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PHUṆG VU ̣

  Tv 62  Mt 16:21-27 

04/09/17 Thứ Hai  1 Tx 4:13-18 Tv 95 Lc 4:16-30 

05/09/17 Thứ Ba  1 Tx 5:1-6,9-11 Tv 26 Lc 4:31-37 

06/09/17 Thứ Tư  Cl 1:1-8 Tv 51 Lc 4:38-44 

07/09/17 Thứ Năm  Cl 1:9-14 Tv 97 Lc 5:1-11 

08/09/17 Thứ Sáu     

  Mk 5:1-4a Tv 12 Mt 1:1-16,18-23 

09/09/17 Thứ Bảy     

  Cl 1:21-23 Tv 53 Lc 6:1-5 

 

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 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 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 

Xin xem các bài đáp ca và Lời Tung Hô Tin Mừng trong Sách 
Phu ̣Lê ̃  

Ý Cầu Nguyêṇ của Đức Giám Muc̣ Gerald Barnes  
 

Tháng Chín 
 

-trong năm kỷ niêṃ 25 năm Tấn Phong Giám Muc̣ 
 

Tháng 3, 2017– Tháng 3, 2018.  
 

Cầu cho tất cả các giáo viên, hiêụ trưởng, ban giảng huấn 
và hoc̣ sinh. 

LIC̣H PHUṆG VU ̣- NĂM A 

Chúa Nhâṭ XXII Mùa Thường Niên 03/09/17 

Gr 20:7-9  Rm 12:1-2 

Ý Lê ̃Trong Tuần 
 

Anh chi ̣ Viêṭ Thu xin lê ̃cầu cho linh hồn Anphongxô mới qua đời và lê ̃giỗ 
cầu cho linh hồn Antôn.  

Sinh Nhâṭ Đức Me.̣ Lê ̃kính. 

Thánh Phêrô Clavê, Linh muc̣, Lê ̃nhớ. 

Anh em hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi 
mới tâm thần, hầu có thể nhâṇ ra đâu là ý Thiên Chúa: 

cái gi ̀là tốt, cái gi ̀đep̣ lòng Chúa, cái gi ̀hoàn hảo. 
     — Rôma 12:2 

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. 

Côṇg Đoàn 
Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 
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Văn phòng nhà xứ se ̃
đóng cửa vào Thứ Hai 
Ngày 4 Tháng 9 mừng 

Ngày Lễ Lao Đôṇg 

THÔNG TIN 

Sinh Nhâṭ Đức Me ̣
Ngày 8 Tháng 9 

 

Cầu Nguyêṇ và tôn kính Mẹ Fatima và Ơn Toàn Xá 
Ngày 14 tháng 9 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 ̣Giờ Đền Ta ̣Đức Me ̣Fatima vào ngày 
13 mỗi tháng để lañh Ơn Toàn Xá. 
 

Để được một Ơn Toàn Xá, cần phải hội đủ các điều kiện chính yếu bất khả thiếu do Giáo 
Hội ấn định, cả điều kiện căn bản bình thường lẫn điều kiện tùy dịp ngoại thường:  
 

Bằng cách 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.  
 

Điều kiện căn bản thông thường gồm có 3 là xưng tội, rước lễ và cầu theo ý Đức Thánh 
Cha (sắc lệnh trên - khoản 26) 
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THÔNG TIN 

 

 

 
 

 

Quý ông bà anh chi ̣em thân mến, 

Giáo xứ chúng ta đa ̃đươc̣ choṇ để tổ chức Lê ̃Kỷ Niêṃ Thu ̣
Phong Linh Muc̣ và Tiêc̣ mừng vào Ngày 13 Tháng 9, 2017 
trong tuần Tiñh Tâm của các Linh Muc̣. Tuần Tiñh Tâm các 
Linh Muc̣ là lúc các anh em linh muc̣ tu ̣hop̣ cùng nhau cầu 
nguyêṇ, suy niêṃ về đời sống muc̣ vu ̣của mình, hỗ trơ ̣anh em, 
và qua các buổi thuyết trình, tiếp tuc̣ canh tân đời sống Linh 
Muc̣ của Chúa và Giáo Hôị. Giáo xứ chúng ta đươc̣ vinh dư ̣tiếp 
đón Giám muc̣ Barnes và 178 quý linh muc̣.  Năm nay Giám 
muc̣ Barnes mừng 25 Năm Hồng Ân Giám Muc̣ và cùng quý 
linh muc̣ mừng 25 năm, 40 năm, 50 năm Thu ̣Phong Linh Muc̣. 

Xin mời quý ông bà anh chi ̣em tham dư ̣Thánh lê ̃Ta ̣Ơn vào lúc 
5:30 chiều Ngày 13 Tháng 9 taị nhà thờ trang troṇg của chúng 
ta. Sau thánh lê ̃se ̃có tiêc̣ mừng dành riêng cho quý cha taị hôị 
trường. Giáo xứ chúng ta haỹ dùng cơ hôị này để tỏ lòng yêu 
mến và biết ơn phuc̣ vu ̣của các linh muc̣ trong điạ phâṇ mình. 

Đôi lúc giáo dân cũng mời linh muc̣ ăn tối taị gia đình hoăc̣ ra 

mời ngoài ăn tối; lần này, mỗi người có cơ hôị tham dư ̣Thánh 
Lê ̃Ta ̣Ơn và đóng góp cho tiêc̣ mừng. Nếu quý ông bà anh chi ̣
em có thể côṇg tác đóng cho ngày kỷ niêṃ này, xin vui lòng 
dùng những phong bì in sẵn “2017 Priests’ Convocation Dinner” 
để nơi các lối ra vào nhà thờ hoăc̣ đưa vào văn phòng nhà xứ. 

Xin chân thành cảm ơn quý vi ̣côṇg tác với giáo xứ để tỏ lòng 

biết ơn với các linh muc̣ đa ̃đáp lời mời goị của Chúa Kitô và 
theo Ngài. Xin quý ông bà anh chi ̣em luôn cầu nguyêṇ và nâng 
đỡ các linh muc̣ trong các muc̣ vu ̣của Chúa đa ̃trao cho các 
ngài.  

Chúng ta cũng cầu nguyêṇ thêm cho ơn goị linh muc̣. (Các 
chủng sinh của điạ phâṇ cũng se ̃có măṭ hôm đó). 

Tôi rất biết ơn quý vi ̣ủng hô ̣tôi, linh muc̣ Chánh xứ, và linh 
muc̣ phó xứ Peter Trơ.̣ 

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   

2017 Priests’ Convocation Dinner 

St. Francis of Assisi Church 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Chúa Nhâṭ 
6:15 - 6:35 Chiều 

(Trước Thánh Lê ̃Viêṭ Nam) 


