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TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Oct 08 — Oct 14, 2022
Saturday
Andrew Hernandez
For Parishioners
Maria Madalena Tammy Le †
Maria Tran Thi Hue †
All Souls †

SI
LI
RIP
RIP
RIP

Giuse Tran Duc Cu †
Vincente Vu Van Thang †
Anna Nguyen Thi Ninh †
Anton Doan Thanh Nhan †
Carlos Contreras †
Phero Nguyen Van Kham†
Bartolomeo & Phero †
Jose & Guadalupe Lopez †

RIP
RIP
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 All victims of Covid 19 †
5:30 PM Anh Hong Chau †

RIP
RIP

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

Peace for Ukraine
Maria Tran Thi Mong †
Genesis Guadalupe Avila

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

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES
Sunday: Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time;
Sukkot (Jewish Feast of Booths) begins at sunset
Monday: Canadian Thanksgiving Day; Columbus
Day; Indigenous Peoples’ Day
Tuesday: St. John XXIII
Friday:
St. Callistus I
Saturday: St. Teresa of Jesus; Sweetest Day
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — Naamán, purificado de su lepra, regresó a Eliseo
y prometió obedecer al Señor (2 Reyes 5:14-17).
Salmo — El Señor revela a las naciones su salvación
(Salmo 98 [97]).
Segunda lectura — Acuérdate de Cristo Jesús que fue resucitado de
entre los muertos. Si perseveramos con él, también reinaremos con él
(2 Timoteo 2:8-13).
Evangelio — Después que diez leprosos se encontraron curados por
Jesús, solamente uno, un samaritano, regresa para darle gracias
(Lucas 17:11-19).

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario;
Sukot (el día judío para celebrar la cosecha)
comienza a la puesta del sol
Lunes:
Día de Acción de Gracias en Canadá;
Día
de la Raza; Día de los Pueblos Indigenas
RIP
RIP Martes:
San Juan XXIII
RIP Viernes: San Calixto I
Sábado: Santa Teresa de Jesús; El Día más Dulce

RIP
Maria Theresa Delphine Nguyen † RIP
RIP
Giuse Tran Dinh Le †

Maria Tran Thi Xuan †

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

.
RIP
SI

TODAY’S READINGS
First Reading — Naaman, cleansed from his leprosy, returns to
Elisha and pledges his belief in and allegiance to the LORD
(2 Kings 5:14-17).
Psalm — The Lord has revealed to the nations his saving power
(Psalm 98).
Second Reading — Remember Jesus Christ, who was raised from
the dead. If we persevere, we shall reign with him (2 Timothy 2:8-13).
Gospel — After ten lepers are cleansed by Jesus, only one,
a Samaritan, returns to give him thanks (Luke 17:11-19).

Giuse Can Duc Thang†
Pham Thi Trang Phuong †
All Souls †

Friday
8:15 AM Micae Bui Tran Khanh †
5:30 PM Maria Nguyen Ngoc Nga †
7:00 PM Osvaldo Garcia †

RIP
RIP
RIP

CASTING LIGHT: There are two ways of spreading light: to be the candle or the
mirror that reflects it. —Edith Wharton

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY !
Your donations for the weeks of
Sept 17 - Sept 18, 2022 :
Online giving:

$ 30,612.00
$
853.00

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
The Ten Lepers: “And One of Them…Was a Samaritan” (Luke 17:11-19)
Ten lepers were healed, and yet only ONE of them came back to thank the Lord. He happened to be a Samaritan, an outsider… As I
reflect on this Gospel reading, yet another memorable one from St. Luke’s Gospel, I remember a story at one of my old parishes.
Two high school students at a local Catholic school emailed me, asking essentially the same six questions about the Sacrament of
the anointing of the sick. They had to do that for one of their projects. The first student was a boy, a non-Catholic. The other: a girl,
who proudly stated she went to Catholic school her whole life, including the elementary school at that particular parish where I was
then. I responded to both of them, answering their questions as best as I could. I even wrote to the girl: “If you went to school here,
please stop by to introduce yourself sometimes. I would love to see you.” Eventually, it was the non-Catholic student who emailed
me back to say “thank you;” whereas I never heard back from the “Catholic” girl again… Of course this is a farfetched analogy: my
story is nowhere near the level of this famous Lucan account!!!
In ancient Greek and Roman mythologies, the deities were often depicted as if they were human beings. Greek gods and goddesses
were rather jealous, vindictive, angry, etc. If this Lucan story were written in that context: we know that the nine ungrateful lepers
would have waken up the next day, only to find out that their leprosy had returned—and nobody would have had any sympathy for
them. However, we know that our God is different: he pours forth his blessings upon the good and the bad alike, the grateful and
ungrateful alike.
Leprosy in the ancient world was not Hansen’s Disease as we know it today. More generally, in the Bible, it refers to any type of skin
disease. Any Jew with leprosy would be isolated from the rest of the community. In this story, the nine ungrateful lepers, supposedly
Jews, never even bothered to thank Jesus after they were healed. It was only the “foreigner,” the Samaritan, who truly thanked the
Lord. In the end, Jesus praised the Samaritan for his faith: the faith that was lacking in the Lord’s own
people, the Jews… In biblical terms, there were only two groups of people: Jews/Israelites or Gentiles.
The former considered themselves the “Chosen People” of God (and rightly so), to the exclusion of
everyone else. A few famous Gospel stories have references to the Samaritans: for example, the
Good Samaritan in Luke 10, this Sunday’s reading in Luke 17, and the story of the Samaritan woman
at the well in John 4.
The story of the ten lepers today challenges us to have a true spirit of gratitude. After all, our very existence is a gift from God. Our health is a gift. I myself can testify to this fact. After my foot surgery and
after having operated on one foot for a few weeks, I realized that nothing could be taken for granted.
Our friendship in this passing life is also a gift from God. Therefore we have to thank not only God, but
also one another… This Gospel reading also challenges us to reexamine our own faith. How big is our
faith? Is it the size of a mustard seed (last Sunday)? Do we have the faith of a grateful Samaritan (this
Sunday)? Or do we have the faith of a helpless widow (next Sunday, Luke 18)?

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

♦Maria Bui Thi Hien
♦Joseph Dao Van Trang
♦Maria Tran Thi Hue
♦Adelaida Ramirez
♦Giuse Tony Nguyen Minh Tuan
♦Phaolo Le Trong Tuan
♦Giuse Ngo Ngoc Long
♦Roberto Cortez
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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PRAYER OF THE WEEK
***
May your grace, O Lord, we pray,
at all times go before us and follow
after and make us always determined
to carry out good works.
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:
What good works do I intend to carry
out this week?
THE GIFT OF SALVATION
Naaman and the leper who returned to Jesus saw God’s hand in their
healing. Only through God’s intervention could they have been cured.
Through this recognition of God’s presence and action in their lives, they
grew in faith. For what are you grateful? Pause for a moment to reflect on
all of the blessings in your life. God is the source of these many
blessings—life, love, gifts, and so much more. Of all the gifts for which we
must be grateful, none is as great, or as astounding, as the gift of salvation
offered to us through Jesus Christ. Let this sink in, not only in your mind
but in your heart. Like Naaman and the leper who returned, allow yourself
to be touched by the immense love of God for you.
**********
ORACIÓN DE LA SEMANA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos
acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien.
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.

St Barbara Catholic Church

Pregunta de reflexión:
¿Qué buenas obras voy a hacer esta semana?
—EL DON DE LA SALVACIÓN
Tanto Naamán como el leproso que regresó a Jesús vieron la mano
de Dios en su curación. Solo a través de la intervención de Dios podrían
haber sido curados. A través de este reconocimiento de la presencia de
Dios y acción en sus vidas, crecieron en la fe. ¿Por qué estás tú agradecido? Haz una pausa para reflexionar en todas las bendiciones en tu vida.
Dios es el origen de estas muchas bendiciones, la vida, el amor, los dones
y muchas otras cosas. De todos estos dones por los cuales debemos estar
agradecidos, ninguno es tan grande, ni tan asombroso, como el don de la
salvación que se nos ofrece por medio de Jesucristo. Deja que esto penetre, no sólo en tu mente sino en tu corazón. Como Naamán y el leproso
que regresaron, déjate tocar por ese inmenso
amor que Dios te tiene.
www.saintbarbarachurch.org
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9 Tháng 10 - Các Thánh Denis, Rusticus và Eleutherius - (c. 258?)
Điều đầu tiên chúng ta được biết về ba vị này là họ được tử đạo khoảng năm 258, theo
như văn bản của Thánh Grêgôriô ở Tours thuộc thế kỷ thứ sáu. Thánh Denis (hay còn
được gọi là Dionysius) là người nổi tiếng nhất trong ba vị. Ngài sinh trưởng ở Ý, và vào
khoảng năm 250 ngài được sai đi truyền giáo ở Gaul (bây giờ là nước Pháp) bởi Ðức
Giáo Hoàng Clêmentê cùng với năm vị giám mục khác. Thánh Denis đặt địa bàn truyền
giáo ở một hòn đảo trong vùng Seine gần thành phố Lutetia Parisorium -- sau này trở
thành thủ đô Balê. Vì lý do đó ngài được coi là vị giám mục đầu tiên của Balê và là
Tông Ðồ nước Pháp. Ở đây ngài bị bắt cùng với Rusticus và Eleutherius. Các học giả
sau này đề cập đến Rusticus và Eleutherius như linh mục và thầy sáu của Ðức Giám Mục Denis, ngoài ra chúng ta
không còn biết gì thêm.
Sau thời gian bị tù đầy và tra tấn, ba vị bị chém đầu và thân thể của họ bị ném xuống sông. Xác của Thánh Denis được
những người tân tòng vớt lên và chôn cất. Một nhà nguyện được xây trên phần mộ của ngài mà sau này trở thành tu
viện Thánh Denis. Ðến thế kỷ thứ chín, tiểu sử của Thánh Denis bị lẫn lộn với Thánh Dionysius người Areopagite,
nhưng sau này các học giả xác định ngài là một vị thánh riêng biệt. Thánh Denis thường được vẽ khi ngài tử đạo -không có đầu (với một cành nho vươn lên từ cổ) và tay ngài cầm chính đầu của ngài với nón giám mục.
Ðược coi là vị thánh đặc biệt của Balê, Thánh Denis là quan thầy của nước Pháp.
Lời Bàn: Ðây là trường hợp của một vị thánh mà chúng ta không biết gì nhiều, nhưng ngài là người được sùng kính
trong lịch sử Giáo Hội qua nhiều thế kỷ. Chúng ta chỉ có thể kết luận là ảnh hưởng sâu đậm của thánh nhân đối với dân
chúng trong thời đại của ngài chứng tỏ một đời sống thánh thiện khác thường. Trong những trường hợp như vậy, có hai
sự kiện căn bản: Một người vĩ đại đã hy sinh cho Ðức Kitô, và Giáo Hội không bao giờ quên họ được -- đó là dấu chỉ
về sự lưu tâm vĩnh viễn của Thiên Chúa.
Lời Trích: "Sự tử đạo là một phần bản chất Giáo Hội vì nó nói lên cái chết tinh tuyền của người Kitô, cái chết vì đức
tin. Qua sự tử đạo, sự thánh thiện của Giáo Hội thay vì vẫn còn trong giả tưởng, đã được biểu lộ cách tỏ tường nhờ
hồng ân của Thiên Chúa. Ngay từ thế kỷ thứ hai, một người chấp nhận cái chết vì đức tin hay luân lý Kitô Giáo đều
được noi gương và tôn kính như một vị 'martus' (chứng nhân). Danh từ này có nguồn gốc từ Kinh Thánh mà Ðức Giêsu
Kitô là 'chứng nhân trung tín' tuyệt đối (Khải Huyền 1:5; 3:14)"(Karl Rahner, Tự Ðiển Thần Học). Trích từ NguoiTinHuu.com
Bức Tượng Người Mù
Cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào, tại Lộ Ðức, du khách và khách hành hương có thể đọc được
không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Ðức Mẹ cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà những người thọ ơn
muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn Mẹ... Trong muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có một bức tượng diễn tả một
người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách
những phép lạ tại Lộ Ðức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ở đây lại tượng trưng cho một biến cố khác, một phép
lạ theo đúng nghĩa bởi vì đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng Ðức Tin. Bức tượng này được một người
đàn bà quý phái cho dựng lên để ghi nhớ ánh sáng Ðức Tin mà bà đã tìm lại được tại Lộ Ðức. Tuy là người Công Giáo,
nhưng kể từ khi chồng qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa Mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng
giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi một điều: đó là thú vui trong cuộc sống. Một
mùa hè nọ, trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía Nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua Lộ
Ðức. Thấy đám đông tấp nập tại trung tâm Thánh Mẫu, bà ta tò mò dừng lại xem. Bà không ngờ rằng chính Chúa đang
tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quang của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại ánh sáng Ðức Tin. Ðể
tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ, bà đã cho dựng lên bức tượng của người mù với hàng chữ như sau: T
" ìm lại Ðức Tin là một
phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt".
Trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra, không phải con người đi tìm kiếm Thiên
Chúa cho bằng chính Thiên Chúa đeo đuổi kiếm tìm con người. Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa
cũng có mặt. Trong an vui hạnh phúc, hay trong thất bại khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng ở
Tình Yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục
đeo đuổi con người. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng
nài nỉ, lúc nào cũng vỗ về, lúc nào cũng tha thứ. Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ
của chúng ta phải là thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong an vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ
Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng hãy tin tưởng phó thác. Và ngay cả những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng
ta cũngCatholic
hãy tin Church
tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Ngài. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc
con người. Trich LeSong
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
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 15, 2022
8:15 AM—Fr
4:00 PM—Fr
5:30 PM—Fr
7:00 PM—Fr

Ramon Cisneros
Anthony Vu
Ramon Cisneros
Tuan Pham

Sunday, Oct 16, 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
Anthony Vu
Ramon Cisneros
Anthony Vu
Ramon Cisneros
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

