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PHỤNG VỤ 

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 

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 

  Tv 33   

20/08/18 Thứ Hai    

  Ed 24:15-24 Tv Đnl 32 Mt 19:16-22 

21/08/18 Thứ Ba    

  Ed 28:1-10 Tv Đnl 32 Mt 19:23-30 

22/08/18 Thứ Tư    

  Ed 34:1-11 Tv 22 Mt 20:1-16 

23/08/18 Thứ Năm Ed 36:23-28 Tv 50 Mt 22:1-14 

24/08/18 Thứ Sáu    

  Kh 21:9b-14 Tv 144 Ga 1:45-51 

25/08/18 Thứ Bảy Ed 43:1-7ab Tv 84 Mt 23:1-12 

Chúa Nhật XX Thường Niên 19/08/18 

Cn 9:1-6 Ga 6:51-58 Eph 5:15-20 

Thánh Bênađô, Viện phụ, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 

Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ. 

Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ. 

Ý Lễ Trong Tuần 

Bà Nguyễn Thị Hát xin lễ cầu cho linh hồn Gioan Kim  
và linh hồn Anna. 

Thánh Batôilômêô Tông Đồ. Lễ kính. 

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong 
người ấy... Kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”  

-Gioan 6:56, 57b 

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha —Tháng Tám:  

Ý chung: Cầu cho gia đình là kho báu của nhân loại. 

Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo 
vệ các gia đình như là một trong những kho báu của nhân 

loại.  

 

Cộng Đoàn 

Đức Mẹ Mân Côi 
 Assisi, La Quinta 
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2018 Priests’ Convocation Dinner 

St. Francis of Assisi Church 

 Quý ông bà anh chị em thân mến, 

Như năm ngoái Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục và Tiệc mừng 
trong tuần Tĩnh Tâm của các Linh Mục, Ngày 12 Tháng 9. Tuần Tĩnh Tâm các Linh Mục là 
lúc các anh em linh mục xum họp, cùng nhau cầu nguyện, suy ngẫm về đời sống mục vụ của 
mình, hỗ trợ anh em, và qua các buổi thuyết trình, tiếp tục canh tân đời sống ơn gọi Linh Mục 
của Chúa và Giáo Hội. Giáo xứ chúng ta lại được vinh dự tiếp đón Giám mục Barnes và 197 
quý linh mục. Nhiều linh mục sẽ mừng 25 năm, 40 năm, 50 năm kỷ niệm Thụ Phong Linh 
Mục. 

Thân mời quý ông bà anh chị em tham dự Lễ Ngân Khánh vào lúc 5:30 chiều tại nhà thờ của 
chúng ta. Sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng dành riêng cho quý cha tại hội trường. Cũng như năm 
ngoái, chúng ta hãy nhân cơ hội này tỏ lòng yêu mến và biết ơn phục vụ của các linh mục 
trong địa phận mình. 

Đôi lúc, giáo dân cũng mời linh mục ăn tối tại gia đình hoặc ra mời ngoài ăn tối; giờ đây, mỗi 
người đều có cơ hội tham dự Lễ Ngân Khánh của các Ngài và đóng góp cho tiệc mừng. Nếu 
quý ông bà anh chị em có thể ủng hộ tài chánh cho ngày kỷ niệm này, xin vui lòng dùng 
những phong bì và thẻ cầu nguyện để nơi các lối ra vào nhà thờ hoặc lấy tại văn phòng nhà 

xứ. Quý vị có thể đưa lại và bỏ vào giỏ quyên tiền trong lễ Chúa Nhật hoặc đưa lại văn 
phòng. 

Xin chân thành tri ân quý vị đã nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn với các linh mục đã đáp 
lời mời gọi của Chúa Kitô và theo Ngài. Xin quý ông bà anh chị em luôn cầu nguyện và nâng 
đỡ các linh mục trong các mục vụ của Chúa đã trao cho các ngài.  

Chân thành cảm ơn quý vị! 

Cha James 
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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   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bạn chưa được rửa tội và muốn tìm hiểu  

về đời sống thiêng liêng? 

Bạn là người khác tôn giáo và muốn học hỏi thêm về niềm tin của  
người Công Giáo và vì sao tin? 

Bạn là người trưởng thành, đã có rửa tội trong đạo Công giáo rồi, 
nhưng chưa nhận Bí Tích Thánh Thể và/hoặc Bí Tích Thêm Sức? 

Hân hoan đón chào bạn vào hành trình đức tin! 
 
 

Nếu một trong những điều đề cập trên là bạn, chúng tôi mong ước được 
cùng bạn bước vào hành trình đức tin Công giáo theo tài liệu RCIA! 
 

RCIA, the Rite of Christian Initiation of Adults, là tiến trình huấn luyện 
phản chiếu lối sống mẫu mực của người Công giáo. Đây là giai đoạn cầu 
nguyện, trao đổi, tìm hiểu, và chúc mừng cho những người: 
 

 Người chưa bao giờ được rửa tội, muốn có mối quan hệ với Chúa, và 
muốn biết Đức tin Công giáo có thể giúp họ như thế nào. 

 Người tín hữu đã được rửa tội theo giáo phái khác, muốn tìm hiểu thêm 
về Đức tin Công giáo, và có thể gia nhập Công giáo. 

 Người đã được rửa tội trong đạo Công giáo nhưng chưa nhận Bí Tích 
Mình Thánh và/hoặc Thêm Sức. 

 The Rite of Christian Initiation dành cho thiếu niên từ 7 tuổi trở lên! 
 

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi cô 
Myrna Phelps ở số (760) 564-1255 hoặc gởi điện thư theo địa chỉ 

mphelps@stfrancis-lq.org 

 

Giáo Lý Thêm Sức đã khai giảng 
Hạn chót ghi danh: Ngày 1 tháng 9, 2018 

 

Xin ghi danh vào giờ hành chánh, Thứ Hai—Thứ Sáu 8:30 sáng tới 
4:30 chiều, nghỉ giờ trưa 12:30 -1:30 trưa. Muốn biết thêm chi tiết, 

xin liên lạc cô:  Debbie Ribera @ (760) 564-1255. 

mailto:ybacchus@stfrancis-lq.org

