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St. Francis of Assisi Church

PHỤNG VỤ
LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM B
Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh

07/01/18

Tv 71
Mt 2:1-12
Eph 3:2-3a,5-6
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Lễ kính.
Is 42:1-4,6-7
Tv 28
Mc 1:7-11
09/01/18 Thứ Ba
1 Sm 1:9-20
Tv 1Sm
Mc 1:21-28
10/01/18 Thứ Tư
1 Sm 3:1-10,19-20
Tv 39
Mc 1:29-39
11/01/18 Thứ Năm 1 Sm 4:1-11
Tv 43
Mc 1:40-45
12/01/18 Thứ Sáu 1 Sm 8:4-7,10-22a
Tv 88
Mc 2:1-12
13/01/18 Thứ Bảy 1 Sm 9:1-4,17-19;10:1 Tv 18
Mc 2:13-17
Is 60:1-6
8/01/18 Thứ Hai

Cộng Đoàn
Thánh Phanxicô Thành
Assisi, La Quinta
LM. Chánh xứ
James McLaughlin
LM. Phó xứ
Peter Trợ Phan
(760) 564-1255 ext. 210
www.stfrancislq.com
Lễ Chúa Nhật 6:45 chiều
Lễ trong tuần: thứ Hai – Sáu
8:00 sáng - Anh ngữ
Rửa Tội Trẻ Sơ Sinh

Ý Lễ Trong Tuần
Cầu cho linh hồn Guise Nguyễn Văn Kim.

Mọi quân vương phủ phục
trước bệ rồng, muôn dân
nước thảy đều phụng sự.
— Thánh vịnh 72:11

Chúa Nhật Đầu Tháng

Giờ văn phòng:
Thứ Hai - Thứ Sáu
8:30 sáng - 4:30 chiều
Đóng cửa:12:30 - 1:30 trưa
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 trong Chúa.

Ý Cầu Nguyện của Đức Giám Mục Gerald Barnes
Tháng Một
-trong năm kỷ niệm 25 năm Tấn Phong Giám Mục
Tháng 3, 2017– Tháng 3, 2018.

Cho các thai nhi—Cầu cho những người tích cực bảo vệ
và khích lệ việc tôn trọng sự sống từ khi cưu mang nơi
lòng mẹ cho tới khi qua đời theo luật tự nhiên.
Thắc Mắc/Liên Lạc:
Cần tư vấn với Linh Mục xin vui lòng liên lạc chị Yến Vũ để lấy hẹn. Lập
sổ gia đình, xin đơn Giáo lý, Dự tòng, Rửa Tội, Hôn Phối, Công tác Mục
Vụ hoặc bất kỳ nghi vấn nào, xin liên lạc chị Yến Vũ 760-564-1255 ext.
232 hoặc số di động 760-285-0729.
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THÔNG TIN
Thánh lễ Di dân Hàng năm

Bí Tích Hòa Giải

Thứ Bảy 3:15 chiều (Anh Ngữ)

Chúa Nhật

6:15 - 6:35 Chiều
(Trước Thánh Lễ Việt Nam)

Xin Lễ

Xin vào văn phòng giáo xứ hoặc
gặp ban soạn lễ tại phòng áo

Chúa Nhật, Ngày 14 Tháng 1, 2018
Lúc 2:00 chiều
Tại Giáo xứ Holy Innocents
13230 El Evado Rd
Victorville, CA 92392
Giáo phận San Bernardino cùng với Ban mục vụ Công lý Xã hội cho người
di dân thân mời quý ông bà anh chị em tham dự thánh lễ được tổ chức hàng
năm, để chúng ta cùng nhau dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho những người tị
nạn và di dân.

Dâng Của Lễ

(Trong thánh lễ Việt Nam)

Xin vui lòng liên lạc anh Nguyễn
C Công qua số điện thoại 760625-2696

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

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

Thánh Lễ Tân Niên
Đón Chào Xuân Mậu Tuất
Ngày 4 Tháng 2 Năm 2018
Thánh Lễ: 6:45 chiều
Nhận Lộc đầu năm sau thánh lễ
Xin kính mời toàn thể quý ông bà anh chị em, thân
bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, không phân biệt
tôn giáo tham dự và cùng chia sẻ niềm vui đón Xuân
Mậu Tuất.
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THÔNG TIN
Giải Đáp và Hướng Dẫn:

Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường
Hỏi:Cho em hỏ i! Nhà em k hông theo đạo nào cả , chỉ là thờ cúng giỗ ông bà đã k huấ t thôi. V à em quen
một người theo đạo công giáo. Nhà anh ấy buộc em phải theo đạo mới cưới nhau. Vậy cho em hỏi khi em theo
đạo bên anh ấy, về nhà bên em có được làm những việc như sau không:
-Trong hôn lễ, dâu rễ có được làm lễ gia tiên trước bàn thờ không?
- Trong tang lễ, được vái lạy trước thi hài người quá cố, đốt hương vái theo phong tục địa phương để bày tỏ
lòng cung kính người đã khuất không? E xin cảm ơn ạ!
Kim quý
Đáp:
Kim Quí thân mến,
Em không cần phải bối rối lo lắng về hai vấn nạun em đưa ra. Thực ra đức tin Công giáo không ngăn trở em
thự hiện hai điều ấy, vì
Việc rước dâu làm lễ gia tiến trước bàn thò ông bà là hành vi hiếu nghĩa, nói lên lòng biết ơn và thảo hiếu đối
với ông bà tổ tiên. Đó cũng là giới răn Chúa bắt buộc: Ngươi phải thảo kính cha mẹ ngươi. Vì thế việc tôn
kính Tổ tiên ông bà cha mẹ không nghịch với đức tin công giáo, trái lại Giáo hội công giáo còn ra sức cổ vũ
khích lệ về các việc tỏ bày lòng thảo hiếu của con cháu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ.

Trong tang lễ em được phép vái lạy trước thi hài người quá cố, đót hương theo phong tục địa phương. Nhưng
không được phép bái lạy các tượng thần phật, điều đó ngược với đức tin Công giáo chỉ tôn thờ một mình
Thiên Chúa mà thôi, và không được tham gia vào những việc làm mang tính mê tín dị đoan (như đốt vàng
mã).
Để giúp em hiểu rõ hơn, tôi xin được trích dẫn về quyết nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về vấn đề
này:
Vào ngày 14 tháng 11 năm 1974, Hội nghị các giám mục họp tại Nha Trang đã đưa ra quyết nghị về vấn đề
Thờ Kính Tổ Tiên trong 6 điểm:
a. Bàn thờ Gia Tiên được đặt dưới bàn thờ Chúa, miễn là không bày biện gì mê tín như hồn bạch.
b. Đốt hương, nhang, đèn, nến trước bàn thờ Tổ Tiên và những cử chỉ hiếu thảo tôn kính được phép làm.

c. Ngày “kỵ nhật” được cúng giỗ trong gia đình theo phong tục địa phương, miễn là bỏ những gì dị đoan mê
tín như đốt vàng mã,… giảm thiểu, canh cải những lễ vật biểu dương ý nghĩa thành kính, biết ơn ông bà, như
dâng hoa trái, hương đèn…
d. Trong hôn lễ, cô dâu, chú rể được làm lễ Tổ, lễ Gia Tiên vì đó là nghi lễ tỏ lòng biết ơn, hiếu kính, trình
diện với ông bà.
e. Trong tang lễ, được vái lạy trước thi hài người quá cố, đốt hương vái lạy theo phong tục địa phương để tỏ
lòng tôn kính người đã khuất.
f. Được tham dự nghi lễ tôn kính vị Thành Hoàng tại đình làng để tỏ lòng cung kính biết ơn với những vị mà
theo lịch sử là có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng, chứ không như mê tín đối với các “yêu
thần”, “tà thần”.
http://tinmung.net/
Chúc em an vui

