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THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS

Nov 06—Nov 12, 2021
Saturday
Clementina Valencia Mendoza †

All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Nguyen Tan Phong’s family
John Baptist Pham †
Josin Tran †
Maria Ngo Thi Theu †
Laura Garcia †
Giuse Pham Ngoc Pham †
Anh Hong Chau †
Josey Guadalupe Lopez †

SI
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Monday
8:15 AM All Victims of Covid 19 †
5:30 PM Ernest Nguyen Van Huan †

RIP
RIP

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

All Souls †

Clementina Valencia Mendoza †
Nicholas Pham & Anna Nguyen †

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

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

For Parishioners
Phero Tat Che Nguyen †
Osvaldo Garcia †

RIP
RIP

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

Maria Catarina Nguyen Thi Linh †

Phanxico Xavier †
All Souls †

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

Phero Huynh Long Hoi †
Anna Theresa Thinh †
Giuse Pham Van Van †

Friday
8:15 AM Fr. Giuse Nguyen Van Chu †
5:30 PM Maria Hoang Thi Huong †
7:00 PM Phero and Maria †

RIP
RIP
RIP

First Reading — The widow of Zarephath had only a handful of flour
and a little oil, but made a little cake for Elijah (1 Kings 17:10-16).
Psalm — Praise the Lord, my soul! (Psalm 146).
Second Reading — Christ will appear a second time to bring salvation to those who eagerly await him (Hebrews 9:24-28).
Gospel — Beware of those who like to go around in long robes and
accept greetings in the marketplaces and places of
honor at banquets (Mark 12:38-44 [41-44]).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Thirty-second Sunday in Ordinary
Time; Daylight Saving Time ends; National Vocation Awareness Week
Tuesday: The Dedication of the Lateran Basilica
Wednesday: St. Leo the Great
Thursday: St. Martin of Tours; Veterans Day
Friday:
St. Josaphat
Saturday: St. Frances Xavier Cabrini
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — El profeta Elías pide a una viuda pobre que le dé
algo de beber y un poco de pan. Cuando ella compartió, su escasez
fue saciada (1 Reyes 17:10-16).
Salmo — El Señor siempre es fiel a su palabra (Psalm 146 [145]).
Segunda lectura — Cristo se sacrificó una sola vez para borrar todos
los pecados de los hombres (Hebreos 9:24-28).
Evangelio — El óbolo de la viuda de unos cuántos centavos es mucho más grande que todas las otras donaciones porque en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir (Marcos 12:38-44 [41-44]).
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo: Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario;
Cambio de hora; Semana Nacional para Promover las Vocaciones
RIP
RIP Martes: Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán
RIP Miércoles: San León Magno
Jueves: San Martín de Tours; Día de los Veteranos
Viernes: San Josafat
Sábado: Santa Francisca Xavier Cabrini

RIP
RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Oct 24 - Oct 25, 2021 :
Online giving:

$ 29,561.00
$ 647.00

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 our God listens and responds to those who are in need, and so we offer our prayers for them.
.For Christians everywhere, for their safety from persecution and oppression, let us pray to the Lord.
.For peace among the nations of the world, for an end to violence, especially in Afghanistan,
let us pray to the Lord.
.For our community, for generous hearts responding to the needs in our midst, let us pray to the Lord.
.For those responding to God’s call to serve by taking on religious vocations, let us pray to
the Lord.
.For those who will assume political office as a result of this week’s elections, that they
may serve with integrity and humility, 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.
Generous God, you hear the cry of those in need. Graciously hear these our prayers and
grant them through Christ our Lord. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

————————————————————————————————-

Oración de los Fieles
El Señor nuestro Dios escucha y responde a aquellos que tienen necesidades, por eso
nosotros ofrecemos nuestras oraciones por ellos.
.Por los cristianos de todo lugar, para que no sufran persecución ni opresión, roguemos
al Señor.
.Por la paz entre las naciones del mundo, para que cese la violencia, particularmente en
Afganistán, roguemos al Señor.
.Por nuestra comunidad, para que haya corazones generosos que respondan a las
necesidades que hay en medio de nosotros, roguemos al Señor.
.Por todas aquellas personas que responden al llamado de Dios para servir en la vida
religiosa, roguemos al Señor.
.Por los que asumirán un puesto político como resultado de las elecciones de esta
semana, para que sirvan con integridad y humildad, 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 generoso, tú que escuchas el clamor de los necesitados.
Dígnate atender estas súplicas nuestras, por Cristo, 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

♦Maria Catarina Nguyen Thi Linh
♦Ernest Nguyen Van Huan
♦Sofia Bachar Toledo
♦Val Charles Harris
♦Maria Nguyen Thi Yen Nhi
♦James Henry De La Rosa
♦Alejandro Garibay Jr
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

November 07, 2021 - Page 4

SAINT BARABARA’S
PARISH NEWS
Memorial Mass
Saturday Nov 6, 2021– 10:00AM
Opening Hymn: “Amazing Grace”
Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.
T’was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.
Through many dangers, toils and snares
I have already come;
‘Tis Grace that brought me safe thus far
and Grace will lead me home.
Responsorial PSALM 23:
Shepherd Me, O God
Marty Haugen
Shepherd me, O God, beyond my wants,
beyond my fears, from death into life.
Offertory:
Entre Tus Manos (Into your Hands)
————————————————————Communion:
We Will Rise Again
David Haas
Like a shepherd I will feed you; I will gather
you with care. I will lead you and hold you
close to my heart.
Refrain:
We will run and not grow weary, for our God
will be our strength, and we will fly like the
eagle, we will rise again.
I am strength to the weary; to the weak I am
new life. Though the young may grow weary,
I will be their hope.

Lift up your eyes, and see who made the
stars. I lead you, and I know you, I call you
each by name.
Fear not, I am with you; I am your God. I will
strengthen you and help you; uphold you
with my hand.
St Barbara Catholic Church

Recessional:
Từ Chốn Luyện Hình

www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
7 Tháng Mười Một - Nỗi Khao Khát Của Hạt Muối
Khao khát duy nhất của hạt muối là được xem thấy biển. Bằng mọi giá, nó muốn khám phá thế nào là biển... Ngày kia,
nó ra đi... Vừa đến bờ biển, nó khám phá ra một cái gì mênh mông, xanh ngắt và sống động. Nó thốt lên:
- Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?
Một đợt sóng trả lời:
- Hãy chạm đến ta, rồi ngươi sẽ hiểu.
Hạt muối trườn mình xuống nước. Ô kìa, nó cảm thấy ngây ngất, niềm vui tột cùng làm nó cảm thấy như không còn
đứng vững được nữa. Nó cảm thấy như đang hòa lẫn từ từ trong nước. Niềm vui dâng trào. Nó lại hỏi một lần nữa:
- Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?
Một đợt sóng cuối cùng ôm ghì lấy nó và nó từ từ tan biến trong nước. Nó chợt reo vui lần cuối cùng:
- Bây giờ ta mới hiểu thế nào là biển: biển là một phần của chính ta.
Hạt muối chỉ có thể hiểu được thế nào là biển khi nó được hòa tan trong nước. Có chìm ngập trong biển, có đi vào biển
mới hiểu được thế nào là biển... Thiên Chúa cao cả hơn lý trí của con người. Chúng ta không thể chỉ biết Thiên Chúa
bằng lý trí... Hãy để cho Thiên Chúa chiếm ngự, hãy để cho Thiên Chúa ôm chầm lấy ta, ta mới có thể biết được Ngài là
ai. Tình tri giao giữa Thiên Chúa và con người chỉ có thể nảy nở bằng thinh lặng, hòa nhập trong cảm mến, tri ân.
Trích sách Lẽ Sống
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 Tháng Mười Một - Thánh Didacus - (1400-1463)
Thánh Didacus là một bằng chứng sống động của Thiên Chúa khi Người "chọn những gì là điên dại trong thế gian để
làm xấu hổ những người khôn ngoan; những gì là yếu đuối để làm xấu hổ kẻ hùng mạnh" (1 Cor. 1:27).
Sinh trưởng trong gia đình nghèo nàn ở một tỉnh nhỏ thuộc giáo phận Seville, Tây Ban Nha, Didacus được cha mẹ đồng
ý cho sống với một vị ẩn tu ở thành phố gần đó. Mặc dù còn trẻ, nhưng ngài đã cố bắt chước sự khắc khổ và lòng đạo
hạnh của vị ẩn tu này. Họ trồng trọt và làm những dụng cụ bằng gỗ để mưu sinh.
Vài năm sau, ngài bị gọi trở về nhà nhưng sau đó không lâu, ngài gia nhập tu viện Phanxicô ở Arrizafa làm trợ sĩ. Sau
khi khấn trọn, Didacus tình nguyện đi truyền giáo ở quần đảo Canary, và hăng say hoạt động, đem nhiều người về với
Chúa. Dù là một trợ sĩ, nhưng ngài được chọn làm bề trên cả một tu viện chính ở quần đảo, là tu viện Fuerteventura.
Sau đó bốn năm, ngài được gọi về Tây Ban Nha và sống trong nhiều tu viện gần Seville.
Vào năm 1450, nhiều tu sĩ Dòng Phanxicô quy tụ về Rôma để cử mừng năm thánh và dự lễ phong thánh cho Thánh
Bernardine ở Siena. Didacus cũng đến đó và ngài phải ở lại Rôma ba tháng để chăm sóc các tu sĩ dòng lâm bệnh nặng.
Sau khi trở về Tây Ban Nha, ngài dành trọn thời giờ để theo đuổi đời sống chiêm niệm.
Vào năm 1463, ngài lâm trọng bệnh khi ở Alcala, và trong lúc hấp hối, Didacus nhìn vào thánh giá và nói: "Ôi mảnh gỗ
trung tín, ôi đáng quý thay những cây đinh! Bay được sinh ra với một gánh nặng thật ngọt ngào, vì bay xứng đáng được
đỡ lấy Ðức Kitô, là Thiên Chúa của thiên đàng" (Marion A. Habig, O.F.M., The Franciscan Book of Saints, t. 834)
Hoàng Ðế Philip II, vì nhớ ơn ngài đã cứu sống đứa con trai nên đã khẩn khoản xin phong thánh cho ngài. Nhiều phép
lạ qua sự cầu nguyện của ngài khi còn sống cũng như sau khi chết được Giáo Hội công nhận. Ngài được phong thánh
năm 1588.
Lời Bàn: Với những người thánh thiện thực sự, chúng ta không thể giữ thái độ trung dung. Hoặc chúng ta ngưỡng mộ
họ, hoặc chúng ta coi họ là điên dại. Didacus là thánh vì ngài đã hiến dâng cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và cộng
đồng dân Chúa. Có thể nào nhận xét ấy được áp dụng cho chính chúng ta hay không?
Lời Trích: "Ngài sinh ở Tây Ban Nha với học lực tầm
thường, nhưng cũng như các vị thầy đầu tiên và các Tháng 11 – Tháng Các Linh Hồn: Mùa Báo Hiếu
vị lãnh đạo mù chữ của chúng ta lại được coi là khôn
– Mùa Tình Yêu Hiệp Thông
ngoan. [Thiên Chúa chọn Didacus] để cho thấy ơn
sủng dồi dào của Thiên Chúa sẽ dẫn đưa nhiều người
đến con đường cứu chuộc, bởi đời sống và gương
mẫu thánh thiện của ngài, và để chứng tỏ cho thế
gian thấy rằng sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn
ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối của Người thì
mạnh mẽ hơn loài người"(Sắc lệnh Phong Thánh).

St
Catholic Church
TríchBarbara
từ NguoiTinHuu.com
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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, Nov 13, 2021
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Danh Trinh
Ramon Cisneros
Tuan Pham

Sunday, Nov 14, 2021
6:30 AM— Fr
8:00 AM— Fr
9:30 AM— Fr
11:00AM—Fr
12:45PM—Fr
2:30 PM-Bapt
4:00 PM— Fr
5:30 PM— Fr
7:00 PM— Fr

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

