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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 trong tuần: 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 145   

12/11/18 Thứ Hai    

  Tt 1:1-9 Tv 23 Lc 17:1-6 

13/11/18 Thứ Ba    

  Tt 2:1-8,11-14 Tv 36 Lc 17:7-10 

14/11/18 Thứ Tư Tt 3:1-7 Tv 22 Lc 17:11-19 

15/11/18 Thứ Năm Plm 7-20 Tv 145 Lc 17:20-25 

16/11/18 Thứ Sáu 2 Ga 4-9 Tv 118 Lc 17:26-37 

17/11/18 Thứ Bảy    

  3 Ga 5-8 Tv 111 Lc 18:1-8 

Chúa Nhật XXXII Thường Niên 11/11/18 

1 V 17:10-16 Mc 12:38-44 Dt 9:24-28 

Ý Lễ Trong Tuần 

Hội Đồng Mục Vụ xin lễ giỗ cầu cho linh hồn ông  
Guise Nguyễn Văn Kim. 

Thánh Giôsaphát, Giám mục tử đạo. Lễ nhớ. 

Thánh Phanxica Xavier Cabrini, Trinh nữ. Lễ nhớ. 

Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh 
em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” 

      —Mk 12:43 

Thánh Elizabeth Hungari, Nữ tu. Lễ nhớ. 

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 760-285-1407. 

Ý Cầu Nguyện của Đức Giáo Hoàng 
 

Ý Chỉ Chung: Trong dịch vụ hòa bình - 
Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại 
luôn chiếm ưu thế hơn ngôn ngữ xung đột. 
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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   

Stewardship hay Sự Đóng 
Góp, được hiểu như thế nào? 

Đóng góp được hiểu như là sự đáp lại của 
một tín hữu, người đã đón nhận được 
những món quà của Thiên Chúa ban tặng 
và muốn chia sẽ nó trong tình yêu của 
Ngài với anh em. 
 

 “Ơn gọi của Kitô giáo là một lời mời gọi 
làm môn đệ của Chúa Giêsu. Quản lý là 
một phần của ơn gọi. Nhiều hơn thế, các 
Kitô hữu được mời gọi làm người quản 
gia của ơn gọi cá nhân mà họ nhận được. 
Mỗi người chúng ta phải phân biệt, chấp 
nhận, và sống vui vẻ và rộng rải với 
những cam kết, trách nhiệm và vai trò mà 
Thiên Chúa kêu gọi riêng biệt cho mỗi 
người chúng ta.” –Stewardship: A 
Disciple’s Response, USCCB, 19 9 2.  

Quả n lý  lả  đứ c tin trong hả nh đo  ng. Lả  
Kito  hứ u, chu ng tả tin rả ng tả t cả  mo i 

thứ  chu ng tả co  lả  mo  t mo n quả  tứ  Thiê n 
Chu ả. Cả c khả i niê  m vê  quả n lý  lả  mo  t 
cả ch so ng giu p chu ng tả so ng trong mo  t 
tinh thả n kho  nghê o, bả ng cả ch nhả c 
nhở  chu ng tả rả ng chu ng tả lả  nhứ ng 
ngứở i chả m so c, kho ng phả i lả  sở  hứ u 
chu  cu ả nhứ ng mo n quả  mả  chu ng tả đả  
nhả  n đứở c. So ng quả n lý  cho phê p 
chu ng tả sứ  du ng mo n quả  cu ả chu ng tả 
mo  t cả ch kho n ngoản, cho nhứ ng gì  to t 
nhả t trong khả  nả ng cu ả chu ng tả, vả  vì  
lở i ì ch cu ả Giả o Ho  i cu ả Chu ả. Lả  ngứở i 
quả n lý  Co ng giả o, chu ng tả đứở c kê u go i 
đê  chiả sê  quả  tả  ng cu ả mì nh trong co  ng 
đo ng giả o xứ  vả  thê  giở i xung quảnh 
chu ng tả.  

Quả n lý  lả  mo  t sứ  thả ch thứ c, mo  t sứ  
đo i ho i, vả  hê t sứ c cả  nhả n. Quản tro ng 
hởn lả  phả n thứở ng trong cuo  c đở i 
nả ý vả  cu ng nhứ đở i sảu.  

https://static1.squarespace.com 
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Quản Lý Ân Huệ Chúa Ban—Stewardship 

GIÁO XỨ THÁNH PHANXICÔ THÀNH ASSISI 
BẢN TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH HÀNG NĂM 

1 THÁNG 7, 2017 TỚI 31 THÁNG 6, 2018 

Quý ông bà anh chị em thân mến, 
 

Hàng năm, tôi rất vui lòng gởi Bản Tường Trình Tài Chánh này tới quý ông bà anh chị em. Tôi tri ân ông chủ 
tịch Hội Đồng Tài Chánh Bill Poland đã soạn tài liệu quan trọng này cho giáo xứ chúng ta. Tôi mong quý ông 
bà anh chị em thấy tài liệu này có giá trị và được giải thích rõ ràng về món quà tài chánh của mình đã hy sinh 
được dùng như thế nào tại Giáo xứ Thánh Phanxicô thành Assisi.  
 

Ngân sách hoặch định này thực tế với sự hy vọng về phần quyên tiền và đóng góp của quý vị. Phần chi tiêu 
cũng hoặc định rằng chúng ta cần tiếp tục các mục vụ cho giáo dân và tu bổ các phòng ốc trong giáo xứ ngày 
càng cần thiết hơn. 
 

Cùng lúc, chúng tôi cố gắng duy trì khoản tiền mặt tồn quỹ càng nhiều càng tốt trong ngân khoản không hạn 
định. 
 

Với tất cả những việc trên, cuối năm tài chánh 30 tháng 6 năm 2018, giáo xứ nhận được $1,952,000, hơn năm 
trước $26,000 tức là 1.3% cao hơn năm trước. Các chi phí là $2,009,000, nhiều hơn năm trước $55,000 cao 
hơn năm trước 2.8%. Phần chi tiêu tăng lên nhiều hơn phần trăm thu nhập vì tu bổ các phòng ốc của giáo xứ. 
Tôi cũng muốn lưu ý rằng ngân sách dự định chi tiêu năm nay ít hơn số dự định cho năm là $139,000. 
 

Tất cả con số này tổng cộng khoản tiền mặt tồn quỹ hụt đi $57,000 so với khoản chi tiêu năm tài chánh 2017 là 
$28,000 hoặc là $29,000 thiếu hụt trong năm tài chánh 2017.  Sau khi khấu hao $300,000 cho năm, Giáo xứ 
thiếu hụt $357,000. 
 

Theo kết quả điều hành năm 2018, duy trì khoản tiền mặt tồn quỹ của Giáo xứ tốt và chúng ta không mắc nợ. 
 

Dưới đây là những chi tiêu của Giáo xứ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tóm lại, việc duy trì khoản tiền mặt tồn quỹ còn vững vàng, hai năm tài chánh vừa qua ngân khoản bị hao mất 
$85,000. Trong tương lai, với sự gia tăng giáo dân và thu nhập cũng cần được tăng thêm để duy trì nhà thờ 
lộng lẫy của chúng ta. Chúng ta cần nâng cao số quyên góp để quản lý ân huệ Chúa ban để giúp mọi người, 
việc này sẽ rất khó khăn nếu việc điều hành tài chánh bị thiếu hụt trong tương lai.  
 

Tôi khuến khích quý ông bà anh chị em đọc lá thư mục vụ của tôi sẽ đăng vào tuần tới. 
 

Chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.  

Cha Chánh Xứ James 

Các ban 
nghành 

Quyên rổ 

Quyên góp 

Điều Hành và Hư tổn 

Lương nhân viên và Phụ cấp 
38% 
 

Hành chánh và linh tinh 21% 

 
Các chương trình và mục vụ 
15% 

 
Đóp góp vào Địa phận 13% 

 
Hư tổn 13% 


