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PHUṆG VU ̣

Tuyên Bố Sứ Mêṇh 
Giáo xứ Công giáo Thánh 
Phanxicô thành Assisi, hiêp̣ nhất 
với Đức Giám Muc̣ Điạ Phâṇ, 
quyết luôn mở rôṇg tình yêu của 
Chúa Kitô đến với Giáo xứ chúng 
ta và những người lân câṇ. Với sức 
maṇh từ Lời Chúa, từ các phép bi ́
tích và từ cách thờ phươṇg tôn vinh 
Chúa, chúng tôi cố gắng làm raṇg 
danh Thiên Chúa trong giáo xứ 
chúng ta và nâng đỡ toàn thể giáo 
dân trong hành trình đức tin của ho.̣ 
Là môṭ Giáo xứ đa daṇg, chúng tôi 
tuyên hứa thưc̣ thi đức tin trong 
hành đôṇg và phuṇg sư,̣ luôn trung 
tín và hoan nghênh toàn thể anh chi ̣ 
em trong Chúa. 

Thắc Mắc/Liên Lac̣: 
Cần tư vấn với Linh Muc̣ xin vui lòng liên lac̣ chi ̣ Yến Vũ để lấy heṇ. Lâp̣ 
sổ gia đình, xin đơn Giáo lý, Dư ̣tòng, Rửa Tôị, Hôn Phối, Công tác Muc̣ 
Vu ̣hoăc̣ bất kỳ nghi vấn nào, xin liên lac̣ chi ̣ Yến Vũ 760-564-1255 ext. 
232 hoăc̣ số di đôṇg 760-285-0729. 

LIC̣H PHUṆG VU ̣- NĂM A 

  Tv 62  Mt 25:1-13 

13/11/17 Thứ Hai     

  Kn 1:1-7 Tv 138 Lc 17:1-6 

14/11/17 Thứ Ba  Kn 2:23-3:9 Tv 33 Lc 17:7-10 

15/11/17 Thứ Tư  Kn 6:1-11 Tv 81 Lc 17:11-19 

16/11/17 Thứ Năm  Kn 7:22b-8:1 Tv 118 Lc 17:20-25 

17/11/17 Thứ Sáu     

  Kn 13:1-9 Tv 18 Lc 17:26-37 

18/11/17 Thứ Bảy  Kn 18:14-16 Tv 104 Lc 18:1-8 

LM. Chánh xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Peter Trơ ̣Phan 

(760) 564-1255 ext. 210 
www.stfrancislq.com 

 

Lê ̃Chúa Nhâṭ 6:45 chiều 
Lê ̃trong tuần: thứ Hai – Sáu 

8:00 sáng - Anh ngữ 
 

Rửa Tôị Trẻ Sơ Sinh 
Chúa Nhâṭ Đầu Tháng 

 

Giờ văn phòng:  
Thứ Hai - Thứ Sáu  

8:30 sáng - 4:30 chiều 
Đóng cửa:12:30 - 1:30 trưa 

Xin xem các bài đáp ca và Lời Tung Hô Tin Mừng trong Sách 
Phu ̣Lê ̃  

Ý Cầu Nguyêṇ của Đức Giám Muc̣ Gerald Barnes  
 

Tháng Mười Môṭ 
 

-trong năm kỷ niêṃ 25 năm Tấn Phong Giám Muc̣ 
 

Tháng 3, 2017– Tháng 3, 2018.  
 
 

Cầu cho những người đang cơn hấp hối và cầu cho các 
tính hữu đa ̃qua đời. 

Côṇg Đoàn 
Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 

Chúa Nhâṭ XXXII Mùa Thường Niên 12/11/17 

Kn 6:12-16 1 Tx 4:13-18 

Ý Lê ̃Trong Tuần 
 

Anh Chi ̣ Công Loan xin lê ̃cầu cho Các Linh Hồn Mồ Côi. 

Thánh Elizabeth Hungari, Nữ tu. Lê ̃nhớ. 

Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini, Trinh nữ. Lê ̃nhớ. 

Anh em haỹ canh thức, vì anh em không biết 
ngày nào, giờ nào.  

— Matthew 25:13 
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THÔNG TIN 

Cầu Cho Các Linh Hồn 
Ngay từ thời tiên khởi, Giáo Hội đã khuyến khích 
chúng ta cầu nguyện cho người chết như một nghĩa 
cử bác ái. Thánh Augustine viết, "Nếu chúng ta 
không lưu tâm gì đến người chết, thì chúng ta sẽ 
không có thói quen cầu nguyện cho họ." Tuy nhiên, 
các nghi thức cầu cho người chết có tính cách dị 
đoan thời tiền-Kitô Giáo đã ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến nỗi mãi cho đến đầu thời Trung Cổ, nhờ các 
dòng ẩn tu có thói quen cầu nguyện cho các tu sĩ đã 
qua đời hàng năm thì một nghi thức phụng vụ cầu 
cho người chết mới được thiết lập. 

Vào giữa thế kỷ 11, Thánh Odilo, Tu Viện Trưởng 
dòng Cluny, ra lệnh rằng mọi tu viện dòng Cluny phải cầu nguyện đặc biệt và hát 
kinh Nhật Tụng cầu cho người chết vào ngày 2 tháng Mười Một, ngay sau lễ Các 
Thánh. Truyền thống này được lan rộng và sau cùng được Giáo Hội chấp nhận 
đưa vào niên lịch Công Giáo La Mã. 

Ý nghĩa thần học làm nền tảng cho ngày lễ này là sự thừa nhận bản tính yếu đuối 
của con người. Vì ít có ai đạt được một đời sống trọn hảo, mà hầu hết đã chết đi 
với vết tích tội lỗi, do đó cần có thời gian thanh tẩy trước khi linh hồn ấy được 
đối diện với Thiên Chúa. Công Ðồng Triđentinô xác nhận có luyện tội và nhấn 
mạnh rằng lời cầu nguyện của người sống có thể rút bớt thời gian thanh luyện 
của linh hồn người chết. 

Sự dị đoan vẫn còn dính dấp đến ngày lễ này. Thời trung cổ người ta tin rằng các 
linh hồn trong luyện tội có thể xuất hiện vào ngày lễ này dưới hình thức các phù 
thủy, con cóc hay ma trơi. Và họ đem thức ăn ra ngoài mộ để yên ủi người chết. 

Tuy nhiên việc cử hành lễ với tính cách tôn giáo vẫn trổi vượt. Người ta tổ chức 
đọc kinh cầu nguyện ở nghĩa trang hay đi thăm mộ người thân yêu đã qua đời và 
quét dọn, trang hoàng với nến và hoa. 

Lời Trích 

Chúng ta không thể coi luyện tội là một nhà tù đầy lửa cận kề với hỏa ngục--
hoặc ngay cả 'một thời gian ngắn của hỏa ngục.' Thật phạm thượng khi nghĩ 
rằng đó là một nơi chốn mà Thiên Chúa bủn xỉn đang bòn rút từng chút thân 
xác... Thánh Catherine ở Genoa, vị huyền nhiệm của thế kỷ 15, viết rằng 'lửa' 
luyện tội là tình yêu Thiên Chúa 'nung nấu' trong linh hồn đến nỗi, sau cùng, 
toàn thể linh hồn ấy bừng cháy lên. Ðó là sự đau khổ của lòng khao khát muốn 
được xứng đáng với Ðấng được coi là đáng yêu quý vô cùng, họ đau khổ vì nỗi 
mơ ước được kết hợp đã cầm chắc trong tay, nhưng lại chưa được hưởng thật 
trọn vẹn" (Leonard Foley, O.F.M., Tin Chúa Giêsu). 

 
Trích từ NguoiTinHuu.com 

Xin Lê ̃
Xin vào văn phòng giáo xứ hoăc̣ 
găp̣ ban soaṇ lê ̃taị phòng áo 

 

Dâng Của Lê ̃ 
(Trong thánh lê ̃Viêṭ Nam) 

 

Xin vui lòng liên lac̣ anh Nguyêñ 
C Công qua số điêṇ thoaị 760-
625-2696    

Hôị Đồng Muc̣ Vu ̣
 

Chủ Tic̣h 
Anh Vũ Viêṭ 

714-422-6319 
vuvietthu1652@gmail.com 

 

Phó Nôị Vu ̣
Anh Ngô A Dũng 

619-397-8175 
dunganhngo1025@yahoo.com 

 

Phó Ngoaị Vu ̣
Anh Vũ K Giang 

760-702-1185 
gianggolf@yahoo.com 

 

Thư Ký 
Anh Lưu T Hiêp̣ 

909-262-7746 
tiluu69@yahoo.com 

 

Sinh Hoaṭ Côṇg Đoàn 
Anh Nguyêñ N Paul 

760-880-4859 
paulnguyen999@msn.com 

 

         

 HÃY BÁO HÀNH VI 
           SÁCH NHIỄU TÍNH 

DUC̣ TRẺ VI ̣THÀNH NIÊN 
     

do Linh muc̣, Phó tế, nhân viên, 
hoăc̣ thiêṇ nguyêṇ viên, xin goị 
qua Đường Giây Nóng của Điạ 

Phâṇ 1-888-206-9090   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bí Tích Hòa Giải 

Thứ Bảy 3:15 chiều (Anh Ngữ) 

Chúa Nhâṭ 
6:15 - 6:35 Chiều 

(Trước Thánh Lê ̃Viêṭ Nam) 

thanhlinh.net 



 

 November 12, 2017 Page  3 St. Francis of Assisi Church 

THÔNG TIN 
GIÁO XỨ THÁNH PHANXICÔ THÀNH ASSISI 
BẢN TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH HÀNG NĂM 

1 THÁNG 7, 2016 TỚI 31 THÁNG 6, 2017 
Quý ông bà anh chi ̣em thân mến, 
 

Hàng năm, chúng tôi rất hài lòng để gởi Bản Tường Trình Tài Chánh này tới quý ông bà anh chi ̣ em. Tôi mong 
rằng viêc̣ này se ̃giúp quý ông bà anh chi ̣ em hiểu về những hy sinh đóng góp của mình đa ̃đươc̣ dùng như thế 
nào taị Giáo xứ Thánh Phanxicô thành Assisi. Tôi cảm ơn ông chủ tic̣h Hôị Đồng Tài Chánh Bill Poland đa ̃
giúp lâp̣ bản tường trình này.  
 

Ngân sách này đươc̣ hoăc̣h điṇh với sư ̣am hiểu về nền kinh tế đang châṃ raĩ phuc̣ hồi.  Như thế, khi hoăc̣h 
điṇh ngân sách này, sư ̣phỏng đoán nhắm về phần quyên tiền và đóng góp của quý vi ̣cũng tăng lên, cùng với 
viêc̣ chi tiêu cũng cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tuc̣ các muc̣ vu ̣cho giáo dân và nhìn nhâṇ viêc̣ tu bổ 
các phòng ốc trong giáo xứ chúng ta cũng môṭ ngày môṭ cần thiết hơn. 
 

Cùng lúc, chúng tôi cố gắng duy trì ngân khoản nghiêng về số dương vì khó dư ̣trù trước đươc̣ số thu nhâp̣. 
 

Năm nay giáo xứ thu nhâp̣ đươc̣ $1,927,000, hơn năm trước $31,700 tức là 1.7% cao hơn.  Các chi tiêu là 
$1,955,000, nhiều hơn năm trước $52,000 và 2.7% cao hơn năm trước. Đa số phần chi tiêu tăng lên là vì tu bổ 
các phòng ốc của giáo xứ. Tôi cũng muốn lưu ý rằng ngân sách chi tiêu năm nay ít hơn $64,000 dưới số dư ̣
điṇh cho năm. 
 

Theo kết quả điều hành năm 2016, viêc̣ điều hành ngân sách của Giáo xứ tốt và chúng ta không mắc nơ.̣ 
 

Dưới đây là những chi tiêu của Giáo xứ: 

 
Thu Nhâp̣:           Điều hành và Hư tổn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tóm laị, với sư ̣điều hành vững vàng của chúng ta, đây là nhờ vào kết quả của năm 2015 và các năm trước 
đây. Trong tương lai, với sư ̣gia tăng giáo dân và thu nhâp̣ cũng cần đươc̣ tăng thêm để duy trì nhà thờ lôṇg lẫy 
của chúng ta, và với dư ̣điṇh nới rôṇg các muc̣ vu ̣để phu ̣vu ̣giáo dân, viêc̣ này se ̃rất khó khăn nếu viêc̣ điều 
hành tài chánh bi ̣ thiếu huṭ trong tương lai.  
 

Tôi xin tất cả chúng ta cùng cầu nguyêṇ để đươc̣ hướng dâñ trong tinh thần trách nhiêṃ đối với giáo xứ và với 
ơn goị của Chúa trong đời sống Kitô hữu. 
 

Chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vi ̣.  

Lơị tức Chi tiêu Lương nhân viên và Phu ̣cấp 

 
Hành chánh và linh tinh 

 
Các chương trình và muc̣ vu ̣

 
Đóp góp vào Điạ phâṇ 

 
Hư tổn  Tiền quyên rổ 

 
Các ban nghành 


