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PHỤNG VỤ 

 

Sứ Mệnh 
 

Giáo xứ Thánh Phanxicô thành 

Assisi cùng hiệp nhất với Đức 

Giám Mục, 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 cộng đồng 

chúng ta và nâng đỡ mọi người 

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 

Giáo Xứ  

Thánh Phanxicô 

Thành Assisi,  

La Quinta 
 

LM. Chánh Xứ 

James McLaughlin 

(760) 564-1255 ext. 232 

www.stfrancislq.com 
 

Lễ Chúa Nhật 6:45 chiều 

Lễ trong tuần: thứ Hai – Sáu 

8:00 sáng - Anh ngữ 

Lễ buộc: 8:30 tối 
 

Giờ hành chánh:  

Thứ Hai - Thứ Sáu  

8:30 sáng - 4:30 chiều 

Đáp Ca 
 

Lời Tung Hô Tin Mừng 

06/02/17 Thứ Hai    

  St 1:1-19 Tv 103 Mc 6:53-56 

07/02/17 Thứ Ba St 1:20-2:4a Tv 7 Mc 7:1-13 

08/02/17 Thứ Tư St 2:4b-9,15-17 Tv 103 Mc 7:14-23 

09/02/17 Thứ Năm St 2:18-25 Tv 127 Mc 7:24-30 

10/02/17 Thứ Sáu    

  St 3:1-8 Tv 31 Mc 7:31-37 

11/02/17 Thứ Bảy St 3:9-24 Tv 89 Mc 8:1-10 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM A 

Is 58:7-10 Tv  111 1 Cr 2:1-5 Mt 5:13-16 

Chúa Nhật V Mùa Thường Niên 05/02/17 

Thánh Phaolô và các Bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 

Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 

Ý Lễ Trong Tuần 
 

Anh Chị Trường Đào xin lễ cầu cho linh hồn Đaminh Vũ Văn Túc  

 

Trong u tối Người xuất hiện như sự 

sáng soi kẻ lòng ngay 

-  Tv 111:4 
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Xin Lễ 
Xin vào văn phòng giáo xứ hoặc 

gặp ban soạn lễ tại phòng áo 

Dâng Của Lễ  
(Trong thánh lễ Việt Nam) 

 

Gia đình nào muốn dâng của lễ 

trong thánh lễ Việt Nam, xin liên 

lạc anh Nguyễn C Công qua số 

điện thoại 760-625-2696    

 

 

 

 
 
 

 

Bí Tích Hòa Giải 
Thứ Bảy 3:30-4:15 chiều (Anh Ngữ) 

Chúa Nhật 
6:15 - 6:35 Chiều 

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 

 

         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 Khẩn của Địa 

Phận 1-888-206-9090   

Thắc Mắc/Liên Lạc: 

Cần Tư vấn với Linh Mục; 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 

 
Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh,  
Gp. Phú Cường   
 

Hỏi 

Xin Cha cho con hỏi, theo luật giáo hội phải kiêng việc xác vào ngày Chúa Nhật và 
lễ buộc, nhưng cuộc sống của chúng con có nhiều khó khăn nên chúng con phải 
làm việc vào những ngày này. Vậy chúng con có phải xin phép để làm việc vào 
những ngày Chúa Nhật và lễ buộc không? Vậy nếu xin phép thì một năm là một lần 
phải không? Và xin phép bất cứ một vị linh mục nào cũng được hay sao? Chân 
thành cám ơn Cha. 

Truongsonm 

Đáp: 

Giáo luật số 1247 đã quy định vào các ngày Chúa Nhật và các lễ buộc khác, buộc 
các tín hữu “phải kiêng làm việc xác và những công việc gây trở ngại cho việc thờ 
phượng Thiên Chúa, cho niềm vui riêng trong ngày của Chúa, hoặc cho việc nghỉ 
ngơi cần thiết của tinh thần và thể xác”. 

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo , số 2185, còn bổ túc thêm, là trong ngày Chúa 
Nhật và các lễ buộc, các tín hữu còn phải quan tâm đến việc thực thi đức ái cách 
đặc biệt sự: “Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và 
các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, việc hưởng niềm vui trong 
ngày của Chúa, việc bác ái và tịnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần”. Sách Giáo 
Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2186 còn nhắc nhở thêm:  “Theo truyền thống đạo đức 
công giáo, ngày Chúa Nhật phải là ngày dành riêng để làm việc lành và khiêm tốn 
phục vụ cho bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lão. Người tín hữu cũng phải thánh hiến 
ngày Chúa nhật bằng cách dành thời giờ để chú tâm đến gia đình và thân hữu, 
những người mà thường nhật họ khó chú tâm tới. Ngày Chúa nhật cũng là thời gian 
suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy niệm cần thiết để đời sống nội tâm của tín hữu 
được phát triển” 

Tuy nhiên việc kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc: có thể được 
miễn chuẩn, khi có trách nhiệm gia đình hay nghĩa vụ xã hội quan trọng (Sách Giáo 
Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2185) 

Có nghĩa là, khi có điều kiện cho phép thì phải giữ các ngày Chúa nhật và các lễ 
buộc cùng kiêng việc xác trong những ngày này. Nhưng nếu vì lý do kinh tế, phải đi 
làm những ngày đó mới đủ sống cho bản thân và gia đình, hoặc phải đi làm theo 
đòi hỏi của người thuê mướn; các bác sĩ, y tá làm việc ở các bệnh viện, nhân viên 
cấp cứu, nhân viên an ninh công cộng vì nhu cầu của lợi ích chung là những lý do 
chính đáng để được miễn trừ theo lương tâm và theo giáo lý của Giáo Hội. 

Các Đức Giám Mục giáo phận và các Cha sở được quyền miễn chuẫn cho giáo dân 
của mình khỏi giữ luật kiêng việc xác, cũng như đối với luật dự lễ vậy (x. can. 1245) 

http://www.tinmung.net/ 
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Ngày Đời Sống Tận Hiến  

Thế Giới 
 

Năm 1997, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

đã lập Ngày Đời Sống Tận Hiến Thế Giới để cầu 

nguyện cho các tu sĩ nam nữ đã tận hiến đời sống 

cho Chúa. Ngày Đời Sống Tận Hiến Thế Giới 

được mừng trong ngày lễ kính Dâng Chúa Giêsu 

trong Đền Thánh và lễ này còn được gọi là Lễ 

Nến; như hình ảnh Đức Giêsu Kitô là ánh sáng 

cho thế gian. Bởi thế, các tu sĩ nam nữ được mời 

gọi sống đức ái và hy sinh để qua họ thế gian tiếp 

nhận ánh sáng Đức Kitô. Ngày Đời Sống Tận 

Hiến Thế Giới được dời vào Chúa Nhật để nâng 

cao những tâm hồn quảnh đại tự nguyện dâng 

hiến cho Giáo Hội hoàn vũ và để chúng ta cầu 

nguyện và nâng đỡ cho ơn gọi này. 

 

Tĩnh Tâm tại Trại 

Giam Kairos 
 

Mục Vụ Thăm Viếng Trại Giam Kairos xin 

kêu gọi quý ông bà anh chị em cộng tác để 

chia sẻ Tin Mừng của Chúa với tù nhân và 

thân nhân của họ.  Đây là mục vụ dành cho 

tất cả Kitô hữu muốn mở lòng và quyết tâm 

giúp đỡ tha nhân. Mục Vụ Thăm Viếng Trại 

Giam Kairos được thiếp lập với các chương 

trình sinh hoạt dễ dàng, hữu hiệu và thay đổi 

lòng người. 

Kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng 

chúng tôi chứng kiến những phép lạ  khi 

Thiên Chúa tác động tới tâm hồn mỗi người. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông 

 

Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima 1917-2017 
 
 

Chúa Nhật, ngày 2 tháng Tư năm 2017 

Tại Thánh Đường Thánh Louis, thành phố  

Cathedral City. 

 

Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự thánh lễ kỷ 

niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.  Đây là lần 

đầu tiên tượng thánh du Đức Mẹ Fatima tới Giáo xứ 

Thánh Louis, thành phố Cathedral City. Xin mọi 

người thu xếp thời gian tới cầu nguyện, tôn kính và 

xin ơn lành của Mẹ. 


