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TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS
First Reading — Woe to the complacent. Their wanton revelry shall
be done away with (Amos 6:1a, 4-7).
Psalm — Praise the Lord, my soul! (Psalm 146).
Second Reading — Compete well for the faith. Keep the commandment until the appearance of the Lord Jesus (1 Timothy 6:11-16).
Gospel — The parable of Lazarus and the rich man (Luke 16:19-31).

Sept 24 — Sept 30, 2022
Saturday
Maximo Pedraza†
Giuse Ngo Ngoc Long †
Dominico Du Quoc Trung †
Lucy Vu Thi Loi †
All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Phaolo Le Trong Tuan †
For Parishioners
Vincente & Batolomeo †
Isave Phan Thi Nhung †
Carlos Contreras †
Maria Nguyen Thi Hoa †
Maria Nguyen Ngoc Nga †
Osvaldo Garcia †

RIP
LI
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

8:15 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 Miguel Angel Lagunas Diaz †
5:30 PM All Souls †

RIP
RIP

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

Peace for Ukraine
Augustino Vu Minh Hoang †
Maria Garcia †

.
RIP
RIP

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

All Victims of Covid-19 †
Phero Pham Van Mau †
Giuse Ha Anh Tuan †

RIP
RIP
RIP

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

Maria Luong Thi Cay †
G.B Nguyen Van Vuong †
Giuse Pham Xuan Thu †

RIP
RIP
RIP

Friday
8:15 AM Giuse Tran Dinh Le †
5:30 PM Giuse Tran Duc Cu †
7:00 PM Francisco Murrilo †

RIP
RIP
RIP

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time; Priesthood Sunday; Rosh HaShanah (Jewish New Year) begins at sunset
Monday: Ss. Cosmas and Damian
Tuesday: St. Vincent de Paul
Wednesday: St. Lawrence Ruiz and Companions; St. Wenceslaus
Thursday: Ss. Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels
Friday:
St. Jerome
Saturday: St. Thérèse of the Child Jesus; First Saturday
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Ay de los complacidos. Sus juergas disolutas desaparecerán (Amós 6:1a, 4-7).
Salmo — Alaba, alma mía, al Señor (Salmo 146 [145]).
Segunda lectura — Compite bien por la fe. Guarda los mandamientos hasta que aparezca el Señor Jesús (1 Timoteo 6:11-16).
Evangelio — Recuerda que recibiste las cosas buenas durante tu
vida; Lázaro recibió lo que era malo. Ahora Lázaro es consolado
mientras que tú eres atormentado (Lucas 16:19-31).

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario; Domingo
del Sacerdocio; Roshashaná (el Año Nuevo judío)
comienza al atardecer
Lunes:
Santos Cosme y Damián
Martes: San Vicente de Paúl
Miércoles:San Lorenzo Ruiz y compañeros; San Wenceslao
Jueves: Los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Viernes: San Jerónimo
Sábado: Santa Teresita del Niño Jesús; Primer sábado

[K]eep the commandment without stain
or reproach until the appearance of
our Lord Jesus Christ. — 1 Timothy 6:14
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Sept 03 - Sept 04, 2022 :
Online giving:

$ 30,402.00
$
588.00

Thank you for your continuing support to sustain
the ministries and ongoing needs of our parish .
St Barbara Catholic Church
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FATHER ANTHONY’S FAITH FORMATION CORNER
Luke 16:19-31—Dives and Lazarus

This Gospel reading for the 26th Sunday of the year is always a tricky one. At whatever parish I have served
at, I have always witnessed poor-looking women holding their babies asking for money either on or outside
of the church premise. I must admit that on a few occasions, I have asked parishioners not to give them
money. Then comes the Gospel reading about the rich man and Lazarus! This is indeed an unforgettable
story. I say again and again that St. Luke presents some of best and most memorable stories from the mouth
of Jesus.
Lazarus was the poor man, and most likely not the same Lazarus who was the brother of Martha and Mary
whom Jesus raised from the dead (see John 11). This poor man was lying at the door of the rich man, hoping to eat of the scraps that fell from the rich man’s table. Who was this rich man who ate sumptuously? He
is not named in the Gospel. However, older texts and traditions sometimes named him DIVES. That was a
deliberate misunderstanding of St. Jerome’s Latin Vulgate: Homo quidam erat DIVES— which means,
“There was a certain rich man” (Dives is simply the Latin adjective for rich, but it has been personified and
has become the name for this rich man). [St. Jerome was the 4th-century hermit who translated the Bible
from Greek, Hebrew and Aramaic into Latin—the language of the common people: his translation was known
as the Vulgate, and has been the official version for the Catholic Church for centuries].
Anyway, both Lazarus and Dives died. In the afterlife, their fortunes were reversed: Lazarus blissful in the
bosom of Abraham and Dives tormented in the flames… Readers of this parable may be quick to say that
Jesus condemns the rich. However I do not think that is the point. If we take into account the story of rich tax
collector Zacchaeus, also found in St. Luke’s Gospel (19:1-10), we can see that
even someone as notorious as he eventually finds peace and salvation when he
decides to give away his fortunes to the poor… So wealth was definitely not the
issue with Dives. The problem with the rich man was not that he was rich, nor
that he had a good life. The one thing that led to his downfall was that he had no
concern for those around him, especially for the poor man Lazarus. This reminds
us of what it means to be Catholic. It simply means “universal.” Whatever is universal is not particular. To be truly catholic means that we cannot just be preoccupied with ourselves, but we also have to open our hearts to others.
At the end of Luke’s Gospel, after the death of Jesus, there is a beautiful story
about two disciples on the road to Emmaus (24:13-35). As they were walking
hopelessly they encountered a total stranger—the risen Lord whom they did not
yet recognize. Later in the evening, they invited the stranger to share a meal with
them. It was then, in the breaking of bread, that the two disciples recognized that
it was the Lord… Imagine for a moment that Dives had opened his heart to invite
Lazarus for a meal! Maybe his outcome would have been very different!

Martha Salazar
Jose Guadalupe Luevano
Quyen Leon
Gale Fait
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

♦Phaolo Le Trong Tuan
♦Giuse Ngo Ngoc Long
♦Roberto Cortez
♦Tran The Cong (Harry)
♦Teresa Nguyen Thi Hue
♦Giuse Nguyen Quoc Ky
♦Dominico Nguyen An
♦Giuse Nguyen Phuc Tien
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

VOTE “NO” ON PROPOSITION 1
Visit: www.CAcatholic.org/Prop1

ANNOUNCEMENT - ANUNCIO - THÔNG BÁO
On the weekend of September 24-25, our parish will
have a "second collection" to help support
our St. Barbara parochial school.
As always, we thank you for your generosity .
El fin de semana del 24 al 25 de septiembre, nuestra
parroquia tendrá una "segunda colecta" para ayudar
a apoyar a nuestra escuela parroquial de Santa
Bárbara. Mucho Gracias por tu generosidad.

Oct 8, 2022
714-743-4027

St Barbara Catholic Church

Vào cuối tuần ngày 24-25 Tháng 9, giáo xứ sẽ có "
xin tiền lần
thứ hai"để gây quỹ giúp trường học St. Barbara. Xin cảm ơn
sự rộng lượng của cộng đoàn dân Chúa .

www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
25 Tháng Chín - Thánh Elzear và Chân Phước Delphina - (1286-1323) (1283-1358)
Đây là cặp vợ chồng duy nhất của dòng Phanxicô được chính thức phong chân phước và phong thánh.
Ông Elzear xuất thân từ một gia đình quý tộc ở phía nam nước Pháp. Sau khi lấy bà Delphina thì ông mới biết vợ mình
thề giữ đồng trinh trọn đời; chính đêm tân hôn ông cũng đã thề như vậy. Vào lúc đó ông Elzear, là Bá Tước của Ariano,
và là cố vấn cho Công Tước Charles của Calabria ở phía nam nước Ý. Elzear cai quản lãnh thổ của mình trong vương
quốc Naples và ở phía nam nước Pháp với sự công bằng.
Hai ông bà Elzear và Delphina gia nhập dòng Ba Phanxicô và tận hiến trong công việc bác ái cho người nghèo. Hàng
ngày, có đến mười hai người cùng ăn với họ. Có một bức tượng Thánh Elzear diễn tả ngài đang chữa người cùi.
Lòng đạo đức của họ đã ảnh hưởng tất cả mọi gia nhân trong nhà. Hàng ngày họ đều tham dự Thánh Lễ, đi xưng tội
hàng tuần và sẵn sàng tha thứ cho người khác.
Sau khi ông Elzear chết, bà Delphina tiếp tục công việc bác ái trong hơn 35 năm nữa. Ðặc biệt bà có công trong việc
nâng cao trình độ luân lý của triều đình vua Sicily.
Hai ông bà Elzear và Delphina được mai táng ở Apt, nước Pháp. Ông được phong thánh năm 1369, và bà được phong
chân phước năm 1694.
Lời Bàn: Giống như Thánh Phanxicô, hai ông bà Elzear và Delphina nhận biết nguồn gốc của các tạo vật. Do đó, họ
không nhẫn tâm thống trị bất cứ tạo vật nào nhưng dùng tạo vật như một phương tiện để cảm tạ Thiên Chúa.
Dù hiếm muộn, hôn nhân của họ là một hy sinh cho người nghèo và người đau yếu ở chung quanh họ.
Lời Trích: Thánh Bonaventura viết: "Thánh Phanxicô tìm mọi cơ hội để yêu mến Thiên Chúa trong mọi sự. Ngài vui
thích với mọi công trình của bàn tay Thiên Chúa, và từ cái nhìn hân hoan ở trần thế tâm trí ngài vươn cao đến nguồn
ban sự sống và là cùng đích của mọi tạo vật. Trong bất cứ gì đẹp đẽ, ngài đều nhìn thấy Ðấng Toàn Mỹ, và ngài đi theo
Tình Yêu của ngài ở bất cứ đâu mà chân dung ấy được lưu vết nơi các tạo vật; qua tạo vật ngài làm thành một cái
thang để có thể trèo lên cao và âu yếm Ðấng là nguồn khao khát của mọi loài"(Legenda Major, IX, 1). Trích NguoiTinHuu.com
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LẤP ĐẦY VỰC THẲM
***
“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi
bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên
chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26)
Suy niệm: Điểm đáng lưu ý trong dụ ngôn ông nhà giàu và La-da-rô không
phải sự khác biệt mà là điểm tương đồng trong thân phận của hai người: đó
là cả hai người cuối cùng đều chết; và tiếp đến nếu những thức ăn thừa mứa
rớt xuống từ bàn ăn của ông nhà giàu không thể đến được tay La-da-rô thì
ngược lại một giọt nước mát từ ngón tay La-da-rô đang ngồi trong lòng Ápra-ham cũng không thể nhỏ xuống đầu lưỡi của ông nhà giàu trong âm phủ.
Trong xã hội văn minh hiện đại vẫn tồn tại thứ vực thẳm ngăn cách ấy
nhưng lớn hơn nhiều: bờ bên này vực thẳm là những người ăn một tô súp giá
hằng trăm đô với những thìa muỗng mạ vàng, bờ bên kia là những người bới
móc trong các núi rác tìm kiếm những mảnh thức ăn thừa. Nếu như ngay trong thế giới này không san lấp được vực
thẳm ấy, thì nó sẽ vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới bên kia với số phận đôi
Con ơi, giữa chúng ta đây
bên bị đảo ngược; lúc ấy “bên này muốn qua bên đó” cũng không thể được
và các con đã có một vực
nữa.
thẳm lớn, đến nỗi bên này
Mời Bạn: Dù bạn chưa phải là tỷ phú, bạn cũng có thể vô tình hay hữu ý đào
muốn qua bên các con
ra những hố ngăn cách kiểu đó giữa bạn với tha nhân do lối sống hưởng thụ
cũng không được, mà bên
ích kỷ của mình. Bạn hãy san lấp những hố ngăn cách đó bằng một lối sống
đó có qua bên chúng ta đây
biết chia sẻ với tha nhân vì theo lời thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô
cũng không được!
II, “người giàu không phải là người sở hữu nhiều của cải mà là người có khả
năng cho đi.”
Sống Lời Chúa: Trích một phần thu nhập của mình để dành vào việc chia sẻ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng chia sẻ để con trở nên
giống Đức Giê-su, Con Chí Ái Chúa hơn. ThanhLinh.net
Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng
chia sẻ để con trở nên giống
Đức Giê-su, Con Chí Ái Chúa hơn!
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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
1st Wednesday of the 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
8:15 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 01, 2022
8:15 AM—Fr
4:00 PM—Fr
5:30 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Danh Trinh
Anthony Vu
Tuan Pham

Sunday, Oct 02, 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

Tuan Pham
Tuan Pham
Anthony Vu
Danh Trinh
Ramon Cisneros
Tuan Pham
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

