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LIC̣H PHUṆG VU ̣- NĂM A 

  Đn 3  Ga 3:16-18 

12/06/17 Thứ Hai  2 Cor 1:1-7 Tv 33 Mt 5:1-12 

13/06/17 Thứ Ba     

  2 Cor 1:18-22 Tv 118 Mt 5:13-16 

14/06/17 Thứ Tư  2 Cor 3:4-11 Tv 98 Mt 5:17-19 

15/06/17 Thứ Năm  2 Cor 3:15-4:1,3-6 Tv 84 Mt 5:20-26 

16/06/17 Thứ Sáu  2 Cor 4:7-15 Tv 115 Mt 5:27-32 

17/06/17 Thứ Bảy  2 Cor 5:14-21 Tv 102 Mt 5:33-37 

 

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 triǹh 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. 

Côṇg Đoàn 
Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 

 

LM. Chánh Xứ 
James McLaughlin 

(760) 564-1255 ext. 232 
www.stfrancislq.com 

 

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

8:00 sáng - Anh ngữ 
Lê ̃buôc̣: 8:30 tối 

 

Giờ văn phòng:  
Thứ Hai - Thứ Sáu  

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

Chúa Nhâṭ Lê ̃Chúa Ba Ngôi 11/06/17 

Xh 34:4-6,8-9 2 Cor 13:11-13 

Xin mở Sách Phu ̣Lê ̃tháng 6 tim̀ các bài đáp ca và Lời Tung Hô Tin Mừng 

Ý Lê ̃Trong Tuần 
 

Chi ̣ Trần Julie xin lê ̃cầu cho linh hồn Phanxicô Trần Khắc Minh, linh hồn 
Maria Bùi Thi ̣ Giàu, linh hồn Phêrô Trần Văn Ân và lê ̃ta ̣ơn đươc̣ như ý. 

Ý Chỉ Cầu Nguyêṇ của Đức Giám Muc̣ Gerald Barnes  
 

Tháng Sáu 
 

-trong năm kỷ niêṃ 25 năm Tấn Phong Giám Muc̣ 
 

Tháng 3, 2017– Tháng 3, 2018.  
 

Cầu cho nam giới, chúng ta đăc̣ biêṭ ghi ơn công Cha 
sinh thành và ghi nhớ tất cả quý ông đa ̃bảo vê ̣và dâñ 

lối cho chúng ta trong đời. 

Thánh Antôn Puđua, Linh muc̣, tiến si ̃Hôị thánh. Lê ̃nhớ. 

Thiêp̣ xin ý cầu nguyêṇ cho 
quý Hiền Phu.̣  

Trong Tháng Sáu, giáo xứ se ̃nhâṇ các 
ý cầu nguyêṇ cho các bâc̣ làm Cha 
trong gia đình dù còn sống hay đã qua 
đời. Xin vui lòng dùng thiêp̣ xin cầu 
nguyêṇ của giáo xứ để ở nơi các lối ra 
vào nhà thờ. Tuần Cửu Nhâṭ se ̃bắt đầu 
từ Ngày 19 Tháng 6, 2017.  

Đây là cử chỉ cao đep̣ để gởi lòng ghi 
công ơn sinh thành tới người cha 

kính yêu trong gia đình.  

 

Tôn kính Mẹ Fatima và 
Ơn Toàn Xá 

 

Ngày 13 tháng 6 lúc 8:30 tối 
taị Nhà Nguyêṇ 

 

Năm nay Giáo Hôị kỷ niêṃ 100 
năm Đức Me ̣ Hiêṇ ra taị 
Fatima. Chúng con  tha thiết 
mời goị quý ông bà anh chi ̣em 
xắp xếp thời gian cùng tham dư ̣
buổi đoc̣ kinh kính Đức Me ̣
Fatima vào ngày 13 mỗi tháng 
để lañh Ơn Toàn Xá. 
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Xin Lê ̃
Xin vào văn phòng giáo xứ hoăc̣ 
găp̣ ban soaṇ lê ̃taị phòng áo 

Dâng Của Lê ̃ 
(Trong thánh lê ̃Viêṭ Nam) 

 

Gia đình nào muốn dâng lê ̃ vâṭ 
trong thánh lê ̃Viêṭ Nam, xin 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   

Ban Tang Chế 
Bereavement 

Ministry 

Giáo xứ mời goị 
những ai đang cần 
chia sẻ và nâng đỡ 
tinh thần khi có 
người thân trong gia 
đình mới qua đời, 
buổi chia sẻ do Sơ 
Loretta Rass hướng 
dâñ vào lúc 10:00 
sáng Thứ Hai, Ngày 
12 tháng 6 taị hôị 
trường.  

 

Xin goị văn phòng 
taị số 760-564-1255 

để ghi danh .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bí Tích Hòa Giải 

Thứ Bảy 3:15 chiều (Anh Ngữ) 

Chúa Nhâṭ 
6:15 - 6:35 Chiều 

(Trước Thánh Lê ̃Viêṭ Nam) 

 
Quỹ Hưu Dưỡng các Linh Mục trong Địa Phận San Bernardino 

Xin rổ lần 2, ngày 17 và 18 tháng 6 
 

 

Hàng năm vào tháng 12 chúng ta vẫn có xin rổ lần 2 để giúp đỡ quy ̃hưu dưỡng các 
Linh Mục và các tu sĩ nam nữ trên toàn quốc, các Ngài là những người đã tâṇ tuỵ 
hy sinh phục vụ cho Giáo Hội hoàn vũ. Quý ông bà và anh chị em đã tiếp tục rộng 
lòng đóng góp và giúp đỡ trong xuất 23 năm qua. 
 

Hiện giờ, việc cần được lưu tâm tới là các Linh Mục về hưu của Địa Phận San 
Bernardino chúng ta. Địa Phận có 42 Linh Mục đã về hưu trong đó có 15 Cha vào 
tuổi bát tuần, 7 Cha đã trên 85 tuổi, các Ngài đã và còn đang dâng lễ trong các giáo 
xứ chúng ta. Đại đa số chúng ta đã biết ít nhiều về các Ngài. 
Đáng tiếc rằng, vì lương bổng hàng tháng của các Ngài quá thấp trong bao nhiêu 
năm phục vụ tông đồ cho các giáo xứ chúng ta, nên tài khoản An Ninh Xã Hội và 
hưu dưỡng không tích tụ đủ để trang trải bảo hiểm sức khoẻ, nhà cửa và những nhu 
cầu cần thiết của tuổi già trong xã hội mà vật chất đều lên giá. 
Thêm vào đó, trong 6 năm qua, điạ phâṇ chúng ta đã thêm được 23 Linh Mục thụ 
phong và còn 41 chủng sinh đang chuẩn bị hành trình trong ơn gọi Linh Mục.  
 

Để nâng đỡ các Ngài cả đời dâng hiến cho Chúa và chúng ta, chúng ta cần quan tâm 
giúp đỡ trong kế hoạch tài khoản hưu dưỡng cho các Ngài trong tương lai. Mục đích 
của việc xin rổ lần 2 nhằm mục đích để trợ giúp các Linh Mục hưu dưỡng. Hai là để 
tiếp tục gây tài khoản hưu dưỡng cho các Linh Mục sau này. 

 
Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em. 

Đươc̣ Taọ Dưṇg bởi Chúa với Muc̣ Đích của Ngài 
 

Sinh Hoaṭ Thiếu Nhi  
Tim̀ hiểu Chúa taọ dưṇg con người  

và tiǹh yêu của Ngài  
Ngày 17-21 tháng 7, 2017 

9:00 sáng - 12:30 trưa 
Các em Mẫu giáo - Lớp 5. Lê ̣phí $40.00/em 

 

Xin ghi danh sau các thánh lê ̃Chúa Nhâṭ ngày 11 tháng 6 
hoăc̣ goị văn phòng giáo xứ để ghi danh với Bà Debbie 
Ribera ở số (760) 564-1255, có thể găp̣ chi ̣ Yến hoăc̣ HĐMV. 
Danh sách có giới haṇ, xin ghi danh càng sớm càng tốt. 
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Quy ̃Phát Triển Điạ Phâṇ 2017 

Tiến Trình Quỹ Phát Triển Điạ Phâṇ taị Giáo xứ 

Số Ấn Điṇh 
$ 158,200.00 

 

Đã nhâṇ đươc̣ những món quà của  
quý ông bà anh chi ̣ em là 

$ 152,076.38 
 

Chúng ta cần thêm những tấm lòng quảng đaị của quý ông bà 
 anh chi ̣ em để đaṭ đủ số ấn điṇh của giáo phâṇ là  

$   6,123.62  
 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sư ̣tiếp tuc̣ đóng góp cho quy ̃ 
Phát Triển Điạ Phâṇ năm 2017 

 
 

Những điều cần thiết để ghi danh hoc̣ Giáo Lý Thêm Sức I & II 

Chương Triǹh 2017-2018 
 

Thân ái chào đón quý phu ̣huynh đến ghi danh cho con em hoc̣ Giáo Lý Thêm Sức.  Để có 
thể phuc̣ vu ̣côṇg đồng chúng ta hữu hiêụ hơn, chúng tôi liêṭ kê những điều cần thiết khi 
ghi danh cho con em quý vi ̣ hoc̣ Chương Triǹh Giáo Lý Thêm Sức. Xin vui lòng goị văn 
phòng nhà xứ số (760) 564-1255 nếu quý vi ̣ có thắc mắc. 
 

Thành Viên Giáo Xứ 
1)  Là thành viên của giáo xứ. 

2) Con em đủ 15 tuổi vào Ngày 1 Tháng 4, 2018 khi ghi danh Giáo Lý Thêm Sức I, và đủ 
16 tuổi vào Ngày 1 Tháng 4, 2109 để tiếp tuc̣ Giáo Lý Thêm Sức II.  

3)  Nếu con em của quý vi ̣ đã hoàn tất Giáo Lý Thêm Sức I taị giáo xứ khác, xin vui lòng 
nôp̣ giấy chứng nhâṇ khi ghi danh. 

4)  Xin nôp̣ giấy chứng Bí Tích Rửa Tôị và Bí Tích Thánh Thể khi ghi danh. 

 

Không Phải Thành Viên Giáo Xứ 
 

1)   Hôị đủ điều cần thiết phần trên. 

2)   Con em của quý vi ̣ se ̃đươc̣ ghi tên trong danh sách chờ đơị. 

 

Chương triǹh se ̃bắt đầu nhâṇ đơn ghi danh sau các thánh lê ̃Chúa Nhâṭ Ngày 11 Tháng 6, 
2017 hoăc̣ vào văn phòng nhà xứ, Thứ Hai -  Thứ Sáu 8:30 sáng tới 4:30 chiều, văn phòng 
đóng cửa giờ trưa 12:30 - 1:30, có thể găp̣ chi ̣ Yến sau thánh lê ̃Viêṭ Nam để lấy đơn. 


