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TWENTY-FOURTH  SUNDAY IN ORDINARY TIME 

RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 

 

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

All victims of Covid19 † 
Maria Le Thi Trinh † 
Phero Le Phuc Son † 
Phaolo Ngo Cong Tam † 
All Souls † 
 

RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 
RIP 

6:30 AM 
8:00 AM 
9:30 AM 
11:00 AM 
12:45 PM 
4:00 PM 
5:30 PM 
7:00 PM 
 

Maria Nguyen Ngoc Nga † 
Martha Vu Quynh Diem Chau† 
Philip Son † 
Ignacio Huu Dang Nguyen † 
Maria Garcia † 

Vincente Tran Minh Thien † 
Giuse Pham Dung † 
Alvaro G. Escalante † 

RIP 
RIP 

8:15 AM 
5:30 PM  

Giuse Nguyen Anh Tuan † 
Phanxico Nguyen Tan Hoang† 

RIP 
RIP 
RIP 

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

Phero Le Van Phap † 
Maria Ngo Thi Xuong † 
Jose & Guadalupe Lopez † 

   Anna Nguyen Thi Kiem † 

   

   

Saturday 

Sunday 

Monday 

Tuesday 

 

 

 

Sept. 12 — Sept. 18, 2020 

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

Phero Ho Cong Binh † 
Maria Tran Thi Thuoc † 
Osvaldo Garcia † 

RIP
RIP 
RIP 

Friday 

Wednesday 

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

 
Phero Son † 
Anton Vo Van Xy † 

RIP 
RIP 
RIP 

Thursday 

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

For Parishioners 
 

 
RIP 

RIP 
Giuse Nguyen Van Hai † 
Giuse Tran Van Hoc † 

 

           SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 

Sunday: Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time;  Grandparents 
Day; Catechetical Sunday 
Monday: The Exaltation of the Holy Cross 
Tuesday: Our Lady of Sorrows 
Wednesday: Ss. Cornelius and Cyprian 
Thursday: St. Robert Bellarmine 
Friday: Rosh Hashanah (Jewish New Year)  
                       5781 
Saturday: St. Januarius; Blessed Virgin Mary  
 

                           TODAY’S READINGS 
 
First Reading — Remember the commandments and hate not your 
neighbor  (Sirach 27:30 — 28:7). 
Psalm — The Lord is kind and merciful, slow to 
anger, and rich in compassion (Psalm 103). 
Second Reading — Whether we live, or whether 
we die, we do so for the Lord  
(Romans 14:7-9). 
Gospel — Forgive one another from your heart 
(Matthew 18:21-35). 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario; Día de 
los Abuelos;  Domingo Catequético 
Lunes: La Exaltación de la Santa Cruz 
Martes: Nuestra Señora de los Dolores 
Miércoles: San Cornelio y san Cipriano;  
 Día de la Independencia de México 
Jueves: San Roberto Belarmino 
Viernes: Roshashaná (el Año Nuevo judío 
5778) comienza al atardecer 
Sábado: San Jenaro; Bienaventurada Vir-
gen María 

LECTURAS DE HOY 
 

Primera lectura — No podemos fomentar el rencor y esperar que se 
nos perdonen nuestros pecados (Eclesiástico 27:30 — 28:7). 
Salmo — El Señor es bondadoso y misericordio-
so, lento a la ira y rico en compasión (Salmo 103
(102)). 
Segunda lectura — Ya sea que vivamos o mu-
ramos, lo hacemos en Cristo (Romanos 14:7-9). 
Evangelio — Jesús dice que debemos perdonar 
no sólo siete veces sino setenta veces siete ve-
ces (Mateo 18:21-35).  
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. Cathering Mendoza 

. Mike Garibay 

. Maria Charlene Nguyen 

. Antonio Martinez 

. Giuse Vu Dinh Binh 

. Matt Elliot 
 
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 sus-
tain them in body and soul, for you live and reign for 
ever and ever. Amen. 

. Maria Nguyen Thi Hoa 

. Matta Dao Thi Kim Lieng 

. Vincente Luong Viet Mao 

. Maria Lai Thi Hao,  

. Maria Le Thi Cay 

. Maria Nguyen Thi Lieu 
 
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 sis-
ters. Cleanse them of their sins and grant them the fullness of re-
demption. We ask this through Christ our Lord. Amen. 

PRAYERS 

Prayer of the Faithful 
 
 

 
 
 
 
Let us bring our prayers for one another and the world to our merciful and forgiving God. 
 

For reconciliation among all who are baptized into Christ; for collaboration among all churches in shar-
ing his message of forgiveness, let us pray to the Lord. 
 
For peace and reconciliation among ancient enemies, especially in the Middle East, let us pray to the 
Lord. 
 
For catechists and all who share the good news of God’s reign, and for all who yearn to know our lov-
ing God better, let us pray to the Lord. 
 
For the safety of all first responders, and for the peace of mind of their loved ones, let us pray to the 
Lord.  
 
For grandparents everywhere to know the love of their children and 
grandchildren, and to be treated with respect and dignity, 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. 

 
O God of mercy, 
your forgiveness knows no bounds. 
Teach us the way of reconciliation and peace, 
and graciously hear all these our prayers 
through Christ our Lord. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
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ST. BARBARA’S PARISH NEWS  

 

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time  

 
“You missed the point,” we might be tempted to shout at the servant in today’s Gospel. His master had just 
forgiven a huge debt when he cried for mercy, and yet, when given the opportunity to show mercy himself, he 
instead acted violently and with retribution toward a fellow servant. Certainly, he had missed the point of his 
master’s merciful actions toward him, and suffered the consequences as a result. He missed the point. He is 
not alone, however. We all “miss the point” sometimes—we miss the point of God’s enduring covenant of 
love, and miss the mark in our call to live as though we are the Lord’s, for this is who we are. 
 
BECOMING MORE LIKE CHRIST 
When Peter asked Jesus how many times he must forgive, he was probably stunned at Jesus’ response. Pe-
ter had asked, “As many as seven times?” Seven being the perfect number, surely this is enough forgiveness, 
Peter likely thought. Jesus’ response seems lavish beyond proportion. “I say to you, not seven times but sev-
enty-seven times.” Jesus understands the fullness of God’s mercy and teaches that disciples are called to this 
same lavish outpouring of mercy. God showers compassion on humanity, beyond what might seem sensible 
or wise, yet we are called to “remember the Most High’s covenant, and overlook faults,” to give others the 
benefit of the doubt, knowing that God does this and more with us, each and every day. As recipients of 
God’s compassion, we must extend forgiveness and care beyond what might seem reasonable, because 
God’s love is beyond human reason. 
 
HOW MUCH IS TOO MUCH? 
All this might seem just too much for us. It is one thing to recognize God’s enduring covenant love. It is anoth-
er to grasp that we are called to the same sort of lavishness in mercy and forgiveness ourselves. Saint Paul 
helps us put this in perspective. We no longer live for ourselves, but for the Lord. In life and death, we belong 
to God and are called to be witnesses to God’s love, even in the most challenging circumstances. A friend 
turns away from us; we are called to turn toward the friend with mercy. A co-worker hurts us; we are called to 
approach him or her with forgiveness, seventy-seven times no less! God’s love is always about what is just 
and right. As God’s people, we live and die for the Lord, forgive even when it doesn’t make sense to do so, 
and leave the rest in God’s hands. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

   -Sunday Sept 13- 
  6:30 AM: Vietnamese 
  8:00 AM: Vietnamese 
  9:30 AM: English 
11:00 AM: Vietnamese 
12:45 PM: Spanish 
  4:00 PM: Vietnamese 
  5:30 PM: English  
                 (Youth Mass) 
  7:00 PM: Spanish 

-Saturday Vigil Sept 12- 
  4:00 PM: Vietnamese 
  5:30 PM: English 
  7:00 PM: Vietnamese 



September 13, 2020- Page 5 

St. Barbara Catholic Church  www.saintbarbarachurch.org 

 

 

Giáo Xứ vẫn tiếp tục có Thánh Lễ Ngoài Trời, xin Cộng Đoàn tham dự đầy đủ! 

——————————————————————————————————–——————— 

13 Tháng Chín—Thánh Gioan Chrysostom 
  

Sự mơ hồ và mưu đồ trong thời đại Thánh Gioan Kim Khẩu, vị thuyết giáo 

đại tài của Antioch, là đặc tính của bất cứ ai có địa vị sống ở thành phố lớn 

trong thời ấy. Ðược đưa đến Constantinople sau mười hai năm sống đời 

linh mục ở Syria, bỗng dưng Thánh Gioan thấy mình là nạn nhân bất đắc dĩ 

của vị hoàng đế mưu mô muốn đưa ngài làm giám mục của thành phố lớn 

nhất triều đình. Là một người khổ tu, không bệ vệ nhưng có phẩm cách, và 

bị đau bao tử vì những ngày sống trong hoang địa như một ẩn sĩ, Thánh Gi-

oan bắt đầu chức giám mục dưới mây mù chính trị của triều đình. 

  

 Nếu thân xác ngài yếu đuối thì miệng lưỡi của ngài lại mạnh dạn. Nội dung 

các bài giảng của ngài, điều ngài dẫn giải về Kinh Thánh, không bao giờ sai 

vấn đề. Có khi những quan điểm ấy chọc giận giới quyền cao chức trọng. 

Có khi một số bài giảng kéo dài đến hai giờ đồng hồ. Lối sống của ngài ở 

triều đình không được một số cận thần ưa thích. Ngài đề nghị một chỗ ngồi 

khiêm tốn cho các kẻ bợ đỡ hàng giáo phẩm đang chầu chực để được 

hưởng ơn mưa móc của triều đình và giáo hội. Thánh Gioan phàn nàn về 

nghi thức triều đình đã đưa ngài lên địa vị cao hơn các viên chức chính phủ. 

Ngài không phải là người muốn được ưu quyền. 

  

Vì nhiệt huyết nên ngài hành động. Những giám mục hối lộ để được quyền cao chức trọng đều bị truất phế. 

Nhiều bài giảng của ngài kêu gọi những hành động thực tiễn để chia sẻ của cải cho người nghèo. Người giầu 

không thích thú gì khi nghe thánh nhân nói rằng, sở dĩ có của cải trần gian là vì Adong phạm tội, cũng như các 

ông không thích nghe ngài nói về sự trung tín trong hôn nhân của người chồng cũng giống như người vợ. Ðối 

với vấn đề công bình và bác ái, Thánh Gioan không bao giờ chấp nhận thái độ kỳ thị trong việc áp dụng. 

  

Vì lối sống tách biệt, vì tính khí thẳng thắn, nhất là khi trên tòa giảng, Thánh Gioan chắc chắn là mục tiêu để 

nhiều người chỉ trích và hục hặc cá nhân. Ngài bị kết tội tham ăn uống một cách lén lút. Vì trung thành trong 

công việc linh hướng cho một quả phụ giầu có, là bà Olympia, ngài đã bị cho là giả hình trong vấn đề của cải 

và bác ái. Hành động của ngài chống với các giám mục bất xứng ở Tiểu Á bị các giáo sĩ khác coi là hám danh, 

lạm dụng quyền thế trái với quy tắc giáo luật. 

  

Hai nhân vật nổi tiếng thời ấy đã đích thân làm mất uy tín Thánh Gioan là Theophilus, là Tổng Giám Mục Al-

exandria, và Hoàng Hậu Eudoxia. Theophilus sợ rằng địa vị của Ðức Giám Mục Constantinople ngày càng 

quan trọng nên đã nhân cơ hội kết án Thánh Gioan là dung dưỡng tà thuyết. Ðứng sau Theophilus và các giám 

mục không ưa gì Thánh Gioan là hoàng hậu Eudoxia. Bà bực tức với bài giảng của thánh nhân về sự tương 

phản giữa giá trị phúc âm và cuộc sống xa hoa của triều đình. Không biết vô tình hay cố ý, một số bài giảng 

của ngài đề cập đến Jezebel* đáng ghê tởm và Herodias** vô đạo như những đồng minh của bà hoàng hậu, là 

người sau cùng đã xoay xở để Thánh Gioan phải lưu đầy. Ngài chết trong cảnh đầy ải năm 407. 

  

* Jezebel là một cái tên đã trở thành biểu tượng, đồng nghĩa với xảo trá và tội lỗi và thường để gán cho những 

phụ nữ dối trá một cách trơ trẽn. ** Herodias là người đã dùng nhan sắc để lấy người em rể có quyền thế là 

vua Hêrôđê Antipas. Herodias là người đã mưu mô để giết Thánh Gioan Tẩy Giả.  Trích NguoiTinHuu.com 

CỘNG ĐÒAN THÁNH GIUSE   
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Pastor 
Rev. Tuan Pham    714-775-7733  

Parochial Vicars 
Rev. Ramon Cisneros   714-775-7733  
Rev. Benjamin Hoang    714-775-7733  
Rev. Danh Trinh                714-775-7733  

Deacon 
Dcn. Carlos Navarro    714-308-6706 
Dcn. Francis Xavier Hao Nguyen  714-775-7733 

Parish Office 
Theresa  Thanh Ta, Eng/Viet  714-775-7733 ext. 221 
Kim Bui, Finance    714-775-9420 
Eli Ho, Bulletin Editor   714-775-7733 ext. 229 

Faith Formation 
Deacon Hao Nguyen, Director  714-775-9475 ext. 242 
Sr. Teresa Hong Dao, CRE Vietnamese 714-775-9475 ext. 239 
Alejandra Estrada, CRE Spanish  714-775-9475 ext. 236 
Sr. Lieu Nguyen, CRE Confirmation Program 714-775-9475 ext. 238 
Hang Nguyen, Secretary   714-775-9475 ext. 238 

       Carlos Mathus, Youth Ministry  714-775-9475  
Adult Education (R.C.I.A.)   

Deacon Hao Nguyen   714-775-9475 ext. 242 
Deacon Hao Nguyen—Viet               714-495-0955 
Elizabeth Hernandez—Spanish  714-567-1625 

Homebound Eucharistic Ministers 
Nancy Herrera—English   714-287-4070 
Lupita Calvillo—Spanish   714-839-6820  
Lien Do—Viet    714-858-3069 

St. Barbara School      www.stbarbara.com 
Melissa Baroldi, Principal   714-775-9477  
Jody Rogers, Finances   714-775-9473 

  . 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 
-> Contact us for a Baptism schedule 
 
  . Eucharistic Adoration 

7th day of each month 
From 9AM—7AM next day 

  . Funeral 
Contact the Parish Office 
  . Marriage 
Contact the Parish Office for an ap-
pointment 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 

 

PRESIDER SCHEDULE 
HORARIO QUE PRESIDE  

Lịch Dâng Lễ 
 

 
 
                     

              

Parish Office Hours : Mon-Fri : 8:30AM - 5:00PM, 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— Viet/English Ads Rep : Mai Nguyen 310-498-1320 

Mass Schedule 
*** 

Saturday Vigil 

 

               4:00 PM  Vietnamese 

               5:30 PM  English 

               7:00 PM  Vietnamese 

 

Neocatechumenal Way  

               7:00 PM  English (in the Hall) 

               8:30 PM  Spanish (in the Church) 
    

 

Sunday   

 6:30 AM    Vietnamese 

 8:00 AM    Vietnamese 

 9:30 AM    English 

 11:00 AM  Vietnamese 

 12:45 PM   Spanish 

 4:00 PM    Vietnamese 

 5:30 PM    English 

 7:00 PM    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  
 

8:00 AM—Fr. 
4:00 PM—Fr. 
5.30 PM—Fr. 
7:00 PM—Fr. 

Ramon Cisneros 
Tuan Pham 
Benjamin Hoang 
Danh Trinh 

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. 

Benjamin Hoang 
Tuan Pham 
Benjamin Hoang 
Danh Trinh 
Ramon Cisneros 
Danh Trinh 
Tuan Pham 
Ramon Cisneros 
 

Saturday, Sept. 19, 2020  

Sunday, Sept. 20, 2020 


