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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 toàn 

thể anh chị em trong Chúa. 

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 

Giờ nghỉ trưa:12:30 - 1:30 trưa 

Đáp Ca 
 

Lời Tung Hô Tin Mừng 

30/01/17 Thứ Hai Dt 11:32-40 Tv 30 Mc 5:1-20 

31/01/17 Thứ Ba    

  Dt 12:1-4 Tv 21 Mc 5:21-43 

01/02/17 Thứ Tư Dt 12:4-7,11-15 Tv 102 Mc 6:1-6 

02/02/17 Thứ Năm    

  Ml 3:1-4             Dt 2:14-18 Lc 2:22-40 

03/02/17 Thứ Sáu Dt 13:1-8 Tv 26 Mc 6:14-29 

04/02/17 Thứ Bảy Dt 13:15-17,20-21 Tv 22 Mc 6:30-34 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM A 

Xp 2:3;3:12-13 Tv  145 1 Cr 1:26-31 Mt 5:1-12a 

Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên 29/01/17 

Thánh Gioan Bosco, Linh mục. Lễ nhớ. 

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính. 

Ý Lễ Trong Tuần 
 

Chị Nguyễn Nga xin lễ cầu cho linh hồn Augustinô và Các Linh Hồn Mồ Côi  

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước 

Trời là của họ.” 

— Mátthêu 5:3 

Tv 23 
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THÔNG TIN 

Lễ Thánh Blaise và chữa lành Cổ Họng 

Thứ Sáu, Mồng 3 Tháng 2, 2017 
Lễ 8:00 sáng 

 

Tại Hoa Kỳ, vào ngày lễ Thánh Blaisê, các tín hữu xin được làm phếp cỏ 
họng để xin được chữa lành cho những bê ̣nh ta ̣ t liê n quan tới cỏ họng.  
 
Thánh Blaisê là vị Giám mục tử đạo, lúc sinh thành, Ngài cũng là mo ̣ t bác 
sĩ. Mo ̣ t làn có mo ̣ t trể êm bi ̣hóc xương cá tưởng như kho ng cứu được, Ngài càu khản 
Chúa chữa lành cho êm và Chúa đã nha ̣ n lời càu của Ngài, êm được thoát chết, nê n mõi 
na m vào ngày lễ nhớ Thánh Blaisê, các giáo xứ vãn thêo phong tục làm phếp chữa lành cỏ 
họng.  

Hàng na m, vào ngày Lễ Da ng Chúa Giê su Trong 
Đền Thánh, Linh mục sễ Làm Phếp Nến sau thánh 
lễ để chúng ta có thể mang về đa ̣ t trê n bàn thờ 
trong nhà. Quý o ng bà anh chị êm được mời gọi 
mang nến thêo để được làm phếp. 

Làm Phép Nến 
Thứ Năm, 2 Tháng 2, 2017 

 Sau Thánh Lễ 8:00 sáng  

 

Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng   
Lễ 8:30 sáng 

(Kho ng có giời giải to ̣ i sau lễ) 
 
 
 

(Giờ giải tô ̣ i lúc 3:30 chiều) 
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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) 

 

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 

 

(Trước Thánh Lễ Việt Nam) 

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 

Yến Vũ 760-564-1255 ext. 232 hoặc số di động 760-285-0729. 

 

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền 

thông thứ 51 
 

VATICAN. Trong sứ điệp nhân Ngày Thế Giới truyền thông công bố hôm 24-1-

2017, ĐTC kêu gọi nhìn thực tại trong nhãn giới Tin Mừng và truyền thông trong 

niềm hy vọng. 

 Ngày Thế giới truyền thông lần thứ 51 sẽ được cử hành vào chúa nhật 28-5-2017 

với chủ đề ”Đừng sợ, vì Ta ở với con” (Is 43,5). Thông truyền hy vọng và tín thác 

trong thời đại ngày nay”. 

 Trong sứ điệp, ĐTC nhận xét rằng nhờ tiến bộ kỹ thuật, rất nhiều người ngày nay 

có thể đồng thời nhận được và phổ biến sâu rộng các tin tức, những tin lành hoặc 

những tin dữ, tin thật hoặc tin giả. Tâm trí con người giống như cối xay nước, có thể 

xay các tin tức như các hạt thành bột làm bánh ngon, hoặc xay những cỏ lùng, cỏ 

dại. 

 Ngài viết: ”Tôi muốn sứ điệp này có thể đi tới và khích lệ tất cả những người trong 

lãnh vực nghề nghiệp cũng như trong các tương quan giữa con người với nhau, mỗi 

ngày có thể ”xay” bao nhiêu thông tin để tạo nên bánh thơm ngon cho những người 

nuôi dưỡng mình bằng thông tin. Tôi muốn nhắn nhủ tất cả hãy thực hiện một hoạt 

động truyền thông xây dựng, từ khước những thành kiến đối với nhau, cổ võ một 

nền văn hóa gặp gỡ, nhờ đó họ có thể học cách nhìn thực tại với niềm tin tưởng đầy 

ý thức”. 

 ĐTC kêu gọi hãy phá vỡ cái vòng lẩn quẩn lo âu và chặn đứng cái vòng sợ hãi, kết 

quả của thói quen chỉ tập trung sự chú ý với những ”tin dữ” như chiến tranh, khủng 

bố, gương xấu và mọi thứ thất bại trong cuộc sống con người”. 

 Với ý hướng đó, ĐTC cổ võ nhìn thực tại và những biến cố dưới ánh sáng Tin 

Mừng, như đeo một ”đôi kiếng” thích hợp để nhìn thực tại từ Tin Mừng của Chúa 

Giêsu Kitô, với niềm xác tín: Thiên Chúa liên đới với con người trong mọi hoàn 

cảnh, tỏ cho chúng ta thấy chúng ta không đơn độc, vì chúng ta có một Người Cha 

không bao giờ quên con cái mình. ”Đừng sợ, vì Ta ở với con” (Is 43,5).. Nơi Chúa, 

cả tăm tối và chết chóc cũng trở thành nơi hiệp thông với Ánh sáng và Sự sống. Từ 

đó nảy sinh một niềm hy vọng ai cũng có thể đạt tới, chính tại nơi mà cuộc sống gặp 

phải sự cay đắng vì thất bại”. ĐTC viết: 

 ”Nước Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta, như một hạt giống ẩn giấu đối với cái nhìn 

hời hợt và sự tăng trưởng của hạt giống đó diễn ra trong thầm lặng. Ai có đôi mắt 

được Thánh Linh làm cho trong sáng, thì thấy được hạt giống ấy nầm, và không để 

cho mình bị cướp mất niềm vui của Nước Trời vì những cỏ lùng cỏ dại luôn hiện 

diện”. 

 ĐTC xác quyết rằng ”niềm tín thác ấy làm cho chúng ta có khả năng hành động - 

trong nhiều hình thức truyền thông - với xác tín rằng có thể nhận thấy và soi sáng tin 

vui hiện diện trong thực tại của mỗi lịch sử và nơi khuôn mặt của mỗi người”. 

 ”Ai tin tưởng, để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn, thì có khả năng phân định 

trong mỗi biến cố điều xảy ra giữa Thiên Chúa và nhân lại, nhìn nhận chính Chúa 

đang dệt nên lịch sử cứu độ trong bối cảnh bi thảm của thế 
http://vi.radiovaticana.va/ 


