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TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
TODAY’S READINGS
First Reading — In spite of violence, destruction, and ruin, the just
person, because of faith, will live (Habakkuk 1:2-3; 2:2-4).
Psalm — If today you hear his voice, harden not your hearts (Psalm 95).
Second Reading — Bear hardship with the strength that comes from
God (2 Timothy 1:6-8, 13-14).
Gospel — Lord, increase our faith! (Luke 17:5-10).

Oct 01 — Oct 07, 2022
Saturday
Adelaido Ramirez †
Joseph Dao Van Trang †
Phanxico & Maria †
Anna Dinh Thi Vet †
All Souls †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP

Dominico Du Quoc Trung †
Teresa Pham Thi Trang †
Andre Nguyen Dinh †
Phero Pham Van Mau †
Carlos Contreras †
For Parishioners
Anh Hoang Chau †
Jose & Guadalupe Lopez †

RIP
RIP
RIP
RIP
RIP
LI
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 All victims of Covid 19 †
5:30 PM Giuse Dinh Van Thanh †

RIP
RIP

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

Peace for Ukraine
Giuse Tran Duc Cu †
Maria Inez Hernandez †

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

Pham Thi Trang Phuong †
Hironimo & Maria †
Giuse Dinh Quang Toan †

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

Phanxico Xavier Lai Van Ru †
Stephano & Anna †
All Souls †

LECTURAS DE HOY
Primera lectura — A pesar de la violencia, la destrucción y la ruina,
el justo vivirá a causa de su fe
(Habacuc 1:2-3; 2:2-4).
Salmo — Ojalá escuchen la voz del Señor: “No endurezcan el
corazón” (Salmo 95 [94]).
Segunda lectura — Tolera dificultades con la fuerza que viene de
Dios (2 Timoteo 1:6-8, 13-14).
Evangelio — ¡Señor, auméntanos la fe! (Lucas 17:5-10).

.
RIP
RIP

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario;
Domingo Respetemos la Vida
Martes: San Francisco de Asís; Yom Kipur (festividad judía conociRIP da como ; Día del Perdón) comienza a la puesta del sol
RIP Miércoles:Santa Faustina Kowalska; Beato Francisco Javier Seelos
RIP Jueves:
San Bruno; Beata Marie-Rose Durocher
Viernes: Nuestra Señora del Rosario; Primer viernes
RIP
RIP
RIP

Friday
8:15 AM Maria Nguyen Ngoc Nga †
5:30 PM Phero Nguyen Che Tat †
7:00 PM Osvaldo Garcia †

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time;
Respect Life Sunday
Tuesday: St. Francis of Assisi; Yom Kippur (Jewish
Day of Atonement) begins at sunset
Wednesday: St. Faustina Kowalska;
Blessed Francis Xavier Seelos
Thursday: St. Bruno; Blessed Marie-Rose Durocher
Friday:
Our Lady of the Rosary; First Friday

RIP
RIP
RIP

Come, let us bow down in worship;
let us kneel before
the LORD who made us.
Psalm 95:6
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Sept 10 - Sept 11, 2022 :
Online giving:

$ 29,456.00
$
822.00

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
Respect for Life in All its Forms
The Church in the United States has dedicated the month of October to pray for and to promote “life.” Within the last few
months and weeks, the bishops in California have been asking parishes and the Catholic faithful, and virtually everyone
else, to vote against Proposition 1 in this November ballot. Earlier this year, on June 24, 2022, the US Supreme Court
had overturned the Roe V. Wade ruling. Roe V. Wade was a 1973 decision that ruled abortion as a “federal right.” With
this famous ruling having been reversed in 2022, abortion would no longer be a federal right. HOWEVER, that reversal
had nothing to do with particular states and their laws. Here in California, it is still a state right to have an abortion. Furthermore, as a reaction against the overturning of Roe V. Wade, the California State Legislature has passed a bill, Proposition 1, that would allow abortion as a right WITHOUT any restriction. This bill was signed by our Governor. Now it is up
to the citizens of our state to vote on this Proposition in this November ballot. Therefore, the bishops are doing their best
to call everyone to vote against Prop 1.
We must mention that abortion has already been legal in California, but only up to the point of the fetus becoming
“viable.” I cannot speak with authority on this point, because I lack the proper medical knowledge; but I understand it
means that a pregnant woman could abort her baby within the first 23 or 24 weeks of pregnancy. With Proposition 1, she
can terminate her pregnancy ANY TIME before birth: even a week or a few days before. As a Catholic people, we hold
that any type of abortion is morally wrong. So whether the fetus is only two weeks old or eight months old: it is equally evil
to abort the child. However, Prop 1, which allows for “late term” abortions, would even be more devastating. Apart from
the question of Catholic morality, Prop 1 would also have serious financial implications for California taxpayers if passed.
The Catholic Church does NOT endorse any political party or candidate. That is to say: we cannot ask people to vote for
certain candidates or for a particular party. However, when it comes to certain ISSUES that have to do with Catholic morality or social teaching, we cannot remain silent. Prop 1 is certainly one of these issues. It does not matter what party
people support, as conscientious Catholics, they just cannot in good conscience vote for Prop 1.
So there you have it: please vote NO on Proposition 1 before November 8, 2022!
However, when speaking of the “right-to-life,” Catholics must remember that abortion is NOT the
only issue. I know there are Catholics who adamantly oppose abortion, and to a lesser or equal
extent, euthanasia; but would have no problem endorsing war or the death penalty. While it is
true that people who die in wars are not as defenseless as unborn babies, and while it is true that
the number of people who die by the death penalty is insignificant compared to the number of
babies aborted, still all these are serious LIFE issues. As Catholics, we have to support life in
ALL its forms. Issues like human trafficking, human rights, war, the death penalty, and abortion
are all important issues. Jesus came so that we may have life, and have it more abundantly
(John’s Gospel 10:10). Our task as the Church of Christ is to preserve that life, and to preserve it
with all integrity.
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

♦Joseph Dao Van Trang
♦Adelaido Ramirez
♦Giuse Tony Nguyen Minh Tuan
♦Phaolo Le Trong Tuan
♦Giuse Ngo Ngoc Long
♦Roberto Cortez
♦Tran The Cong (Harry)
♦Teresa Nguyen Thi Hue
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
PRAYER OF THE WEEK
Almighty ever-living God, who in the
abundance of your kindness surpass
the merits and the desires of those who
entreat you, pour out your mercy upon
us to pardon what conscience dreads
and to give what prayer does not
dare to ask.
Through our Lord Jesus Christ, your
Son, who lives and reigns with you in
the unity of the Holy Spirit, God,
for ever and ever.
Reflection question:
How has God’s kindness surpassed
what I think I deserve?
THE GIFT OF FAITH
Faith is a gift. When the disciples asked Jesus to increase their faith,
they were going to the source of that faith with their request. God is the
giver of all good gifts, including faith. When we put our faith in Christ, we
believe that God is with us, even though we cannot physically see God.
Or can we? If we are attentive, we see the evidence of God’s presence in
the love of family and friends, care poured out in service of our neighbors,
the living beauty of creation. This is not blind faith, but rather is the result of
seeing with the eyes of faith. Followers of Jesus look beyond what is
apparent to see what is possible with the power and presence of
the Holy Spirit within and among us.
————————————————————————————————ORACIÓN DE LA SEMANA
Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor
sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama
sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda
inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Pregunta de reflexión:
¿Cómo me ha concedido Dios más de lo que merezco y deseo?

St Barbara Catholic Church

EL DON DE LA FE
La fe es un don. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que
aumentara su fe, se estaban dirigiendo al origen de la fe con su petición.
Dios es quien da todos los dones buenos, incluida la fe. Cuando ponemos
nuestra fe en Cristo, creemos que Dios está con nosotros, aunque no
podamos ver físicamente a Dios. ¿O a caso podemos? Si estamos atentos,
vemos la evidencia de la presencia de Dios en el amor de la familia y los
amigos, en el cuidado vertido al servicio de nuestros prójimos, en la belleza
de la creación. Esta no es una fe ciega, sino más bien es el resultado de ver
con los ojos de la fe. Los seguidores de Jesús miran más allá de lo que es
aparente para ver lo que es posible con la presencia del
Espíritu Santo dentro y entre
nosotros.
www.saintbarbarachurch.org
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CỘNG ĐOÀN THÁNH GIUSE
02 Tháng Mười - Những Lá Thư Của Người Mẹ
Trong trận đệ nhị thế chiến, có một văn sĩ Hungari gốc Do Thái bị Ðức Quốc Xã bắt làm tù binh, trong khi tham gia
trong quân đội Pháp. Qua những tác phẩm chống Ðức Quốc Xã, văn sĩ gốc Do Thái này khó mà che dấu được tung
tích của mình. Một người lính Pháp cùng bị bắt làm tù binh đã đề nghị là hai người nên sử dụng chung một tên và lý
lịch, bởi vì họ sẽ bị thuyên chuyển đến các trại khác nhau. Quân Ðức Quốc Xã khó mà nhận ra sự kiện hai người cùng
đồng tên và có chung một lý lịch. Người lính Pháp đã trao cho văn sĩ gốc Do Thái thẻ bài cũng như một số thư của mẹ
anh. Anh dặn dò văn sĩ gốc Do Thái như sau: "Nếu có ai điều tra anh về lý lịch, anh hãy cho họ xem những lá thư này".
Sau này, người văn sĩ gốc Do Thái có dịp đọc những lá thư của người mẹ lính Pháp. Nhìn những tờ giấy viết thư nhàu
nát, dòng chữ yếu ớt, ông đoán được rằng người mẹ này có lẽ là một người đàn bà nhà quê già yếu, nhưng thương con
với tất cả sự đậm đà của tình mẫu tử. Chung quy những lá thư ấy đều có dặn dò giống nhau như: "Con hãy giữ gìn sức
khỏe... Cố gắng đắp chăn cho thật ấm nghe con... Xin Chúa chúc lành cho con và chóng đưa con về đến nhà bình an".
Mang lấy tên tuổi và lý lịch của người lính Pháp, người văn sĩ gốc Do Thái đọc lên những lời dặn dò trên đây như
chính người mẹ ruột thịt của mình. Cũng chính những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng dạt dào tình mẹ ấy đã trở thành
một bảo chứng cứu thoát ông.
Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta. Ngài đã cho chúng ta mang lấy tên tuổi và lý lịch của Ngài. Người cũng trao ban
cho chúng ta chính người Mẹ của Ngài. Tâm tình của một người Mẹ đã cưu mang, đã cho bú mớm, đã dõi theo từng
bước chân của con, đã câm lặng bên thập giá, đã đón lấy tấm thân không hồn của người con: tâm tình ấy của Mẹ Maria,
Chúa Giêsu cũng muốn trao cho chúng ta. Mẹ của Chúa Giêsu cũng là người mẹ trọn vẹn của mỗi người trong chúng
ta. "Hỡi Bà, đây là con Bà!". Trao ban thánh Gioan cho Mẹ, Chúa Giêsu cũng trao ban mỗi người chúng ta cho Mẹ.
Thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, thông minh hay đần độn, khỏe mạnh hay bệnh tật: mỗi người chúng
ta đều được Mẹ đón nhận như người con trọn vẹn của Mẹ. Mỗi người chúng ta đều được Mẹ dành cho tất cả tâm tình
mà Mẹ đã dành cho Chúa Giêsu. Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy tin tưởng điều đó... Người lính trận đã luôn mang
những lời dặn dò của mẹ anh như một báu vật, như một hành trang giữa những nguy ngập của cuộc chiến. Chúng ta
cũng hãy mang lấy tâm tình của Mẹ. Hãy luôn chạy đến với Mẹ. Hãy luôn ôn lại những lời dặn dò của Mẹ, nhất là mỗi
khi chúng ta gặp thử thách, u buồn trong cuộc sống. Trich LeSong
Bưu Ðiện Lớn Nhất Thế Giới : Có lẽ bưu điện lớn nhất thế giới phải là bưu điện trước cổng Thiên đàng... Mỗi ngày
có không biết bao nhiêu thư viết bằng không biết bao nhiêu ngôn ngữ được gửi đến... Tất cả đều là những lời cầu xin.
Theo sự phân loại của các thiên thần, thì ba vị nhận được nhiều thư nhất đó là Ðức Maria, rồi đến thánh Antôn và
thánh nữ Rita. Một ngày kia, không còn cầm được tính tò mò, các thiên thần không những đã mở thư gửi cho các thánh,
mà ngay cả các lá thư gửi đến cho Ðức Mẹ, các vị cũng không tha. Nhưng các vị thiên thần đã thất vọng bởi vì nội
dung và cách viết thư đều giống nhau. Ðại khái thì cũng chỉ là: Lạy Mẹ, xin chữa cho con chóng lành bệnh... Xin cho
con của con được khỏe mạnh... Xin cho con tìm được việc làm... Xin giúp con thi đỗ... Xin cho con tìm lại được chồng
con… Cả một loạt kinh cầu mà các vị thiên sứ cũng đành phải nhàm chán, đến độ các vị phải thốt lên: dường như
Thiên Chúa chỉ tạo dựng con người có một cái miệng, một cái bụng. Họ không có linh hồn, bởi vì tất cả những lời cầu
xin của họ đều qui về hai bộ phận ấy. Ðức Maria ngày nào cũng như ngày nào đều phải đọc lại những lá thư có cùng
nội dung và một công thức. Tình cờ, có một là thư làm Mẹ chú ý. Lá thư đó viết như sau: L
" ạy Trinh Nữ rất thánh, con
chỉ xin Mẹ một điều mà thôi, xin Mẹ cho con mỗi ngày được nên giống Chúa Giêsu hơn". Ðọc xong lá thư, Ðức Maria
bật khóc vì cảm động. Ngài nói với các thiên sứ phục vụ tại bưu điện: "đây là lá thư mà Mẹ mong đợi từng ngày".
Theo sự thăm dò của nhiều tờ báo lớn trên thế giới, thì tước hiệu "Người đàn bà của năm 1987" đã được dành cho
thủ tướng nước Anh là bà Margueret Thatcher, người đã đắc cử vào chức vụ này liên tiếp trong ba nhiệm kỳ. Ðứng
hàng thứ hai trong danh sách những người đàn bà trong năm là nữ tổng thống Aquinô của Phi Luật Tân, người đang
đương đầu với không biết bao nhiêu xáo trộn trong nước. Người thứ ba trong danh sách là Mẹ Têrêsa thành Calcutta
(người đã được lãnh giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1979). Kế đó là nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh, bà Simone Veil, chủ tịch quốc hội Âu Châu v.v...Ðối với chúng ta, những người Kitô, thì người đàn bà trong năm và nhứt là
trong tháng mười này phải là Mẹ Maria, người Mẹ không phải của một gia đình, một dân tộc. Vị nữ hoàng không phải
của một dân tộc, nhưng là của tất cả nhân loại... Mẹ đang lắng nghe chúng ta trong suốt tháng 10 này. Chúng ta hãy
thưa với Mẹ tất cả những gì chúng ta đang cần. Nhưng điều mà Mẹ luôn chờ đợi để trợ giúp chúng ta: đó là mỗi ngày
chúng ta nên giống Chúa Giêsu con Mẹ. Bởi vì, trong tất cả mọi ơn cần cho chúng ta, đó là ơn cao trọng nhứt. Càng nên
giống
ChúaCatholic
Giêsu, chúng
ta càng nên giống Mẹ và được đến gần Mẹ. Trich LeSong
St
Barbara
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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 08, 2022
8:15 AM—Fr
4:00 PM—Fr
5:30 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Anthony Vu
Anthony Vu
Danh Trinh

Sunday, Oct 09, 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
Tuan Pham
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

