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LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM A 

  Tv 65  Ga 14:15-21 

22/05/17 Thứ Hai  Cv 16:11-15 Tv 149 Ga 15:26-16:4a   

23/05/17 Thứ Ba  Cv 16:22-34 Tv 137 Ga 16:5-11 

24/05/17 Thứ Tư  Cv 17:15,22-18:1 Tv 148 Ga 16:12-15 

25/05/17 Thứ Năm  Cv 18:1-8 Tv 97 Ga 16:16-20 

26/05/17 Thứ Sáu     

  Cv 18:9-18 Tv 46 Ga 16:20-23 

27/05/17 Thứ Bảy  Cv 18:23-28 Tv 46 Ga 16:23-28 

 

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 

Cộng Đoàn 

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 văn phòng:  

Thứ Hai - Thứ Sáu  

8:30 sáng - 4:30 chiều 

Đóng cửa:12:30 - 1:30 trưa 

Chúa Nhật VI Phục Sinh 21/05/17 

Cv 8:5-8,14-17 1 Pr 3:15-18 

Xin mở Sách Phụ Lễ tháng 5 tìm các bài đáp ca và Lời Tung Hô Tin Mừng 

Ý Lễ Trong Tuần 
 

 

Các con xin lễ giỗ cho Cha là linh hồn Phêrô.  

 

Ý Chỉ Cầu Nguyện của Đức Giám Mục Gerald 

Barnes  
 

Tháng Năm 
 

-trong năm kỷ niệm 25 năm Tấn Phong Giám Mục 
 

Tháng 3, 2017– Tháng 3, 2018.  
 

Cầu cho các phụ nữ, chúng ta đặc biệt ghi ân ơn hiếu kính 

tới các hiền mẫu đã dưỡng dục và yêu thương hy sinh cho 

chúng ta lớn khôn thành người nhân nghĩa.  

 

Đức Thánh Cha Phanxicô ban ơn toàn 

xá kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima  
 

1 trong 3 cách có thể lãnh nhận ơn toàn xá: 

đến tôn kính một Tượng Mẹ 

Fatima tại một Đền Thánh, nguyện đường hay 

một nơi nào xứng hợp, vào những ngày 

13 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917, nghĩa 

là trong 6 tháng liền từ tháng 5 đến tháng 

10, khi tham dự vào một việc cử hành hay cầu 

nguyện nào ở chỗ đó và trong ngày đó. 

 

Tất nhiên các điều kiện thông thường căn bản như: xưng tội, rước lễ, cầu 

theo ý Đức Giáo Hoàng và tuyên xưng đức tin, vẫn cần phải được tuân giữ 

mới hội đủ điều kiện lĩnh nhận Ơn Toàn Xá bất kỳ vào một cơ hội đặc biệt 

nào.  

Thánh Philíphê Neri, Linh mục. Lễ nhớ 
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Bí Tích Hòa Giải 
Thứ Bảy 3:15 chiều (Anh Ngữ) 

Chúa Nhật 
6:15 - 6:35 Chiều 

 

       Các em: Trung Học Cấp Ba  

     và Đại Học 
 

Tất cả các em tốt nghiệp trong năm nay được mời gọi tham dự thánh 

lễ tạ ơn và chúc mừng vào lúc 9:15 sáng (Lễ tiếng Anh) và 12:30 trưa 

(Lễ tiếng Tây Ban Nha) Chúa Nhật ngày 11, tháng 6  để cảm tạ Chúa 

một cách đặc biệt. Xin gọi văn phòng đăng ký tên và ghế ngồi càng 

sớm càng tốt tại số (760) 564-1255. 
 

Xin mời các em mặc áo ra trường của mình và tụ họp nơi cuối nhà 

thờ trước giờ lễ 15 phút. 
 

Sau thánh lễ, chúng ta sẽ có tiệc trà chúc mừng các em tại Hội trường. 

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 lễ vật 

trong thánh lễ Việt Nam, xin 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   

Mừng Ngày Tốt Nghiệp! 

T h á n g  H o a  đ ã  v ề  
các em dâng Mẹ những đoá hoa 

lòng của chúng con  
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Quỹ Phát Triển Địa Phận 2017 
Tiến Trình Quỹ Phát Triển Địa Phận tại Giáo xứ  

Số Ấn Định 

$ 158,200.00 

 

Đã nhận được những món quà của  

quý ông bà anh chị em là 

$ 130,243.38 

 

Chúng ta cần thêm những tấm lòng quảng đại của 

quý ông bà anh chị em  

để đạt đủ số ấn định của giáo phận là 

$ 27,956.62 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tiếp tục đóng 

 

Giáo xứ Thánh Phanxicô thành Assisi 

Spring Combined Collection 

Ngày 20 & 21 tháng 5, 2017 
 

Xin quý ông bà anh chị em hãy chia cơm sẻ áo với các anh em đang gặp túng thiếu và những 

hoàn cảnh ngặt nghèo như: những khi thiên tai sảy ra, những gia đình không đủ khả năng cho 

con cái những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, những khi anh em bằng hữu thiếu lòng tin vào Chúa.  
 

Với cuộc sống bận rộn ngày nay, nhiều khi chúng ta muốn hết lòng giúp đỡ nhưng lại không 

thực hiện được vì thì giờ eo hẹp, quý ông bà anh chị em có thể giúp qua cách ủng hộ quỹ 

Spring Combined Collection để những người có thì giờ cộng tác với chúng ta bằng cách góp 

công chia sẻ tình thương yêu của Thiên Chúa tới tha nhân qua bàn tay của quý ông bà anh chị 

em. 
 

Chúng tôi mong rằng qua sự cầu nguyện của quý ông bà anh chị em, mọi người sẽ cộng tác và 

đáp ứng trong công việc bái ái này. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em và xin Chúa 

chúc lành cho quý vị.    


