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THIRTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME

Oct 30—Nov 05, 2021
Saturday
Sick & Dying
Giuse Vu Ngoc Ton †
Gioan Baotixita & Clara †
Maria Nguyen Thi Bich Ngoc †
All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Nguyen Tan Phong’s family
Phaolo To Thanh Chau †
Maria & Anton †
Maria Ngo Thi Theu †
Martha Garcia †
Giuse Pham Ngoc Pham †
Giacob & Rene †
Victor Soto †

SI
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

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 Anna Nguyen Thi Bich Hang †

RIP
RIP

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

For Parishioners
All Souls †
German Caranco †

RIP
RIP

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

Giuse Le Danh Tien †
Estrellita Anama Garcia †
Maria Luu Kim Lan †

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

Maria Vu Thi Bach Mai †
Madalena & Anton & Joakim †
Vincente Tran Minh Thien †

Friday
8:15 AM Micae & Maria †
5:30 PM Giuse Vu Quoc Linh †
7:00 PM Juan & Eloisa Calvillo †

RIP
RIP
RIP

TODAY’S READINGS
First Reading — The LORD, the God of your fathers, will give you a
land flowing with milk and honey (Deuteronomy 6:2-6).
Psalm — I love you, Lord, my strength (Psalm 18).
Second Reading — Jesus is always able to save those who approach God through him (Hebrews 7:23-28).
Gospel — To love God with all your heart and
to love your neighbor as yourself is worth more
than all burnt offerings and sacrifices (Mark
12:28b-34)
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Thirty-first Sunday in Ordinary Time;
Halloween
Monday: All Saints
Tuesday: Commemoration of All the Faithful
Departed (All Souls’ Day); Election Day
Wednesday: St. Martin de Porres
Thursday: St. Charles Borromeo
Friday: First Friday
Saturday: Blessed Virgin Mary; First Saturday
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Guarden los mandamientos y normas del Señor.
Ama al Señor, tu Dios, con todo tu ser (Deuteronomio 6:2-6).
Salmo — Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza
(Psalm 18 [17]).
Segunda lectura — Jesús permanece para la eternidad y no cesará
de ser sacerdote. (Hebreos 7:23-28).
Evangelio — Ama al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. No hay
ningún mandamiento más importante que estos (Marcos 12:28b-34).
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario;
Halloween

Lunes: Todos los Santos
RIP Martes: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos;
RIP
RIP

Día de Elecciones

Miércoles: San Martín de Porres
Jueves: San Carlos Borromeo
Viernes: Primer viernes
RIP Sábado: Santa María Virgen; Primer sábado
RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Oct 16 - Oct 17, 2021 :
Online giving:

$ 27,133.00
$ 908.00

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
God has promised those who are faithful a land flowing with milk and honey, and so we feel
confident to address our needs to the Lord.
.For the Church, that we may love the Lord with all our heart, all our soul, all our mind, and all
our strength, and thereby grow and prosper all the more, let us pray to the Lord.
.That we may always love our neighbor as ourselves, seeing the face of Jesus in all of our fellow men and women, let us pray to the Lord.
.For those who are downtrodden, meek, and forgotten in our society, that they may be shown
mercy and treated with dignity, let us pray to the Lord.
.For those who will be elected to public office, that they may serve their constituents with integrity and honor, concerned for the common good in the work that they do, let us pray to the Lord.
.That our community may recognize in a stranger a neighbor who is
worthy of our love and reach out in generosity and kindness, 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 ever faithful, grant us the grace to see you in our neighbor, welcome you in our neighbor,
and love you in our neighbor, as we make these and all of our prayers through Christ our Lord.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

—————————————————————————————————————————-

Oración de los Fieles
Dios le ha prometido a aquellos que le son fieles una tierra que mana leche y miel, Por eso nos
sentimos confiados para acercarnos al Señor con nuestras necesidades.
.Por la Iglesia, para que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y
con todas nuestras fuerzas, y así aumente y prospere aún más nuestra fe, roguemos al Señor.
.Por todos los cristianos, para que siempre amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, viendo el rostro de
Jesús en todos los hombres y mujeres que son nuestros compañeros de camino, roguemos al Señor.
.Por los que están oprimidos, sumisos y son olvidados por nuestra sociedad, para que se les demuestre misericordia y
sean tratados con dignidad, roguemos al Señor.
.Por todos los que serán elegidos para ocupar puestos públicos, para que sirvan a todos con integridad y honradez,
comprometidos por el bien común en todas sus obras, roguemos al Señor.
.Por nuestra comunidad, para que reconozcamos a nuestro prójimo en el extranjero y en el desconocido, pues son
dignos de nuestro amor, y merecedores de nuestra generosidad y gentileza, 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 siempre fiel, concédenos la gracia de verte en nuestro prójimo, de acogerte a ti en nuestro prójimo y de amarte a ti
en nuestro prójimo. Con esa confianza te elevamos nuestra oración, por Jesucristo, nuestro Señor.

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

♦Giuse Vu Ngoc Ton
♦Maria Nguyen Thi Bich Ngoc
♦Phaolo To Thanh Chau
♦Anna Nguyen Thi Bich Hang
♦Sofia Bachar Toledo
♦Val Charles Harris
♦Maria Nguyen Thi Yen Nhi
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
LITURGICAL SCHEDULE
HORARIO LITÚRGICO
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
ALL SAINTS MASS
TODOS LOS SANTOS
LỄ CÁC THÁNH:
Monday, November 1st, 2021
6:30 AM: Vietnamese
8:15 AM: English
9:30 AM: English
(School students will attend)
12:00 AM / Noon: Vietnamese
5:30 AM: Vietnamese
7:00 AM: Spanish
ALL SOULS MASS
MISA DE LOS FIELES DIFUNTOS
LỄ CÁC LINH HỒN:
Tuesday, November 2nd, 2021
6:30 AM: Vietnamese
8:15 AM: English
12:00 AM / Noon: Vietnamese
5:30 AM: Vietnamese
7:00 AM: Spanish
MEMORIAL MASS
MISA EN MEMORIA
LỄ CẦU HỒN:
Saturday, November 6th, 2021
10:00 AM: Trilingual—Trilingue— Ba Ngôn Ngữ

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. Office: 714-775-9475
Email: 714sbff@gmail.com

St Barbara Catholic Church

Remember to move
your clocks back one
hour on Saturday
night before you go to
sleep. Daylight saving
ends on Sunday
November 7,
2021.
www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
31 tháng 10—Một Ngày Ðể Nhớ Ðến Thần Dữ
Hôm nay ngày cuối tháng 10. Buổi chiều ngày cuối tháng 10 được người Mỹ và các nước chịu ảnh hưởng của Mỹ gọi là
Halloween, nghĩa là vọng lễ các thánh.
Có lẽ do những rơi rớt còn lại của một ngày lễ ngoại giáo bắt nguồn từ thời những người Celtic trước Công nguyên,
ngày vọng lễ các thánh mang màu sắc ảm đạm ma quái.
Trong các cửa tiệm, hàng hóa được trưng bày một khung cảnh quái dị: những hình nộm được tô vẽ với một bộ mặt của
thần chết, những màng nhện trắng xóa giăng mắc khắp nơi, những đồ chơi trẻ em cũng được khoác lên những nét kinh
hãi quái dị. Trên màn ảnh truyền hình cũng như tại các rạp chiếu bóng, đa số các phim trình chiếu đều mang nội dung
quái đản, kinh dị. Buổi tối ngày Halloween, thanh niên thiếu nữ thường cải trang thành ma quái để đi từng nhà ca hát và
kể cho nhau nghe chuyện ma quái.
Phải chăng mỗi năm người ta dành một ngày để nhắc nhở về sự hiện hữu và tác quái của thần dữ? Nhưng liệu con
người ngày nay còn ý thức được tội lỗi và sự tác động củ thần dữ không?
Thi sĩ Baudelaire của Pháp đã có lần nói: "Sự thành công của ma quỷ là thuyết phục được con người rằng nó không
hiện hữu".
Với những khám phá mới trong ngành tâm lý học cũng như bệnh lý học, người ta cho rằng tất cả những vụ quỷ ám mà
Kinh thánh nói đến chỉ là những hiện tượng tâm lý bệnh hoạn mà ngày nay khoa học có thể tìm ra nguyên nhân. Với
luận điệu ấy, con người ngày nay tự hào đã loại trừ ma quỷ ra khỏi cuộc sống.
Có lẽ ngày nay, người ta ít có dịp chứng kiến những vụ quỷ ám nhãn tường như Thánh kinh đã ghi lại. Tuy nhiên, dù
muốn dù không, không ai có thể chối cãi được một sức mạnh luôn cày xéo tâm hồn con người, luôn lôi kéo con người
đến chỗ tự hủy và hủy diệt lẫn nhau. Mãi mãi câu nói của thánh Phaolô vẫn đúng cho kinh nghiệm của mỗi người:
"Ðiều thiện tôi muốn làm thì tôi không làm, điều ác tôi không muốn là, thì tôi lại làm". Có một sức mạnh vô hình nào
đó luôn khuyến dụ, luôn lôi kéo con người vào tội ác... Thánh Phêrô hẳn không thể nào quên được lời cảnh cáo của
Chúa Giêsu: "Hỡi Satan, hãy tránh khỏi mặt Ta". Trong lá thư đầu tiên gửi cho các tín hữu, vị Giáo Hoàng đầu tiên đã
nhắn nhủ: "Hãy tỉnh thức luôn. Kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử luôn gầm thét lượn quanh, tìm mồi để cắn xé.
Anh em hãy chống cự và kiên vững trong Ðức Tin".
Là người tín hữu, chúng ta không ngừng cầu nguyện bằng chính lời Kinh của Chúa Giêsu: "Xin cứu chúng con khỏi ác
thần". Ước gì lời Kinh ấy luôn nhắc nhở chúng ta về sự tác động liên lỉ của ma quỷ trong cuộc sống của từng người
chúng ta. Nhưng chúng ta không phải hãi sợ bởi vì chúng ta không chiến đấu một mình mà cùng với và bằng chính sức
mạnh của Ðấng đã nói: "Ðừng sợ hãi, vì Ta đã thắng thế gian". Trích sách Lẽ Sống

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 11, 2021 sẽ đổi giờ, chúng ta sẽ
có thêm 1 tiếng, xin quý vị vặn đồng hồ ngược trở lại 1
tiếng trước khi đi ngủ vào tối thứ bảy. Xin cảm ơn.

Lễ Các Thánh Nam Nữ

***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

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
†

Funeral
Saturday, Nov 06, 2021
Contact the Parish Office
8:00 AM– Fr: Ramon Cisneros
Marriage
10:00 AM– Trilingual: All Priests
4:00 PM– Fr: Tuan Pham
Contact the Parish Office for an ap5:30 PM– Fr: Danh Trinh
pointment with one of the priests at
7:00 PM– Fr: Benjamin Hoang
least six (6) months prior to marriage
Sunday, Nov 07, 2021
Reconciliation
6:30 AM– Fr: Tuan Pham
Mon:8:45 AM – 9:15 AM Eng
8:00 AM– Fr: Benjamin Hoang
9:30 AM– Fr: Benjamin Hoang
Tue: 6:00 PM – 7:00 PM Eng, Spn, Viet 11:00
AM– Fr: Danh Trinh
Fri: 6:00 PM – 7:00 PM Eng, Spn, Viet 12:45 PM– Fr: Ramon Cisneros
Anointing of the Sick
Contact: (657) 345-9245

2:30 PM- Fr: Benjamin Hoang (Baptism)
4:00 PM– Fr: Danh Trinh
5:30 PM– Fr: Tuan Pham
7:00 PM– Fr: 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

