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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 92   

26/11/18 Thứ Hai Kh 14:1-3;4b-5 Tv 23 Lc 21:1-4 

27/11/18 Thứ Ba Kh 14:14-19 Tv 95 Lc 21:5-11 

28/11/18 Thứ Tư Kh 15:1-4 Tv 97 Lc 21:12-19 

29/11/18 Thứ Năm Kh 18:1-2,21-23;19:1-3 Tv 99 Lc 21:20-28 

30/11/18 Thứ Sáu    

  Rm 10:9-18 Tv 18 Mt 4:18-22 
01/12/18 Thứ Bảy Kh 22:1-7 Tv 94 Lc 21:34-36 

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ 25/11/18 

Đn 7:13-14 Ga 18:33b-37 Kh 1:5-8 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh chị Trường Đào xin lễ tạ ơn Mẹ Maria và Cha Trương Bửu 
Diệp và lễ cầu cho linh hồn Đaminh. 

Thánh Anrê Tông đồ. Lễ kính. 

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. 

Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là Vua sao?” Đức 
Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua.” 

   —Gioan 18-37a 

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt 
thắng mọi khó khăn khổ cực/ để gieo rắc hạt giống Phúc Âm/ và xây dựng 
Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên 
xưng Đức Tin đến hy sinh mạng sống/ vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi 
các linh hồn/ nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.  

Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria/ 
Nữ Vương các Thánh Tử Đạo/ đã ban cho các Thánh được hồng phúc như 
vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh là những hoa trái đầu mùa cao 
quí của Hội Thánh Việt Nam.  

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con/ là con cháu biết noi gương mà sống 
đạo Phúc Âm/ thi hành Bác Ái/ trung thành với Hội Thánh và yêu mến Quê 
Hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm/ xin các Thánh nâng đỡ 
ủi an/ để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa/ cộng tác vào mầu nhiệm Thập 
Giá cứu độ của Chúa Giêsu/ tiếp tục con đường các Thánh đã đi hầu đạt tới 
hạnh phúc muôn đời. Amen.  
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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   
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Thông Tin 

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 
Giảng thuyết: LM Anthony Đào Quang Chính 

Thời gian: 8:00 tối 
Thứ Ba và Thứ Tư, Ngày 4 và 5 Tháng 12  

Địa điểm: Hội Trường Giáo Xứ   
Đề tài: Đồng Hành với các Gia Đình Trẻ trong 

Thế Giới Hôm Nay 
 

Vài nét về LM Anthony Đào Quang Chính, V.F. 
 

 Cha thuộc địa phận San Bernardino, California.  
 Cha thường xuyên đi giảng tại các Đại Hội Giáo Lý Việt và Mỹ.  
 Cha có bằng Tiến Sĩ Giáo Dục và Cao Học Thần Học.  
 Cha đã dạy trong chủng viện và đại học St. Thomas.  
 Nhờ kinh nghiệm các việc làm trên, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ giúp 

mục vụ cho người di dân và tị nạn,  
 Cha có nhiều kinh nghiệm mục vụ giáo xứ và gia đình.  
 Hiện Cha đang phụ trách chương trình Mái Ấm Gia Đình của đài 

truyền hình Ánh Sáng Tin Mừng dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. 

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. 

Một số việc cần làm để có một Mùa Vọng ý nghĩa 

Những ngày cuối năm tất bật với việc kết toán sổ sách, tiền lương 
tiền thưởng, sửa nhà sửa cửa, chuẩn bị trang trí Giáng Sinh và Năm 
mới… Bên Âu Mỹ dịp này còn tưng bừng hơn với Lễ Tạ Ơn, xuôi 
ngược khắp nơi về họp mặt gia đình… 

Trong bầu khí đó, thì Mùa Vọng lặng lẽ âm thầm đến. Mùa Vọng 
bước vào cửa sau rộng rãi thênh thang không ai hay, và chỉ thể hiện 
trong suy tưởng ngắn ngủi của những ngày Chúa Nhật tháng Mười 
Hai, khi thấy những ngọn-nến-tím-hồng (của vòng hoa Mùa Vọng) 
được thắp lên trong nhà thờ. 

Nhưng, Mùa Vọng rất đáng cho chúng ta quan tâm. Nó là một món 
quà đi trước của những gói quà Giáng Sinh theo sau đó. Nó là một 
lời mời gọi hãy sống chậm lại và chuẩn bị chính mình vì Đấng Cứu 
Thế, Đấng mà Sinh Nhật của Ngài sắp được chúng ta nhắc nhớ và 
ăn mừng một lần nữa. 

Để cho Mùa Vọng có ý nghĩa, chúng ta cần phải bắt đầu làm những 
điều này trước. Có một số việc có thể làm ngay từ bây giờ để chắc 
chắn những tuần sau đó sẽ có một Lễ Giáng Sinh thật thánh thiện và 
tràn đầy niềm vui, cho mình và những người thân yêu: 

 Tập thói quen sắm sửa các thứ cần thiết cho lễ Giáng Sinh 
trước khi mùa Vọng bắt đầu.  

 Chọn 1 hoặc 2 điều và quyết tâm thực hiện trong Mùa Vọng.  

 Dành một ít thờ giờ cho việc thiêng liêng và tạo một khung 
cảnh cầu nguyện  

  Cắt bớt những việc không cần thiết.  

 Sắp xếp thời gian đi xưng tội  

 Nghe nhạc thánh ca Mùa Vọng  

 Việc bác ái, từ thiện.  
https://www.songtinmungtinhyeu.org 

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!  


