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EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

July 30 — August 05, 2022
Saturday
Leocadia Castillo †
Gilbert Keller †
John Thuan Nguyen †
Maria Nguyen Thi Muoi †
All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Phero Nguyen Quang Duc †
For Parishioners
Anphongso Pham Van Thanh†
Theresa Tran Thi Lan †
Carlos Contreras †
Gioan Baotixita Doan Huu Than †
Manual Pizana †
Daniel Ruiz †

RIP
LI
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 Phero Maria Nguyen Van Van†

RIP
RIP

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

Dominico Chau Nguyen †
Maria Nguyen Ngoc Nga †
Eulalia Cruz Ramos †

RIP
RIP
RIP

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

Anton Ngoc Uong †
Maria Magdalena Tammy Le†
Maria Nguyen Thi Hong †

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

Phero Pham Van Mau †
Dominico Du Quoc Trung †
Anton Nguyen Huu Phi †

Friday
8:15 AM Maria Tran Thi Le Khanh †
5:30 PM Ambrosio Hoang Khac Luu †
7:00 PM Eugenio Yeh Rodriguez †

RIP
RIP
RIP

TODAY’S READINGS
First Reading — Do not spend your life toiling for material gain
(Ecclesiastes 1:2; 2:21-23).
Psalm — If today you hear his voice, harden not your hearts
(Psalm 90).
Second Reading — Christ has raised you to new life, so seek now
what is above (Colossians 3:1-5, 9-11).
Gospel — Be on guard against all greed, for your life does not consist
of earthly possessions, but of the riches of the reign of God
(Luke 12:13-21).
SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Friday:

Eighteenth Sunday in Ordinary Time
St. Alphonsus Liguori
St. Eusebius of Vercelli; St. Peter Julian Eymard
St. John Vianney
Dedication of the Basilica of St. Mary Major;
First Friday
Saturday: The Transfiguration of the Lord;
First Saturday
LECTURAS DE HOY

Primera lectura — No pases la vida luchando por las ventajas materiales (Eclesiastés 1:2; 2:21-23).
Salmo — Ojalá escuchen la voz del Señor: “No endurezcan el
corazón” (Salmo 90 [89]).
Segunda lectura — Cristo te ha resucitado a una nueva vida
(Colosenses 3:1-5, 9-11).
Evangelio — Esté alerta en contra de toda ambición, porque tu vida
no consiste en las posesiones materiales, sino en las riquezas del
Reino de Dios (Lucas 12:13-21).
LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES

Domingo: Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: San Alfonso María de Ligorio
Martes: San Eusebio de Vercelli;
RIP
San Pedro Juliano Eymard
RIP
Jueves: San Juan María Vianney
RIP
Viernes: Dedicación de la Basílica de Santa María
la Mayor en Roma; Primer viernes
Sábado: La Transfiguración del Señor; Primer sábado

RIP
RIP
RIP

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
July 09 - July 10, 2022 :
Online giving:

$ 29,031.00
$ 783.00

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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FATHER ANTHONY’S FAITH FORMATION CORNER
The Rich Fool (Luke 12:13-21) and Passing Wealth
All four biblical readings for this 18th Sunday of Ordinary Time have one theme in common: they remind us of
the need to focus on things that are eternal instead of transitory things. In particular, the parable of the rich
fool in St. Luke’s Gospel paints a poignant picture of the danger of storing earthly wealth. A bit of biblical
background is needed to appreciate the depth of the story… In biblical terms, wealth has always been regarded as a sign of blessing from God. On the other hand, poverty and disease imply that God has withheld
his favors. St. Luke’s Gospel, however, is different in that the Evangelist (i.e., the Gospel writer) seems to
favor those who are “lowly” in society: like the poor, women, sinners and tax collectors, the marginalized, etc.
A typical example: in St. Matthew’s Gospel, we read in the Beatitudes: “Blessed are the poor IN SPIRIT,” (5:1); whereas in Luke, it says simply: “Blessed are you who are POOR… Woe to you who are
RICH,” (Luke 6). Thus, it is natural that Luke the Evangelist would despise wealth.
However, in this parable of the rich fool—found only in Luke—I would say that wealth is not the main issue. If
we examine the character of the rich fool, we can see that he is all about himself: “What shall I do? I shall
build larger barns… I shall store all MY goods and I shall say to MYSELF: ‘eat drink and be merry,’ ” (Luke
12:16-19). The parable paints a portrait of a man who is preoccupied with his material possessions. At the
same time, he takes security in himself alone and does not need or care for anyone else… If we contrast this
account of the rich fool with the story of the rich tax collector Zacchaeus, also found in Luke’s Gospel (19:110), obviously we can conclude wealth is not an impediment to the Kingdom. Zacchaeus, though extremely
wealthy, finds his peace and redemption when he shares his wealth with the poor. The rich fool, since he is
obsessed with himself, comes to his tragic end.
As I reflect on this parable about the rich fool, I also reflect on what it means to be Catholic. I say again and
again that catholic means “universal.” Whatever is universal is NOT particular. Thus, a true “Catholic” can
never fall into this individualistic trap of the rich fool. Being Catholic implies, to a great extent, that we are all-embracing and all-encompassing. We cannot just live for ourselves,
but must extend our hands and hearts to those around us… In a similar vein, this parable
also reminds me of the shortness of life; and hence, the need not to focus too much on
passing things that can provide security and comfort temporarily, but on human relationships which, I think, are the things that truly matter in the end. Over the last few years,
with Covid having caused so many deaths and losses in our world, I also began to view
life differently. To some degree and in a positive way, Covid has changed my perspectives
on life and the things I hold dear in this existence. Realizing the fragility and shortness of
life, I am challenged to re-examine reality… In the end, everything will pass away, even
heaven and earth, but our love for God and for one another will always remain!

Jose Guadalupe Luevano
Quyen Leon
Gale Fait
Barbara Zayas
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

♦Gioan Baotixita Doan Huu Than
♦Maria Nguyen Thi Muoi
♦Theresa Tran Thi Lan
♦Manuel Pizana
♦Giuse Trinh Viet Chuyen
♦Phero Vu Van Xon
♦Stephanie Massy
♦Arthur Colunga
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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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
31 Tháng Bảy - Tiếng Kêu Của Ếch
Một vị ẩn sĩ đạo đức nọ nổi tiếng là người có thể sai khiến được thú vật. Một buổi tối nọ, ông đang tịnh niệm cầu
nguyện, một con ếch không biết từ đâu cất tiếng kêu lên inh ỏi. Vị ẩn sĩ cố gắng tập trung ý chí vào lời cầu nguyện để
không còn nghe tiếng ếch kêu nữa. Nhưng ông càng cố gắng, tiếng ếch càng kêu to. Không còn tự chế được nữa, vị ẩn
sĩ quát lên: H
" ãy câm miệng cho ta cầu nguyện được không?". Mệnh lệnh đầy uy lực của nhà ẩn sĩ đã bịt miệng được chú
ếch. Thinh lặng trở lại với không gian. Nhưng cũng chính lúc đó, nhà ẩn sĩ như nghe vang vọng trong tâm hồn ông một
tiếng kêu khác. Ông nghe như có người nói với ông rằng: C
" ó lẽ Chúa cũng ưa thích tiếng kêu của ếch như lời cầu kinh
của ngươi". Vị ẩn sĩ hỏi vặn lại: T
" iếng kêu của ếch mà cũng làm cho lỗ tai của Chúa vui được sao?". Tiếng kêu trong tâm
hồn ông đáp trả: "Vậy thì ngươi có biết tại sao Chúa tạo ra âm thanh không?". Vị ẩn sĩ chợt hiểu được bài học từ trong
nội tâm... Ông đến bên cửa sổ và ra lệnh cho chú ếch: "Nào, hãy hát lên đi". Tiếng kêu của chú ếch vang lên, mấy chú
ếch xung quanh cũng hòa theo một nhịp tạo thành một bài ca lúc trầm lúc bổng, lúc dặt dìu, lúc tha thiết... Ðêm vắng
bỗng trở nên vui hơn. Với sự khám phá trên đây, trái tim của nhà ẩn sĩ bỗng trở nên hài hòa với vũ trụ và lần đầu tiên
trong đời, ông hiểu được thế nào là cầu nguyện.
Sự cầu nguyện thường cần phải có một khung cảnh thích hợp. Có một không gian đặc biệt dành cho cầu nguyện, có
một quãng thời gian đặc biệt dành cho cầu nguyện, có một bầu khí đặc biệt dành cho cầu nguyện. Ðó là điều thiết yếu
dành cho cuộc sống con người... Ðó là lý do hiện hữu của một bàn thờ nhỏ trong nhà, đó là mục đích của các ngôi thánh
đường. Tuy nhiên, sự cầu nguyện sẽ đánh mất của nó, nếu con người đóng khung nó trong một khung cảnh và bầu khí
đặc biệt. Cầu nguyện là một gặp gỡ với Chúa và đồng thời cũng là một giao kết với tha nhân. Thiên Chúa, chúng ta
không thể đóng khung trong bốn bức tường vắng lặng của nhà thờ. Con người, chúng ta phải gặp gỡ ngay trên chợ đời.
Thành ra, lời cầu nguyện đích thực phải là lời cầu nguyện mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa trong bất cứ hoàn
cảnh nào, trong bất cứ lúc nào, bằng tất cả cuộc sống. Lời cầu nguyện đích thực là lời cầu nguyện được thốt lên trong
thời thuận tiện cũng như không thuận tiện. Lời cầu nguyện đích thực là cả một cuộc sống tuân phục ý Chúa, một cuộc
sống hài hòa với tha nhân, một cuộc sống "xin vâng" trong từng phút giây. Trich LeSong
Hello to everyone! We have begun faith formation
registration for 2022-2023. Please note information below:
When: August 20-21, Time: 10-3pm, Location: Hall
Notes:
- Communion 2: students must bring Baptism certificate
- Confirmation 1: students must bring Baptism &
Communion certificates
Please email the faith formation office if you have any
questions or concerns regarding registration:
714sbff@gmail.com Email is the best form of contact

TRUỜNG VIỆT NGỮ CĐ SAINT BARBARA
THÔNG BÁO

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
THÔNG BÁO
***
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ trở lại
sinh hoạt cho năm học 2022-2023.
Ngày ghi danh cho các em
từ 7 tuổi trở lên là:
Thứ bảy 08/13/2022 (11am-6pm)
Chúa Nhật 08/14/2022 (9am-12pm)
Thứ bảy 08/27/2022 (11am-6pm)
Chúa Nhật 08/28/2022 (9am-12pm)
Thứ bảy 09/17/2022 (11am-6pm)

Xin lưu ý: Xin các phụ huynh nhớ đem theo
Lớp học tiếng Việt bắt đầu ghi danh Thứ Bảy và Chúa
giấy
khai sinh của những em gia nhập lần đầu tiên 7tuổi.
Nhật những ngày sau đây:
Ngày khai giảng sẽ là
Tháng 8, 2022: . ngày 20: từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều ,
Thứ bảy ngày 24 tháng 9 lúc 2 giờ 30 chiều
. ngày 21, 27 & 28: từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều (tại dãy
bàn ăn trưa) cho các em từ lớp vỡ lòng (5t -7t) đến lớp 7.
Vì lớp học có giới hạn, Xin quí phụ huynh ghi danh sớm
RAO HÔN PHỐI -Lần 3
cho các em.
Ngày Khai Giảng: 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 18
Giuse John Thanh Ralph &
tháng 9 năm 2022 (sẽ không ghi danh trong ngày này)
Teresa Maria Nguyễn Vũ Kim Hương
nhưng sẽ ghi danh thêm vào Chúa Nhật 25 tháng 9 cho
Sẽ được lãnh Bí Tích Hôn Phối tại
các lớp còn ghế trống.
Xin quý phụ huynh thông cảm, trường sẽ không nhận đơn
Bến Hải, Gò Vấp, Gia Định, Saigon Việt Nam
cho các lớp đã đầy. Chân thành cám ơn quí vị phụ huynh.
vào tháng 12, năm 2022
Hiệu Trưởng - Vũ Diệp
(Xin
liên lạcCatholic
email " Church
diepvule@yahoo.com" nếu có câu hỏi)
St
Barbara
www.saintbarbarachurch.org
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Mass Schedule

Pastor
Rev Tuan Pham
Parochial Vicars
Rev Ramon Cisneros
Rev Danh Trinh
Rev Anthony Hien Vu

714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733
714-775-7733

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
Alejandra Estrada, CRE Spanish
Sr Lieu Nguyen, CRE Confirmation Program
Hang Nguyen, Secretary
Phi-My, Eucharistic Youth
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
Chris McGuiness, Principal
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 ext 221
714-775-7733 ext 222
714-775-9420
714-775-7733 ext 229
714-775-9475 ext 242
714-775-9475 ext 236
714-775-9475 ext 238
714-775-9475 ext 238
714-873-2125
714-775-9475/ 714-495-0955
714-567-1625
714-287-4070
714-839-6820
714-858-3069
www.stbarbara.com
714-775-9477

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

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, Aug 06, 2022
8:00 AM—Fr
4:00 PM—Fr
5:30 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Danh Trinh
Anthony Vu
Anthony Vu

Sunday, Aug 07, 2022
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
Danh Trinh
Anthony Vu
Anthony Vu
Ramon Cisneros
Anthony Vu
Anthony Vu
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

www.saintbarbarachurch.org

