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PHỤNG VỤ 

Tuyên Bố Sứ Mệnh 
Giáo xứ Công giáo Thánh 

Phanxicô thành Assisi, hiệp nhất 

với Đức Giám Mục Địa Phận, 

quyết luôn mở rộng tình yêu của 

Chúa Kitô đến với Giáo xứ chúng 

ta và những người lân cận. Với sức 

mạnh từ Lời Chúa, từ các phép bí 

tích và từ cách thờ phượng tôn vinh 

Chúa, chúng tôi cố gắng làm rạng 

danh Thiên Chúa trong giáo xứ 

chúng ta và nâng đỡ toàn thể giáo 

dân trong hành trình đức tin của họ. 

Là một Giáo xứ đa dạng, chúng tôi 

tuyên hứa thực thi đức tin trong 

hành động và phụng sự, luôn trung 

tín và hoan nghênh toàn thể anh chị 

em trong Chúa. 

Thắc Mắc/Liên Lạc: 

Cần tư vấn với Linh Mục xin vui lòng liên lạc chị Yến Vũ để lấy hẹn. Lập 

sổ gia đình, xin đơn Giáo lý, Dự tòng, Rửa Tội, Hôn Phối, Công tác Mục 

Vụ hoặc bất kỳ nghi vấn nào, xin liên lạc chị Yến Vũ 760-564-1255 ext. 

232 hoặc số di động 760-285-0729. 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM A 

  Tv 130  Mt 23:1-12 

06/11/17 Thứ Hai  Rm 11:29-36 Tv 68 Lc 14:12-14 

07/11/17 Thứ Ba  Rm 12:5-16b Tv 130 Lc 14:15-24 

08/11/17 Thứ Tư  Rm 13:8-10 Tv 111 Lc 14:25-33 

09/11/17 Thứ Năm     

  Ed 47:1-2,8-9,12 Tv 45 Ga 2:13-22 

10/11/17 Thứ Sáu     

  Rm 15:14-21 Tv 97 Lc 16:1-8 

11/11/17 Thứ Bảy     

  Rm 16:3-9,16,22-27 Tv 144 Lc 16:9-15 

LM. Chánh xứ 

James McLaughlin 

LM. Phó xứ 

Peter Trợ Phan 

(760) 564-1255 ext. 210 

www.stfrancislq.com 
 

Lễ Chúa Nhật 6:45 chiều 

Lễ trong tuần: thứ Hai – Sáu 

8:00 sáng - Anh ngữ 
 

Rửa Tội Trẻ Sơ Sinh 
Chúa Nhật 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 

Phụ Lễ   

Ý Cầu Nguyện của Đức Giám Mục Gerald Barnes  
 

Tháng Mười Một 
 

-trong năm kỷ niệm 25 năm Tấn Phong Giám Mục 
 

Tháng 3, 2017– Tháng 3, 2018.  
 
 

Cầu cho những người đang cơn hấp hối và cầu cho các 

Cộng Đoàn 

Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 

Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên 05/11/17 

Ml 1:14b-2:2b,8-10 1 Tx 2:7b-9,13 

Ý Lễ Trong Tuần 
 

Chị Lê Hiến Thủy xin lễ cầu cho linh hồn Gioan Baotixita mới qua đời và 

lễ giỗ cho linh hồn Maria và Guise. 

Thánh Martinô thành Turinô, Giám mục. Lễ nhớ. 

Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 

Cung Hiến Đền Thờ Gioan Latêranô ở Rôma. Lễ kính 

Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 
   - Mátthêu 23:9 
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THÔNG TIN 

Xin Lễ 
Xin vào văn phòng giáo xứ hoặc 

gặp ban soạn lễ tại phòng áo 
 

Dâng Của Lễ  
(Trong thánh lễ Việt Nam) 

 

Xin vui lòng liên lạc anh Nguyễn 

C Công qua số điện thoại 760-

625-2696    

Hội Đồng Mục Vụ 
 

Chủ Tịch 
Anh Vũ Việt 

714-422-6319 
vuvietthu1652@gmail.com 

 

Phó Nội Vụ 
Anh Ngô A Dũng 

619-397-8175 
dunganhngo1025@yahoo.com 

 

Phó Ngoại Vụ 
Anh Vũ K Giang 

760-702-1185 
gianggolf@yahoo.com 

 

Thư Ký 
Anh Lưu T Hiệp 

909-262-7746 
tiluu69@yahoo.com 

 

Sinh Hoạt Cộng Đoàn 
Anh Nguyễn N Paul 

760-880-4859 
paulnguyen999@msn.com 

 

         

 HÃY BÁO HÀNH VI 

           SÁCH NHIỄU TÍNH 

DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN 
     

do Linh mục, Phó tế, nhân viên, 

hoặc thiện nguyện viên, xin gọi 

qua Đường Giây Nóng của Địa 

Phận 1-888-206-9090   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bí Tích Hòa Giải 
Thứ Bảy 3:15 chiều (Anh Ngữ) 

Chúa Nhật 
6:15 - 6:35 Chiều 

(Trước Thánh Lễ Việt Nam) 

 

Cầu Cho Các Tín Hữu  

Đã Qua Đời 
 

Tháng Các Linh Hồn. Ai muốn xin lễ cầu 

nguyện cho người thân trong các thánh lễ 

trong Tháng 11, xin dùng các phong bì 

dành riêng để ghi ý lễ, phong bì để ở các 

lối ra vào nhà thờ, vui lòng bỏ vào rổ 

quyên tiền trong các thánh lễ hoặc đưa 

vào văn phòng nhà xứ. 

 

Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Thân 

Nhân Đã Qua Đời 
 

Thứ Tư, Ngày 8 Tháng 11, 2017 

lúc 6:00 chiều  

 

Chúng ta đặc biệt dành nghi thức cầu nguyện này cho 

các gia đình đã dâng thánh lễ an táng cho người thân 

tại giáo xứ Thánh Phanxicô trong năm vừa qua, từ 

Tháng 11 Năm 2016 tới Tháng 11 Năm 2017. 

 

 

Mỗi gia đình sẽ rước nến và tên thân nhân sẽ được hát 

trong nghi thức rước nến.   

 

 

Nếu ai có người thân đã qua đời trong năm vừa qua 

nhưng thánh lễ an táng cử hành tại giáo xứ khác và 

muốn được ghi tên thân nhân trong giờ cầu nguyện 

này, xin vui lòng gọi vào văn phòng giáo xứ để ghi tên 

thân nhân ở  

số  (760) 564-1255  
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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 thanhlinh.net 


