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PHỤNG VỤ 

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, Làm phép nhà, 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. 

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. 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 
Chúa Nhật Đầu Tháng 

 

Giờ văn phòng:  
Thứ Hai - Thứ Sáu  

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

Cộng Đoàn 
Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 

  Tv 77   

06/08/18 Thứ Hai    

  Tv 96 2 Pr 1:16-19 Mc 9:2-10 

07/08/18 Thứ Ba Gr 30:1-2,12-15,18-22 Tv 101 Mt 14:22-36 

08/08/18 Thứ Tư    

  Gr 31:1-7 Tv Gr 31 Mt 15:21-28 

09/08/18 Thứ Năm Gr 31:31-34 Tv 50 Mt 16:13-23 

10/08/18 Thứ Sáu    

  2 Cor 9:6-10 Tv 111 Ga 12:24-26 

11/08/18 Thứ Bảy    

  Kb 1:12-2:4 Tv 9 Mt 17:14-20 

Chúa Nhật XVIII Thường Niên 05/08/18 

Xh 16:2-4,12-15 Ga 6:24-35 Eph 4:17,20-24 

Lễ Chúa Hiển Dung. Lễ kính. 

Thánh Đaminh, Linh mục. Lễ nhớ. 

Thánh Lôrensô, Phó tế, tử đạo. Lễ kính. 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh chị Khánh Ngát xin lễ cầu cho linh hồn  
Guise Phạm Xuân Dũng. 

Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ. 

Đn 7:9-10,13-14 

 

“ Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời 
xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”  

- Gioan 6:33 
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THÔNG TIN 

 
 

Hướng dẫn ghi danh Giáo Lý 
Niên khóa 2018-2019 

Thân ái chào đón quý phụ huynh đến ghi danh cho con em học Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu giới 
tuổi Mẫu giáo—Trung học.  Để có thể phục vụ cộng đồng chúng ta hữu hiệu hơn, chúng tôi liệt kê những 
điều cần thiết khi ghi danh cho con em quý vị học các khóa Giáo lý. Muốn biết thêm chi tiết hoặc để ghi 

danh, xin vui lòng gọi văn phòng nhà xứ số (760) 564-1255. 

Đã ghi danh Giáo xứ 
1)  Là thành viên giáo xứ và thường xuyên đi lễ. 

2)  Giáo Lý Bao Đồng (Dẫn nhập về đức tin) các em đủ 6 tuổi hoặc học Lớp Một. 

3) Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu năm I, các em đủ 7 tuổi hoặc bắt đầu học Lớp Hai, chương trình 
giáo lý 2 năm. 

4) Giáo lý Thêm Sức, các em đủ 15 tuổi, chương trình giáo lý 2 năm. 

5) Phụ huynh sẽ đồng hành cùng con em trong lớp giáo lý cho phụ huynh trong ngày các em tham dự lớp 
giáo lý. 

6) Tham dự Lễ Chúa Nhật tại giáo xứ St. Francis of Assisi Church mỗi tuần, xin cố gắng đi lễ Thiếu Nhi 
lúc 9:15 sáng.  

7) Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu—Cần kèm theo giấy khai sinh và giấy chứng Rửa Tội.  

8) Giáo lý Thêm Sức—Cần kèm theo giấy khai sinh, giấy chứng Rửa Tội và Rước Lễ Lần Đầu. 

Chưa ghi danh Giáo xứ 

1)  Hội đủ điều cần thiết ghi phần trên. 

2)    Con em của quý vị sẽ được ghi tên trong danh sách chờ phiên. 

Vì chỗ ngồi có giới hạn nên chúng tôi sẽ ngưng nhận đơn khi các lớp đã đầy. 

Ghi danh tại văn phòng hoặc gặp chị Yến sau thánh lễ Chúa Nhật. 

Backpacks for Hope 
Để chuẩn bị cho ngày tựu trường, xin quý vị thương 
giúp con em trong các gia đình túng thiếu tại giáo xứ 
chúng ta bằng cách tặng các vật dùng cần thiết để đến 
trường. Xin đưa các món quà tới văn phòng hoặc bỏ 
vào giỏ nơi các lối ra vào nhà thờ. Giáo xứ sẽ phân phối 
những món quà nhận được vào Thứ Tư, 15 tháng 8. 

Ai muốn giúp phân phối hoặc thu nhận các vật dùng 
học sinh, xin vui lòng liên lạc văn phòng ở số (760) 564
-1255. 
Nếu gia đình quý vị cần sự giúp đỡ nhận các vật 
dùng học sinh, xin đăng ký con em mình tại văn 

phòng. 

 Backpacks 

 Lined Paper 

 Pencils (Regular 
and Mechanical) 

 Crayons 

 Markers 

 Colored Pencils 

 3-ring binders (2 
inch) 

 Folders 

 Glue Sticks 

 Highlighters 

 Pens 

 Spiral Notebooks 

 Erasers 

 Sharpeners 

 Rulers 

 Pencil Box 

 Etc. 
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THÔNG TIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

Dâng Của Lễ  
(Trong thánh lễ Việt Nam) 

 

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

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 

 

         

 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   

 

Trong tâm tình Ngợi khen và Tạ ơn Thiên Chúa 

Giáo phận San Bernardino 

 Hân hoan kính báo lễ truyền chức phó tế cho  

 Ông Jesus Mercado 

Lãnh nhận bí tích Phó Tế Vĩnh Viễn 

Thứ Bảy, Ngày 25th tháng 8, 2018 

lúc 10:00 sáng  

St. Paul the Apostle Catholic Church 

14085 Peyton Drive 

Chino Hills, CA 91709 

Đức Giám mục Gerald R. Barnes 

Giám mục địa phận San Bernardino 

Ai muốn cùng giáo xứ đi xe buýt tham dự lễ Tuyền chức Phó 
Tế, tại Giáo xứ St. Paul the Apostle Church, thành phố Chino 
Hills, xin vui lòng gọi văn phòng nhà xứ ở số (760) 564-1255 
để đặt chỗ ngồi . 

Hỏi & Đáp: L.m. Francis Lương Minh Tri,CMC Phụ Trách  

 Kính thưa cha, con muốn trình cha một chuyện như sau. Thưa cha con nhớ 
hồi trước khi lập gia đình. Chúng con yêu nhau thắm thiết, đã trao thân cho 
nhau. Thế nhưng con không dám xưng những tội đó ra sợ cha quen biết tội 
mình. Từ đó tới nay con đã 40 tuổi rồi, mà con vẫn lên rước Chúa đều đều. Thưa 
cha nếu con chưa xưng những tội mà con đã nói trên con phạm thêm tội gì khác? 
Và bây giờ con xưng được không? Xin cha giúp đỡ để con an tâm sống và giữ 
đạo cho nên. (Vô Danh) 

Vô Danh thân mến,  
 "Và bây giờ con xưng được không?" Không  (những ) được" mà "phải" làm 
và cần làm ngay. Thế hệ các anh chắc không phải học nhưng tôi hồi nhỏ học 
Bổn Ðồng Ấu của đức cha Hồ với các câu hỏi thưa đơn sơ. 
H. Phải xưng tội làm sao? 
T. Phải xưng tội thật rõ ràng ngay thật. 
H. Xưng cho ngay thật là làm sao? 
T. Là phải xưng hết các tội mình đã xét, chớ dấu một tội nào. 
H. Kẻ có ý dấu một tội thì sao? 
T. Nếu dấu một tội trọng, thì là phạm sự thánh. 
H. Phạm sự thánh là tội làm sao? 
T. Là tội rất nặng nề vì đã làm hư phép Bí Tích. 
H. Các tội xưng lần ấy thì làm sao? 
T. Các tội ấy chẳng được tha, cho nên sau phải xưng lại hết." 

http://dongcong.net 


