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PHUṆG VU ̣

LIC̣H PHUṆG VU ̣- NĂM A 

  Tv 118  Mt 13:44-52 

31/07/17 Thứ Hai     

  Xh 32:15-24,30-34 Tv 105 Mt 13:31-35 

01/08/17 Thứ Ba     

  Xh 33:7-11;34:5-9,28 Tv 102 Mt 13:36-43 

02/08/17 Thứ Tư  Xh 34:29-35 Tv 98 Mt 13:44-46 

03/08/17 Thứ Năm  Xh 40:16-21,34-38 Tv 83 Mt 13:47-53 

04/08/17 Thứ Sáu     

  Lv 23:1,4-11,15-16,27 Tv 80 Mt 13:54-58 

05/08/17 Thứ Bảy  Lv 25:1,8-17 Tv 66 Mt 14:1-12 

 

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 bí tićh 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 trình 
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. 

LM. Chánh Xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Peter Trơ ̣Phan 

(760) 564-1255 ext. 210 
www.stfrancislq.com 

 

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

8:00 sáng - Anh ngữ 
 

Rửa Tôị Trẻ Sơ Sinh 
Chúa Nhâṭ Đầu Tháng 

 

Giờ văn phòng:  
Thứ Hai - Thứ Sáu  

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

Chúa Nhâṭ XVII Mùa Thường Niên 30/07/17 

1 V 3:5,7-12 Rm 8:28-30 

Xin mở Sách Phu ̣Lê ̃tháng 7 tim̀ các bài đáp ca và Lời Tung 
Hô Tin Mừng 

Ý Lê ̃Trong Tuần 
 

Gia đình cô Dương & Hương xin lê ̃giỗ cầu cho Linh Hồn Tiên Nhân.  

Ý Chỉ Cầu Nguyêṇ của Đức Giám Muc̣ Gerald Barnes  
 

Tháng Bảy 
 

-trong năm kỷ niêṃ 25 năm Tấn Phong Giám Muc̣ 
 

Tháng 3, 2017– Tháng 3, 2018.  
 

Cầu cho các gia đình đang găp̣ chia re ̃và đổ vỡ vì những 
khác biêṭ và hiểu lầm tìm đươc̣ sư ̣hòa giải; xin cho chính 
chúng ta là khí cu ̣bình an trong gia đình và côṇg đoàn. 

Thánh Alphongsô, Giám muc̣, Tiến si ̃Hôị thánh. Lê ̃nhớ. 

Côṇg Đoàn 
Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 

Thánh Gioan Maria Vianney, Linh muc̣. Lê ̃nhớ. 

Thánh Inhaxiô Loyola, Linh muc̣. Lê ̃nhớ. 

Thắc Mắc/Liên Lac̣: 
Cần tư vấn với Linh Muc̣ xin vui lòng liên lac̣ chi ̣ Yến Vũ để lấy heṇ. Lâp̣ 
sổ gia đình, xin đơn Giáo lý, Dư ̣tòng, Rửa Tôị, Hôn Phối, Công tác Muc̣ 
Vu ̣hoăc̣ bất kỳ nghi vấn nào, xin liên lac̣ chi ̣ Yến Vũ 760-564-1255 ext. 
232 hoăc̣ số di đôṇg 760-285-0729. 

Thiên Chúa làm cho moị sư ̣đều sinh 
lơị ích cho những ai yêu mến Người 

    — Roma 8:28a 
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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) 

 

Xin vui lòng 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bí Tích Hòa Giải 

Thứ Bảy 3:15 chiều (Anh Ngữ) 

Chúa Nhâṭ 
6:15 - 6:35 Chiều 

(Trước Thánh Lê ̃Viêṭ Nam) 

FORMED, trang maṇg công giáo r ất năng đôṇg, gồm những chương 
trình đào sâu về đời sống hôn nhân, tìm hiểu Thánh Kinh, coi phim công 

giáo, nghe thuyết trình của các Tiến si ̃Sri, Healey, Hahn, Giám muc̣ Robert 
Barron, v.v...  

 

Xin hãy đăng ký FORMED.org/register 
(Số mâṭ ma ̃của giáo xứ)Enter Parish Code: WR837K 

 

Trong Tháng 7, xin trình những tác phẩm mới dưới đây. Mời quý ông bà anh 
chi ̣ em ghé thăm FORMED, là daṇg trang maṇg theo nhu cầu 24/7. 

Phim hoaṭ hoạ JoyToons 

 

Sách Awakening 

Truyêṇ đoc̣ Brother Francis 

CHƯƠNG TRÌNH 
Opening the Word 

Tuần 10-21 Mùa Thường Niên Năm A 

 

Ban Giúp Lê ̃ 
các em đã nhâṇ Bí Tích Rước Lê ̃Lần Đầu. 

 

Ban Tiếp Dẫn/Trâṭ Tư ̣

Quý ông bà anh chi ̣ 
 

Xin tha thiết mời goị sư ̣côṇg tác của quý ông bà anh 
chi ̣ em để côṇg đoàn đươc̣ như đaị gia điǹh hiêp̣ nhất 
với nhau, cùng nhau xây dưṇg côṇg đoàn ngày môṭ 

tiến triển trong tin yêu và phuc̣ vu.̣ 
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Không cần bói toán, vì chúng ta bước đi 
trong sự ngạc nhiên 
 
Chúng ta không cần bói toán để biết trước tương lai. Kitô hữu đích 
thực không phải là người bị cài đặt vào con số cố định. Kitô hữu là 
người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa và để cho Ngài dẫn dắt trên con 
đường rộng mở với đầy sự ngạc nhiên. Đức Thánh Cha chia sẻ như 
thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.  
Lên đường  

Kitô hữu mà chỉ dậm chân tại chỗ, thì không phải là Kitô hữu chính danh. Vì khi dậm chân tại chỗ, có 
nghĩa là người ấy bị cài đặt bởi quá nhiều điều, và không còn chỗ cho sự ngạc nhiên của Thiên Chúa. Con 
đường ngạc nhiên, con đường của niềm tin đặt nơi Chúa, giống như câu chuyện của Abraham hôm nay. 
Abraham cho thấy phong cách mà một Kitô hữu cần. Đó là ba khía cạnh: lên đường, lời hứa, và chúc 
phúc.  

Thiên Chúa đã sai Apraham lên đường, rời bỏ xứ sở, rời bỏ quê hương. Các ngôn sứ cũng thế, ví như 
ngôn sứ Elisa. Câu chuyện ơn gọi của các môn đệ trong Tin Mừng cũng vậy. Chúa Giêsu mời gọi các ông, 
các ông bỏ lại mọi sự và lên đường theo Chúa. Nếu không có khả năng từ bỏ, thì chưa phải là Kitô hữu 
chính danh. Bởi lẽ khi chưa biết từ bỏ, họ không thể sống kinh nghiệm từ bỏ và chịu đóng đinh như Chúa 
Giêsu trên thập giá. Còn Apraham, ông vâng theo tiếng Chúa gọi, ông bỏ lại mọi sự và lên đường theo lời 
Chúa hứa.  

Lời hứa  

Người Kitô không dùng bói toán để đoán biết tương lai, cũng không có những quả cầu phalê để đoán số 
mệnh… Không. Không. Kitô hữu không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng mình đi theo lời hướng dẫn. Đó là 
đi theo lời hứa của Thiên Chúa. Như Thiên Chúa nói với Apraham, rằng Chúa sẽ ban cho ông đất hứa làm 
gia nghiệp. Tuy nhiên, Apraham không xây nhà, mà chỉ cắm lều, lập bàn thờ để thờ phượng Thiên Chúa, 
và rồi ông tiếp tục bước đi, tiếp tục lên đường, luôn luôn lên đường.  

Cuộc hành trình luôn bắt đầu mỗi sáng. Đó là con đường tin tưởng nơi Chúa, mở ra trước những ngạc 
nhiên của Thiên Chúa, có cả những điều chưa tốt, cả những điều tệ nữa, chúng ta thử nghĩ về người bệnh, 
thử nghĩ về người chết. Dù thế nào, đó cũng là con đường mở, là con đường Thiên Chúa dẫn chúng ta đến 
nơi an toàn, đến nơi Chúa dọn sẵn. Khi sống như thế, người ấy đang tiến bước, đang sống trong chiếc lều, 
một chiếc lều thiêng liêng. Tâm hồn chúng ta nhiều khi bị mắc kẹt trong những hệ thống, bị cài đặt bởi 
quá nhiều thứ, mà đánh mất không gian, không còn chỗ cho những lời hứa. Làm như thế, chúng ta không 
còn tiến bước, không còn là người Kitô hữu đích thực.  

Chúc phúc  

Kitô hữu là người được Thiên Chúa chúc phúc, và rồi đến lượt mình, họ đi chúc phúc cho tha nhân. Đây 
chính là đời sống Kitô của chúng ta. Bởi vì mọi người kể cả giáo dân đều phải chúc phúc cho người khác, 
đều phải chúc phúc cho tha nhân chính phúc lành mà họ đã nhận nơi Thiên Chúa. Thường thì chúng ta có 
thói quen không chúc lành cho người thân láng giềng. Chúng ta hãy sống như tổ phụ Abraham đã sống: 
đó là lên đường, là từ bỏ, là tin tưởng vào lời Thiên Chúa hứa, là sống không có gì đáng chê trách. Đời 
sống người Kitô đơn giản là thế.  

Tứ Quyết SJ           http://vi.radiovaticana.va 


