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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM B 

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. 

LM. Chánh xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Peter Trợ Phan 

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

Lễ Chúa Nhật 6:45 chiều 
Lễ ngày thường: thứ Hai – Sáu 

8:00 sáng - Anh ngữ 

Rửa Tội Trẻ Sơ Sinh 
Chúa Nhật Đầu Tháng 

Giờ làm việc của văn phòng:  
Thứ Hai - Thứ Sáu  

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

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

  Tv 125   

10/12/18 Thứ Hai Is 35:1-10 Tv 84 Lc 5:17-26 

11/12/18 Thứ Ba Is 40:1-11 Tv 95 Mt 18:12-14 

12/12/18 Thứ Tư    

  Kh 11:19a;12:1-6a,10 Tv Gđt 13 Lc 1:39-47 

13/12/18 Thứ Năm    

  Is 41:13-20 Tv 144 Mt 11:11-15 

14/12/18 Thứ Sáu    

     
  Is 48:17-19 Tv 1 Mt 11:16-19 
15/12/18 Thứ Bảy Hc 48:1-4,9-11 Tv 79 Mt 17:9a,10-13 

Chúa Nhật II Mùa Vọng 09/12/18 

Br 5:1-9 Lc 3:1-6 Phil 1:4-6,8-11 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh chị Tuấn Trinh xin lễ cầu cho linh hồn Đaminh  
và Các Linh Hồn Tiên Nhân. 

Lễ Đức Mẹ Guađalupê, Bổn Mạng Châu Mỹ. Lễ kính. 

Có tiếng người hô trong hoang địa: “hãy dọn sẵn con đường 
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” 

  —Luca 3:4 

Văn phòng Giáo xứ sẽ đóng cửa mừng Lễ Giáng Sinh  
từ ngày 24 tháng 12, 2018 tới Mồng 1, 2019.  
Văn phòng sẽ mở lại ngày 2 tháng 1, 2019. 

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: 
Thứ Hai, 24 Tháng 12, 2018 

5:00 chiều (Tiếng Anh) 
Hoan Ca Giáng Sinh 
8:00 tối (Tiếng Việt) 

8:30 tối (Lễ Tiếng Việt) 
Lễ nửa đêm 12:00 (Tiếng Anh) 

Thánh Lễ Chính Ngày: 
Thứ Ba, 25 Tháng 12, 2018 

(Lễ Trọng, Lễ Buộc) 
7:30 sáng (Tiếng Anh) 
9:15 sáng (Tiếng Anh) 

11:00 sáng (Tiếng Anh và Tây Ban 
Nha) 

Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh.  
Lễ nhớ. 

Thánh Luxia Trinh Nữ, Tử đạo. Lễ nhớ. 
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THÔNG TIN 
Bí Tích Hòa Giải 

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 

 

 
Dâng Của Lễ  

(Trong thánh lễ Việt Nam) 
 

Xin vui lòng liên lạc anh 
Nguyễn C Công qua số điện 
thoại 760-625-2696    

Ban Chấp Hành 

Chủ Tịch 
Anh Vũ Việt 
714-422-6319 

vuvietthu1652@gmail.com 

 
Phó Nội Vụ 

Anh Ngô A Dũng 
619-397-8175 

dunganhngo1025@yahoo.co
m 

 
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 

 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   

SÁCH NHỎ  

BÌA XANH  
 

Mỗi ngày 6 phút suy 
niệm Lời Chúa các 
Bài Đọc Mùa Vọng.  

 

Một cách thức để 
đào sâu mối liên hệ 
mật thiết với Chúa!  

Hàng năm cứ vào thời điểm này, chúng ta lại 
bắt đầu nghĩ đến các ngày nghỉ lễ và những 
cách chúng ta có thể chia sẻ sự may mắn của 
chúng ta với những người chung quanh.  
 

Với sự hỗ trợ của các giáo dân trong giáo xứ, 
"Chương Trình Trao Quà Tặng" đã và đang 
giúp những tín hữu kém may mắn trong giáo 
xứ của chúng ta có đủ điều kiện để hưởng 
một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa. Trợ giúp thẻ quà 
tặng sẽ giúp  những người nghèo có cơ hội 
lựa chọn quà tặng theo ý của họ nhân dịp 
Giáng Sinh sắp đến. Bắt đầu từ tuần này, 
giáo xứ sẽ nhận quyên góp để cùng 'trao quà 
tặng' .  
 

Giáo xứ gợi ý chúng ta mua mỗi thẻ quà tặng 
với giá trị $10. Ví dụ: nếu quý vị muốn ủng 
hộ $40 thì xin quý vị mua 4 thẻ quà tặng $10. 
Những nơi đề nghị mua thẻ quà tặng như: 
Target, Kohl, Walmart. Để biết thêm chi tiết 
xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ số 760
-564-1255 hoặc gặp chị Yến Vũ sau thánh lễ 
Việt Nam. 

Lễ Kính Đức Mẹ Guađalupê 
 

Kính mời quý ông bà anh chị em cùng 
tham dự buổi rước kiệu cung nghinh 
Đức Mẹ Guađalupê, Bổn mạng Châu 

Mỹ, vào lúc 11:30 tối Thứ Ba, Ngày 11 
Tháng 12. Thánh lễ song ngữ vào lúc 

12:00 khuya và tiệc mừng sau thánh lễ 
tại hội trường. 

Trân trọng kính mời! 
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Thư Mục Vụ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anh chị em thân mến, 
 

Chỉ còn 3 tuần nữa là tới Giáng sinh, một số chúng ta cứ tưởng rằng Giáng sinh mới qua đây mà.  Để sửa soạn tâm hồn đón 
Giáng sinh, chúng ta bắt đầu vào Mùa Vọng; thời điểm để chúng ta phản ảnh ý nghĩa trung thực của Giáng sinh, Chúa Giêsu, 
Đấng Cứu Thế giáng trần vì chúng ta! Đây là sự quảng đại của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và sự chia sẻ tình yêu 
chúng ta nhận được cho nhau. Quà Giáng sinh của chúng ta là những biểu hiệu của tình yêu này. Tôi luôn thán phục khi nhìn 
thấy cung cách của mọi người khi chúng ta cùng nhau tham dự thánh lễ, khi chúng ta trao cho nhau những món quà, cũng như 
dâng lên Thiên Chúa qua sự đóng góp của chúng ta cho Giáo hội của Ngài. 
 

Mùa Vọng này, tôi xin mời anh chị em cùng tôi rộng rãi dâng lên Thiên Chúa và cộng đồng của Ngài một món quà qua việc 
cùng nhau gánh vác Dự án Xây cất Cơ Sở để tăng thêm vẻ đẹp đã có của các tòa nhà trên ngọn đồi Thánh Phanxicô này.  
Chúng ta đã bắt đầu gian đoạn đầu của dự án hồi năm 2008, được gọi là: “Giáo xứ chúng ta-Tương lai chúng ta” qua việc bành 
trướng bãi đậu xe.  Giờ đây, chúng ta bắt đầu Giai Đoạn 2. 
 

Giai Đoạn Hai là một cuộc phát triển quy mô.  Chúng ta sẽ xây một tòa nhà rộng 24,000 square feet tại phía nam của Thánh 
đường. Tòa nhà này gồm có một hội trường lớn, 10 phòng họp, 10 phòng làm việc, một phòng hội thảo lớn, một số phòng tư 
vấn, một nhà bếp công nghiệp, những kho chứa, một khuôn vườn tĩnh tâm ngoài trời, và thêm 80 chỗ đậu xe. Ngoài ra chúng 
ta cũng sẽ có một lối ra vô mới trên Đường Washington để giải tỏa nạn kẹt xe. Tôi hy vọng mọi người reo lên “Wow”!!! Với 
một sự hào hứng Thánh thiện!!! 
 

Vâng, đây là một dự án to lớn, dù với một ngân khoản dự trù khoảng $12 triệu, nhưng nó rất cần thiết để giúp cho những mục 
vụ hiện tại của Giáo xứ, tạo thêm những mục vụ mới, đồng thời giúp chúng ta xây mối liên hệ với cộng đồng địa phương trong 
vai trò của những tín hữu. Trong những tuần lễ tới, tôi sẽ cung cấp tin tức cần thiết về lý do tại sao đã đến lúc chúng ta bắt đầu 
Giai đoạn 2. Tôi sẽ thỉnh mời quý vị tham dự những buổi họp mặt tại hội trường cũng như qua các lá thư, tờ hiệp thông, trang 
mạng của Giáo xứ, và cả đoạn phim khẩn cầu mọi người hy sinh đóng góp. Tôi đã biết từ lâu tấm lòng quảng đại của quý vị. 
Tôi tin chắc rằng cùng nhau đồng tâm đồng sức, chúng ta sẽ xây dựng một giáo xứ gia đình Thánh Phanxicô với hồng ân đầy 
nhiệt huyết. Từ một giáo xứ bắt đầu với vài gia đình vào năm 1984, đến nay chúng ta có hơn 6,000 sổ gia đình và vẫn còn có 
nhiều hơn những tấm lòng cần được hướng về “Chúa Giêsu, Chúa giáng trần cho chúng ta.” 
 

Qua những năm vừa qua, Ủy Ban Xây Dựng, Hội đồng Giáo xứ và Ban Tài Chánh, Nhân viên Giáo xứ, các tình nguyện viên, 
cùng nhiều giáo dân đã nhận thấy sự cần thiết về việc xây dựng cơ sở mới để đáp ứng các nhu cầu mục vụ và hoàn tất sứ mạng 
của chúng ta là những môn đệ truyền giáo.  Tất cả đều đồng lòng. Ủy Ban Gây Quỹ, được thành lập vào tháng Tư năm 2018 
đã thỉnh cầu một công ty chuyên nghiệp tiến hành một cuộc khảo cứu phân tích những ưu khuyết điểm cho dự án mới này. Kết 
quả cho thấy sự hỗ trợ hoàn toàn của giáo dân cho dự án.  Ủy Ban Gây Quỹ và Ban Tài Chánh tích cực đề nghị tiến hành dự án 
và chúng ta đã đồng ý với một tinh thần phấn khởi, đầy tin tưởng. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta cùng nhau xây “Giáo xứ chúng 
ta-Tương lai chúng ta”. 
 

Anh chị em thân mến, nhiều năm qua chúng ta đã phải phấn đấu tìm chỗ để đáp ứng cho các sinh hoạt mục vụ (tĩnh tâm, giáo 
lý, dịch vụ xã hội), những mục vụ giúp đỡ người nghèo và các tổ chức như tổ chức cai nghiện AA. Tôi xin phép mời quý vị 
cùng tôi dấn thân vào nhiệm vụ tuyệt vời này. Nó cần có sự hy sinh bác ái của tất cả chúng ta, từ thời gian, tài năng cho đến 
của cải. Tôi tin chắc rằng, với những tấm lòng quảng đại của cộng đồng giáo xứ chúng ta, mọi người sẽ sẵn sàng và sẵn lòng 
cùng nhau tiến bước trong hành trình đức tin này. Tôi rất mong cùng được đồng hành với quý vị trên cột mốc mới này trong 
vai trò của những môn đệ truyền giáo tại Giáo xứ Thánh Phanxicô và mời gọi quý vị hãy nâng đỡ nhau trong lời cầu nguyện 
để cùng nhau tiến tới. 
 

Tôi cầu chúc quý vị có một mùa Tĩnh tâm Thánh thiện để bước đến lễ Giáng sinh, ngày Sinh của Đấng Cứu Thế, Chúa Kitô, 
Chúa chúng ta!  

 
Trong Chúa Kitô, 

 
 
Cha James 

 
47-225 Washington St., La Quinta, California 92253 (760) 564-1255 Fax (760) 564-0763 


