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PHUṆG VU ̣

LIC̣H PHUṆG VU ̣- NĂM A 

  Tv 102  Mt 18:21-35 

18/09/17 Thứ Hai  1 Tm 2:1-8 Tv 27 Lc 7:1-10 

19/09/17 Thứ Ba  1 Tm 3:1-13 Tv 100 Lc 7:11-17 

20/09/17 Thứ Tư     

     

  1 Tm 3:14-16 Tv 110 Lc 7:31-35 

21/09/17 Thứ Năm     

  Eph 4:1-4,11-13 Tv 18 Mt 9:9-13 

22/09/17 Thứ Sáu  1 Tm 6:2c-12 Tv 48 Lc 8:1-3 

23/09/17 Thứ Bảy     

  1 Tm 6:13-16 Tv 99 Lc 8:4-15 

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 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. 

Côṇg Đoàn 
Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 

Chúa Nhâṭ XXIV Mùa Thường Niên 17/09/17 

Hc 27:30-28:7  Rm 14:7-9 

Ý Lê ̃Trong Tuần 
 

Chi ̣ Trang xin lê ̃cầu cho Me ̣là linh hồn Maria và cầu cho các Linh Hồn 
Tiên Nhân.  

Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chung Hasan và các 
baṇ Tử Đaọ. Lê ̃nhớ. 

Thánh Mátthêu Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử. Lê ̃kính. 

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. 

Thánh Piô Pietrensina Linh. Lê ̃nhớ. 

Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi baṇ cầu khẩn, 
tôị lỗi baṇ sẽ đươc̣ tha. 

     — Huấn ca 28:2 
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THÔNG TIN 

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) 

 

Côṇg Đoàn se ̃mừng Tết Trung Thu  

Ngày 1 Tháng 10, 2017 

sau Thánh Lê ̃6:45 chiều taị hôị trường 
 

* Se ̃có giải thưởng cho các lồng đèn đep̣ và ý nghiã nhất:  

 1. Đèn phải tư ̣làm mới đươc̣ chấm điểm. 

 2. Chỉ dùng đèn đốt bằng điêṇ. 
 

* Se ̃có quà Trung Thu cho các em nhỏ. 

 

Sau Thánh Lê ̃đoàn lân se ̃rước 
đèn từ cuối sân nhà thờ sang hôị 
trường. Thân mời tất cả quý đồng 
hương không phân biêṭ tôn giáo 
đến chung vui cùng các em trong 
dip̣ Tết Trung Thu năm 2017. 
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THÔNG TIN 
 

Ý Chỉ Cầu Nguyêṇ của Đức Giáo Hoàng 

Tháng Chín: Xin Ơn cho các Giáo Xứ – Để các giáo xứ của chúng 
ta, được tác động bởi tinh thần truyền giáo, trở thành những nơi 

truyền đạt đức tin và thể hiện đức ái.  

 

Lm. Phi Quang 

Hỏi: Cha cho con xin hỏi ý nghĩa tội vạ tuyệt thông nghĩa là gì? Con xin cám ơn cha! 

Trung Kien 
 

Đáp: Vạ tuyệt thông là một hình phạt có lẽ nặng nhất theo Giáo Luật. Người mắc vạ này bị 
cấm: 

1. Không được tham phần bằng bất cứ cách nào như thừa tác viên vào việc cử hành Hy Tế Thánh 
 Thể, hay vào các lễ nghi phụng tự nào khác; 

2. Không được cử hành các bí tích hay á bí tích, và lãnh nhận các bí tích; 

3. Không được hành sử chức vụ, tác vụ, hay bất cứ nhiệm vụ nào, hay thi hành các hành vi cai trị. 

 
Hỏi: Tại sao luật buộc ta chỉ được rước lễ một ngày 2 lần? Xin giải đáp lý do Giáo Hội chỉ 
cho rước lễ 2 lần? Rước 3 lần liệu có bị coi là phạm tội không? Việc giới hạn rước lễ trong ngày 
chỉ quy định với giáo dân hay là cả quý cha? Vì có những Cha hằng ngày phải dâng 3 thánh lễ (Lễ 
Chúa Nhật)? Xin Cha giải đáp giúp con. Cám ơn Cha. 

Chân Thanh 
 

Đáp: Khi Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể Ngài không đặt một giới hạn số lần cho người 
ta lãnh nhận Ngài mỗi ngày. Nhưng Ngài để cho Giáo Hội lo áp dụng những quy luật làm thế nào 
cho có ích lợi cho các linh hồn. Theo lịch sử của Giáo Hội việc ấn định số lần rước lễ đã thay đổi 
nhiều lần với những lý do của mỗi thời đại và môi trường xã hội. Vào đầu thế kỷ XX, Đức Thánh 
Cha Piô X đã cố gắng khôi phục lại việc năng rước lễ, và nếu được, hàng ngày. Việc thực hành 
này rất phổ thông trong những thế kỷ đầu, nhưng về sau người ta đã dần dần bỏ thói quen tốt lành 
đó có thể một phần lý do là ảnh hưởng các bè rối. Bộ Giáo Luật cũ (1917) chỉ cho chịu lễ mỗi 
ngày một lần trừ khi nguy tử, hay khi sợ Thánh Thể bị xúc phạm nên chịu Thánh Thể trước khi kẻ 
thù tới xúc phạm đến Thánh Thể. Theo Luật hiện hành, mỗi ngày người tín hữu được chịu lễ hai 
lần, lần thứ hai phải chịu trong Thánh Lễ trừ khi nguy tử được chịu Của Ăn Đàng, hay các linh 
mục dâng nhiều hơn hai lễ. Lý do để cổ động tín hữu rước lễ và đồng thời cũng ngăn ngừa khỏi 
rơi vào tình trạng lạm dụng, thích chịu nhiều lần mà không có sự chuẩn bị xứng hợp, được thúc 
đẩy bởi những động lực không chính đáng do lòng sùng kính thiếu hiểu biết.  

http://www.tinmung.net 


