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THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS

Nov 13—Nov 19, 2021
Saturday
Candido Moreno †
Anna Nguyen †
Joseph Nguyen †

All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Nguyen Tan Phong’s family
Jimmy Pham’s family
Richard Allen Baltzley †
Phero Nguyen Cong Quyen †
Benjamin Albaran †
Giuse Pham Ngoc Pham †
Phanxico & Giuse †
Osvaldo Garcia †

SI
THX
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

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

All Souls †

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 Dominico & Maria †
5:30 PM All Souls †

RIP
RIP

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

Cristina Margarita Solorzano
Anna Nguyen Bich Hang †
Laura Garcia †

SI
RIP
RIP

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

All Victims of Covid 19 †
Phero & Maria †
All Souls †

RIP
RIP
RIP

First Reading — Those who lead the many to justice shall be like the
stars forever (Daniel 12:1-3).
Psalm — You are my inheritance, O Lord! (Psalm 16).
Second Reading — Where there is forgiveness, there is no longer
offering for sin (Hebrews 10:11-14, 18).
Gospel — Heaven and earth will pass away, but my
words will not pass away (Mark 13:24-32).

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Thirty-third Sunday in Ordinary Time
Monday: St. Albert the Great
Tuesday: St. Margaret of Scotland; St. Gertrude
Wednesday: St. Elizabeth of Hungary
Thursday: Dedication of the Basilicas of Ss. Peter
and Paul; St. Rose Philippine Duchesne
Saturday: Blessed Virgin Mary

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Serán salvados cada uno de los que estén inscritos en el libro (Daniel 12:1-3).
Salmo — Enséñanos, Señor, el camino de la vida
(Salmo 16 [15]).
Segunda lectura — Donde hay perdón, ya no hay
ofrenda por el pecado (Hebreos 10:11-14, 18).
Evangelio — Nadie sabe cuándo será el día ni la
hora (Marcos 13:24-32).
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Friday

Domingo: Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: San Alberto Magno
Martes: Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis
RIP Miércoles: Santa Isabel de Hungría
RIP Jueves: La Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo; Santa Rose Philippine Duchesne
Sábado: Santa María Virgen

8:15 AM All Priests †
5:30 PM Giuse Tran Dinh Le †
7:00 PM Jose y Guadalupe Lopez †

RIP
RIP
RIP

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

For Parishioners
All Souls in Purgatory †
Daminh & Maria †

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Oct 30 - Oct 31, 2021 :
Online giving:

$ 31,477.00
$ 533.00

Thank you for your continuing support to sustain
the ministries and ongoing needs of our parish .
St Barbara Catholic Church

www.saintbarbarachurch.org

November 14, 2021- Page 3

PRAYERS
Prayer of the Faithful
Let us turn with our needs to the Lord of all time and space, whose Son offered one sacrifice for our
sins.
.For the Church, may we be ever vigilant in awaiting the coming of the Lord, let us pray to the Lord.
.For the leaders of all the nations of the world, that they may act with wisdom and good judgment, as if
the future of the world depended on their decisions, let us pray to the Lord.
.For our parish community to await with joyful expectation the coming of the Lord, let us pray to the Lord.
.For children everywhere, sign of our hope in the future, for their health and safety, let
us pray to the Lord.
.For those who are without shelter as the weather turns colder, and for those without
enough warm clothes, 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.
Hear these prayers of ours, O God of all time, and grant that we may rise to live with
your Son at the end of time
and for ever,through the same Christ our Lord. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

——————————————————————————————
Oración de los Fieles
Invoquemos al Señor de todo tiempo y lugar, cuyo Hijo ofreció un sacrificio único por
nuestros pecados, y presentémosle nuestras necesidades.
Por la Iglesia, para que permanezcamos vigilantes y a la espera de la venida del
Señor, roguemos al Señor.
.Por los líderes de todas las naciones del mundo, para que actúen con sabiduría y
buen juicio, como si el futuro del mundo dependiera de sus decisiones, roguemos al Señor.
.Por nuestra comunidad parroquial, para que esperemos con regocijo y esperanza la venida del Señor, roguemos al
Señor.
.Por todos los niños, signos de nuestra esperanza en el futuro, por su salud y seguridad, roguemos al Señor.
.Por todas las personas que carecen de un techo durante las temperaturas frías y por aquellas que no tienen ropas
apropiadas para abrigarse, 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 todas las épocas, escucha estas súplicas nuestras y concédenos resucitar al final de los tiempos para
vivir por siempre con tu Hijo. Por Cristo, nuestro Señor.Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

Cristina Margarita Solorzano
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

♦Anna Nguyen Thi Bup
♦Anna Nguyen Thi Bich Hang
♦Maria Catarina Nguyen Thi Linh
♦Ernest Nguyen Van Huan
♦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
THANKSGIVING MASS
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
LỄ TẠ ƠN:
Thursday, November 25th, 2021
6:30 AM: Vietnamese
9:30 AM: Trilingual - Trilingüe Ba Ngôn Ngữ
IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED MARY
INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA BENDITA MARÍA
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI:
Tuesday, December 7th, 2021
Vigil Masses
5:30 PM: Vietnamese
7:00 PM: Spanish
8:30 PM: Vietnamese
Wednesday, December 8th, 2021
6:30 AM: Vietnamese
8:15 AM: English
9:30 AM: English
School will attend
12:00 PM/Noon: Vietnamese
5:30 PM: Vietnamese
7:00 PM: Spanish
8:30 PM: Vietnamese

FEAST OF FAITH
Blessing and Dismissal
At the beginning of Mass, the priest made
the sign of the cross with us. At the conclusion of Mass, he makes the sign of the cross
over us, a sign of blessing. We are then dismissed—not just let out, but sent forth with a
mission “to love and serve the Lord.” Just as
Jesus blessed his disciples as he ascended
to heaven, so this leave-taking is joined to a
blessing, a prayer for God’s continuing protection. As we leave the church, we bear the
invisible sign of the Master whom we follow.
In the words of an ancient letter to Diognetus,
“Christians are indistinguishable from other
[people] either by nationality, language, or
customs. They do not inhabit separate cities
of their own, or speak a strange dialect, or
follow an outlandish way of life. . . . And yet,
there is something extraordinary about their
lives” (Liturgy of the Hours, Vol. II, p. 840).
We are ordinary people sent forth to live extraordinary lives, lives like Christ’s own life—
pouring ourselves out for others in prayer,
service, and love. —Corinna Laughlin, Copyright © J. S. Paluch Co.

La Eucaristía es nuestro sacrificio
La imagen del sacrificio en relación a la Eucaristía nos es muy familiar, no sólo por la experiencia de
vida, que a menudo es muy sacrificada, sino porque fue la manera en que el pueblo hispano,
históricamente hablando, aprendió a ver la Eucaristía y a celebrarla como tal: sacrificio. No hay nada de
malo en que la Eucaristía sea sacrificio, porque lo es, es el sacrificio de Cristo por nosotros; al celebrar la
Eucaristía como el sacrificio de Cristo, la Iglesia se hace consciente de que Cristo ha muerto una sola vez
en la cruz y que el sacrificio que celebramos es en memorial de su pasión dolorosa, de su gloriosa
resurrección y de su admirable ascensión al cielo. La imagen del sacrificio nos sigue llamando aún más
porque en esa palabra reflejamos nuestra vida y lo que
traemos a la celebración. Refleja la historia de nuestros
pueblos, no sólo de sufrimiento, sino de la solidaridad que
Dios ha tenido con nuestro propio sufrimiento. La celebramos
como un acompañamiento mutuo, de nosotros a Dios y de
Dios a nosotros en la persona de Cristo, que también es Dios
y que por nosotros murió. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co.
St Barbara Catholic Church
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
14 Tháng Mười Một - Thánh Gertrude - (1256? - 1302)
Thánh Gertrude là một trong những vị thần bí nổi tiếng của thế kỷ 13. Cùng với Thánh
Mechtild, thánh nữ tập luyện một đời sống tâm linh gọi là "hôn nhân huyền nhiệm", đó là
ngài trở nên vị hôn thê của Ðức Kitô. Ðời sống của ngài kết hợp mật thiết với Ðức Giêsu và
Thánh Tâm, từ đó dẫn đến đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thánh Gertrude sinh ở Eisleben thuộc Saxony. Khi lên năm tuổi, ngài được giao cho các
nữ tu Benedictine ở Rodalsdorf chăm sóc, sau này ngài trở thành một nữ tu, và vào năm
1251 ngài làm tu viện trưởng của chính tu viện ấy.
Thánh Gertrude rất thích học hỏi. Ngài giỏi tiếng Latinh và sáng tác thơ phú dựa vào Phụng
Vụ Thánh. Cuộc đời của thánh nữ, dù không có những biến động sôi nổi hay những hành
động đáng kinh ngạc, nhưng sinh hoạt tinh thần của ngài thật đáng khâm phục. Ngài sống
cuộc đời bí nhiệm trong tu viện, cuộc đời ẩn giấu với Ðức Kitô. Ngài nổi tiếng là người
sùng kính Nhân Tính Thiêng Liêng của Ðức Giêsu trong sự Thống Khổ và trong bí tích Thánh Thể, và ngài cũng yêu
mến Ðức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Thánh nữ từ trần năm 1302.
Lời Bàn
Ðời sống của Thánh Gertrude là một nhắc nhở cho chúng ta thấy tâm điểm của cuộc đời Kitô Hữu là cầu nguyện: một
cách riêng tư và trong phụng vụ, một cách bình thường hay huyền nhiệm, luôn luôn có tính cách cá nhân.
Trích từ NguoiTinHuu.com
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

14 Tháng Mười Một - Tôi Tiếp Tục Cuộc Chơi!
Mới đây, tại Thụy Sĩ, người ta đã dùng điện thoại để phỏng vấn 1,200 người tại 20 thành phố khác nhau về việc chuẩn
bị chết. Câu hỏi được đặt như sau: "Nếu bạn chỉ còn một ngày nữa để sống, bạn sẽ làm gì?". Kết quả của cuộc thăm dò
được phân chia như sau:
- 57% những người được phỏng vấn trả lời rằng họ sẽ sống ngày cuối cùng với gia đình.
12% muốn ở một mình hoặc với bạn bè.
- 26% người đàn ông được hỏi cho biết họ sẽ sống ngày cuối cùng đó với gia đình.
42% khác thích ở một mình hoặc cùng với bạn bè.
- 32% đàn ông lẫn đàn bà muốn được sống với gia đình trong những giây phút cuối đời.
- 6% người đàn ông muốn được sống bên vợ...
Trên đây có lẽ chỉ là những con số không đại diện cho ước muốn hay suy nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng xuyên qua
kết quả đó, chúng ta cũng có thể đọc được một thái độ chung của con người khi đứng trước sự chết: đó là sự cô đơn...
Cái chết là một chia lìa vĩnh viễn, nhất là với những người thân của chúng ta. Nếu câu hỏi trên đây được đặt ra cho bạn
giây phút này đây, bạn sẽ làm gì?
Có lẽ chúng ta còn nhớ chuyện của một vị thánh trẻ khi được hỏi về cách thế chuẩn bị chết...
Giữa một đám trẻ đang chơi đùa, viên giám thị đặt câu hỏi: nếu ngay bây giờ, chúng con biết mình sắp chết, chúng con
sẽ làm gì?
Một số trả lời rằng sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số cho biết sẽ đi xưng tội để dọn mình chết lành v.v... Chỉ có một
cậu bé điềm nhiên trả lời: "Nếu trong giây lát tôi có chết, tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc chơi".
Có lẽ đó là câu trả lời làm cho viên giám thị ưng ý nhất, bởi vì nếu giải trí lành mạnh là một bẩn phận, thì việc thánh
hóa trước tiên phải nằm trong bổn phận hằng ngày.
Nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố, nếu chúng ta biết gặp gỡ Chúa trong từng sinh hoạt, nếu
chúng ta tiếp xúc với Chúa trong từng giây phút... thì cái chết chỉ là một nối dài của cuộc gặp gỡ đó. Người luôn trung
thành với những gặp gỡ trong giây phút hiện tại, sẽ không phải hãi sợ trong cuộc gặp gỡ tối hậu là cái chết.
Chúng ta đang cầu cho các đẳng linh hồn. Giáo Hội kêu mời chúng ta dâng các việc đạo đức và hy sinh để cầu cho họ.
Ðó là những việc làm không thể thiếu sót trong nghĩa vụ liên đới của người Kitô. Nhưng còn có một việc làm khác
không kém giá trị: đó là sự trung thành của chúng ta trong những bổn phận hằng ngày. Người có niềm tin trưởng thành
thực sự, luôn nhìn thấy ý nghĩa và giá trị của những bổn phận vô danh và nhàm chán hằng ngày… Trích sách Lẽ Sống
St Barbara Catholic Church
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Pastor
Rev Tuan Pham
Parochial Vicars
Rev Ramon Cisneros
Rev Benjamin Hoang
Rev Danh Trinh
Deacon
Dcn Francis Xavier Hao Nguyen
Parish Office
Theresa Thanh Ta, Eng/Viet
Mirian Gonzalez, Eng/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
714-775-7733
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 20, 2021
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
530 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Benjamin Hoang
Danh Trinh
Benjamin Hoang
Tuan Pham

Sunday, Nov 21, 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

Benjamin Hoang
Danh Trinh
Benjamin Hoang
Tuan Pham
Ramon Cisneros
Ramon Cisneros
Tuan Pham
Danh Trinh
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: Victoria Quinn @ 1-800-231-0805
(quinnv@jspaluch.com)
St Barbara Catholic Church
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