupe Lopez †

Monday
8:15 AM All Victims of Covid 19 †
5:30 PM Phero Le Van Thanh †

RIP
SI
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

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

For Parishioners
Phero Nguyen Binh Hoa †
Laura Garcia †

RIP
RIP

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

First Reading — I will lead the people to
brooks of water, on a level road, so that
none shall stumble (Jeremiah 31:7-9).
Psalm — The Lord has done great things
for us; we are filled with joy (Psalm 126).
Second Reading — It was not Christ who
glorified himself, but rather the one who said to him: You are my son:
this day I have begotten you (Hebrews 5:1-6).
Gospel — Immediately the blind man received his sight and followed
Jesus on the way (Mark 10:46-52).

Maria Vu Thi Bach Mai †
Giuse & Maria †
All Souls †

RIP
RIP
RIP

Sunday: Thirtieth Sunday in Ordinary Time;
World Mission Sunday
Thursday: Ss. Simon and Jude
Saturday: Blessed Virgin Mary

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — ¡Vitoreen con alegría! Yavé ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. He llegado a ser un padre para Israel
(Jeremías 31:7-9).
Salmo — Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor
(Salmo 126 [125]).
Segunda lectura — Cristo no se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice: “Tú eres mi Hijo, te he dado
vida hoy mismo” (Hebreos 5:1-6).
Evangelio — Jesús le concede la vista a Bartimeo cuando con gran fe
le suplica: “Maestro, que vea” (Marcos 10:46-52).

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

Maria Bui Thi Mot †
Phero & Lucia †
Phaolo Nguyen Bang †

Friday
8:15 AM Gioan Baotixita & Anna †
5:30 PM Giuse Pham Minh Linh †
7:00 PM Vincente Tran Minh Thien †

RIP
RIP
RIP

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo:Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario;
Domingo Mundial de las Misiones
Jueves: San Simón y san Judas
RIP Sábado: Santa María Virgen
RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Oct 09 - Oct 10, 2021 :
Online giving:

$ 28,783.00
$ 809.00

Thank you for your continuing support to sustain
the ministries and ongoing needs of our parish .
St Barbara Catholic Church
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PRAYERS
Prayer of the Faithful
The Lord has indeed done great things for us. Filled with joy, let us remember everyone who is
in need today.
.For the holy Church of God, that we may be a healing presence to all the people of the world,
let us pray to the Lord.
.For all nations to set aside their arms and embrace the causes of peace and justice, let us pray
to the Lord.
.For doctors, nurses, counselors, and all who work in the healing professions, and for all who
work to develop new treatments and cures, let us pray to the Lord.
.For our parish community as we reach out to those around us, seeking to share our faith and
the Good News of Jesus Christ, let us pray to the Lord.
.For all who seek to spread the Good News through their work in the Church’s missions, 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.
O God of goodness, you have indeed filled us with joy at the works you have done in our world.
Hear these our prayers and graciously grant them according to your will,
through Jesus Christ our Lord. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
——————————————————————————————————————————

Oración de los Fieles
Verdaderamente el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Llenos de gozo recordemos a
todos los que están necesitados hoy.
.Por la santa Iglesia de Dios, para que podamos ser una presencia que ofrece curación para
todos los habitantes del mundo, roguemos al Señor.
.Por todas las naciones, para que abandonen sus armas y adopten las causas que son en favor de la paz y la justicia,
roguemos al Señor.
.Por médicos, enfermeros, consejeros y todos los que trabajan en las profesiones de la salud física y mental; por todos
los que trabajan para desarrollar nuevos tratamientos y curas, roguemos al Señor.
.Por nuestra comunidad parroquial, para que tendamos nuestra mano hacia todos los que en medio nuestro quieren
compartir nuestra fe y la Buena Nueva de Jesucristo, roguemos al Señor.
.Por todos los que tratan de difundir la Buena Nueva mediante sus obras en las misiones de la Iglesia, roguemos al Señor.

.Para todos los enfermos, por todos los que sufren de COVID-19, y por todos los que han muerto, roguemos al Señor.
.Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como
aquellas que han quedado en nuestro interior, roguemos al Señor.
Dios de bondad, tú que nos has llenado de un gozo verdadero por las obras que has hecho en nuestro mundo. Escucha
estas súplicas nuestras y dígnate concedernos lo que pedimos según to santa voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Barbara Zayas
Familia Tapia
Nguyen Tan Phong’s family
Salud de Familia Sanchez
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

♦Sofia Bachar Toledo
♦Val Charles Harris
♦Maria Nguyen Thi Yen Nhi
♦James Henry De La Rosa
♦Alejandro Garibay Jr
♦Stephano Le Ngoc Thach
♦Sophia Bachar Toledo
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
St. Barbara Church
Memorial Mass

The Cultural Center at Christ Cathedral will
be hosting a three-part evening series for
young adults 18 and older seeking guidNovember is the month of all souls
ance on their vocation. The Office of Vocain which we remember and pray for
tions
team
will go through resources and have disall those who have died: family memcussions
to
give participants the tools to best discern
bers, spouses, relatives, friends, and
their
lives
through
God's purpose!
loved ones.
The series will be on
Please join our Parish for the
Oct. 5, Nov. 16 & Dec. 14 from 6:30 pm. to 9 pm.
Annual Commemoration of All the
At : Christ Cathedral Cultural Center,
Faithful Departed (All Souls’Day)
13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
Saturday, November 6 at 10:00 AM
To register, email to -> ocvocations@rcbo.org
(Trilingual)
(The name of the deceased loved one will be read
during the Mass)
————————————————————————
Misa conmemorativa de la iglesia de
Santa Bárbara
Noviembre es el mes de todas las almas en el que
recordamos y rezamos por todos los fallecidos: familiares, cónyuges, parientes, amigos y seres queridos.
Únase a nuestra parroquia para la Conmemoración Anual de Todos los Fieles Difuntos
(Día de Todos los Santos)
Sábado 6 de noviembre a las 10:00 AM (trilingüe)
(El nombre del ser querido fallecido se leerá
durante la Misa)
RECOGNIZING JESUS
——————————————————————
The star of today’s Gospel is a panhandler.
Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn
Bartimaeus is blind, yes, but he is probably also
Tháng 11 được Giáo Hội dành để cầu nguyện cho các linh
homeless
and filthy, a real nuisance to respectable
hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã ra đi trước chúng ta .
citizens.
Even
so, it is Bartimaeus who recognizes
Trong tâm tình biết ơn Quý Vị và tưởng nhớ đến các Linh
Jesus as the Messiah, places all his faith in him,
Hồn trong Giáo Xứ Saint Barbara đã qua đời trong năm
throws
aside everything he has (his cloak), begs him
qua, Giáo Xứ sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện bằng ba ngôn
for mercy, receives new vision, and follows Jesus on
ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt)
the way to suffering and death in Jerusalem. How
tại nhà thờ vào:
desperate will we have to get before we can do the
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 11 lúc 10:00 sáng
same?
RECONOCE A JESÚS
Faith Formation Volunteers needed
El
actor
estelar del Evangelio de hoy es un
Faith Formation is in need of catechists and teacher
mendigo.
Bartimeo
es ciego, sí, pero es probable
aides for Grades 1 thru Confirmation. You will teach
que también fuera alguien sin hogar y estuviera
and work with the students in the classroom. If you
feel called to help the church in this way, please con- sucio, una verdadera molestia para los ciudadanos
tact our office. Maybe you know someone who would respetables. Aún así, Bartimeo es quien reconoce a
be fitting? Refer them to us! Let us pray for our youth Jesús como el Mesías, pone toda su fe en él, deja a
un lado todo lo que tenía (su capa), le ruega que
as they continue building their faith, especially after
tenga
compasión de él, recibe una nueva visión, y
the pandemic, which may have caused uncertainty for
some. We pray that you can join us in this ministry at sigue a Jesús en el camino del sufrimiento y muerte
en Jerusalén. ¿Qué desesperados tenemos que
St. Barbara. Office: 714-775-9475
estar antes de que podamos hacer lo mismo?
Email: 714sbff@gmail.com

St Barbara Catholic Church

Copyright © J. S. Paluch Co.
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
24 tháng 10—Thánh Antôn Maria Claret—(1807-1870)
Người cha tinh thần của Cuba" là một nhà truyền giáo, người sáng lập dòng, người cải cách
xã hội, tuyên uý của hoàng hậu, nhà văn và nhà xuất bản, là đức tổng giám mục và cũng là
người tị nạn. Ngài là người Tây Ban Nha mà vì công việc ngài đã đặt chân đến các nơi như
quần đảo Canary, Cuba, Madrid, Paris và Công Ðồng Vatican I.
Thánh Antôn Claret sinh ở làng Salient, tỉnh Catalonia, nước Tây Ban Nha năm 1807. Ngài
là con của một người thợ dệt. Trong khi làm thợ dệt cũng như vẽ kiểu cho một xưởng tơ sợi ở
Barcelona, ngài dùng thời giờ rảnh rỗi để học tiếng Latinh và học cách in ấn: quả thật Chúa
đang chuẩn bị ngài để trở nên một linh mục và nhà xuất bản tương lai. Ðược thụ phong linh
mục lúc 28 tuổi, vì sức khỏe yếu kém nên ước mơ trở nên một tu sĩ dòng Tên hay dòng
Thánh Brunô không thành tựu, ngài đã trở nên một linh mục triều nổi tiếng về rao giảng ở
Tây Ban Nha. Ngài dành 10 năm để đi giảng tuần đại phúc, và luôn luôn nhấn mạnh đến bí
tích Thánh Thể và sự sùng kính Trái Tim Mẹ Maria. Người ta nói, chuỗi mai khôi không bao giờ rời khỏi tay ngài. Khi
42 tuổi, cùng với năm linh mục trẻ, ngài thành lập tu hội truyền giáo, mà ngày nay được gọi là tu sĩ dòng Claret.
Từ năm 1850 đến 1857, ngài được bổ nhiệm về làm tổng giám mục của giáo phận bị quên lãng từ lâu là Tổng Giáo
Phận Santiago ở Cuba. Ngài bắt đầu cải cách bằng việc rao giảng không ngừng và giải tội. Dĩ nhiên ngài phải chịu
nhiều chống đối cay đắng -- phần lớn là vì ngài kịch liệt lên án vấn đề vợ lẽ và vì ngài dạy giáo lý cho các người nô lệ
da đen. Một tù nhân mà Cha Antôn chuộc ra khỏi tù đã được thuê mướn để giết ngài, nhưng ngài thoát chết và chỉ bị
thương ở mặt và tay. Cũng chính Cha Antôn giúp người này thoát án tử hình. Ngài giúp thay đổi sự nghèo nàn của dân
Cuba bằng cách giúp họ trồng trọt những thực phẩm khác nhau, cần cho thị trường. Ðiều này khiến các điền chủ tức
giận, vì họ chỉ muốn dân chúng trồng mía để thu hoa lợi. Trong các văn bản về tôn giáo của ngài còn có hai quyển ngài
viết khi ở Cuba: Suy Tư về Canh Nông và Lợi Nhuận Quốc Gia.
Ngài được gọi về Tây Ban Nha với một công việc mà ngài không ưa thích gì -- làm tuyên uý cho nữ hoàng. Ngài đồng
ý trở về với ba điều kiện: Ngài sẽ ở ngoài hoàng cung, ngài chỉ đến nghe nữ hoàng xưng tội và dạy giáo lý cho con cái
họ, và ngài không bị dính líu gì đến sinh hoạt triều đình.
Cả cuộc đời Thánh Antôn, ngài chỉ mơ ước việc xuất bản sách báo Công Giáo. Ngài sáng lập Nhà In Công Giáo, một cơ
sở xuất bản Công Giáo mạo hiểm kinh doanh ở Tây Ban Nha, và ngài đã viết cũng như xuất bản khoảng 200 cuốn sách
lớn nhỏ.
Trong Công Ðồng Vatican I, ngài là người trung thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của đức giáo hoàng, ngài được sự
thán phục của các giám mục bạn. Ðức Hồng Y Gibbons của Baltimore nhận xét về ngài, "Ðây thực sự là vị thánh." Ngài
chết ở tu viện dòng Xitô lúc 63 tuổi.
Lời Bàn
Ðức Giêsu đã nói trước cho những ai muốn theo Người là họ sẽ bị bách hại như chính Chúa. Ngoài những cám dỗ
trong đời, Thánh Antôn còn phải chịu đựng biết bao vu khống xấu xa đến độ tên Claret của ngài đồng nghĩa với nhục
nhã và bất hạnh. Ma quỷ không dễ gì buông tha con mồi của chúng.
Chúng ta không cần phải đi tìm sự bách hại. Tất cả những gì chúng ta cần là sẵn sàng chịu đau khổ vì đức tin chân thật
nơi Ðức Kitô, chứ không phải vì những bất cẩn và tính khí bất bình thường của chúng ta.
Lời Trích
Có lần Nữ Hoàng Isabella II nói với Thánh Antôn, "Không ai có thể nói cho tôi nghe một cách rõ ràng và thành thật như
cha."Sau này hoàng hậu nói với ngài, "Mọi người đều xin tôi ban cho họ những ơn huệ này nọ, nhưng chưa bao giờ thấy
cha làm như vậy. Cha có muốn xin điều gì không?"Ngài trả lời, T
" hưa có, xin cho tôi từ chức."Từ đó trở đi hoàng hậu
không còn đề nghị gì khác.Trích từ NguoiTinHuu.com
***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
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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 30, 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 31, 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

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

