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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/tiengviet 

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

8:00 sáng - Anh ngữ 
Giải tội: Chúa Nhật 
6:15 — 6:35 chiều  

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 Is 12   

17/12/18 Thứ Hai St 49:2,8-10 Tv 71 Mt 1:1-17 

18/12/18 Thứ Ba Gr 23:5-8 Tv 71 Mt 1:18-25 

19/12/18 Thứ Tư Tl 13:2-7,24-25a Tv 70 Lc 1:5-25 

20/12/18 Thứ Năm Is 7:10-14 Tv 23 Lc 1:26-38 

21/12/18 Thứ Sáu Dc 2:8-14 Tv 32 Lc 1:39-45 

22/12/18 Thứ Bảy 1 Sm 1:24-28 Tv 1 Sm 2 Lc 1:46-56 

Chúa Nhật III Mùa Vọng 16/12/18 

Xp 3:14-18a Lc 3:10-18 Phil 4:4-7 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh chị Vũ Ngọc xin lễ giỗ cho cầu cho linh hồn Đaminh. 

Ông Gioan trả lời mọi người rằng:  
“Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước,  
nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến.”  

     —Luca 3:16a 
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THÔNG TIN 

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.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   

Hân hoan chúc mừng: 
Anh Đaminh Hà Tuấn Anh 

& chị Anna Vũ Thị Mai 

Nguyện xin Thiên Chúa 
ban cho anh chị trọn đời 

hạnh phúc! 

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. 

Văn Phòng Giáo Xứ 
đóng cửa mừng Lễ 

Giáng Sinh 
 

24 tháng 12, 2018  
tới 

1 tháng 1, 2019 

văn phòng mở lại  
2 tháng 1, 2019 

Giải Đáp và Hướng Dẫn 

Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường 

Hỏi 
Xin cho con hỏi: trong cuộc đời con người, mình đã phạm tội trọng nhiều lần nhưng 
đến một lúc nào đó mình cảm thấy ăn năn dốc lòng chừa và không dám tái phạm nữa. 
Vậy Chúa có tha thứ tất cả cho chúng ta không hay là phải mất linh hồn? Và chúng ta 
phải sám hối đền tội cách nào đẹp lòng Chúa nhất? Con xin chân thành cám ơn!  
Kim trang  

Đáp 
Có lẽ bạn đã đọc dụ ngôn người con hoang đàng trong tin mừng theo thánh Luca đoạn 
15,câu 11-32. Và có lẽ bạn cũng đã nghe lời Chúa Giêsu: “Tôi không đến để kêu gọi 
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17). Việc chị trở về với Chúa, 
thống hối ăn năn dốc lòng chừa và lãnh nhận bí tích hòa giải là niềm vui không những 
cho chị mà cả cho Chúa và Giáo Hội. Bởi tha thứ là căn tính của lòng Chúa xót thương. 
Sự tự hiến  trên Thập giá của Chúa là để tha thứ tội lỗi cho chúng ta đó chị. Chị được 
tha thứ tất cả mọi tội, nếu chị thực lòng thống hối và thành tâm cất bước trở về đến 
lãnh nhận Bí tích hòa giải. Và khi được tha thứ thì dĩ nhiên chị nhận được ơn cứu độ. 
Còn việc đền tội, ngoài những điều mà cha giải tội dạy chị thi hành, chị cũng nên tự 
tìm cho mình những việc đền tội sao cho phù hợp với tâm tình thống hối của mình, 
chẳng hạn quyết tâm siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể, tìm dịp thi hành các việc 
bác ái, như là giúp đỡ kẻ nghèo khó...  

Chúc chị tìm được bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa.  
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Thông Tin 

Phải sẵn sàng chờ ngày Chúa đến và mừng lễ Giáng Sinh thế nào cho xứng hợp? 

 Trong chu kỳ phụng vụ của Giáo Hội, Mùa Vọng (Advent) trước hết gợi cho ta nhớ lại thời gian dân Do Thái xưa 
trông đợi sự giáng thế của Ðấng Thiên Sai (Messiah) mà các Ngôn sứ đã loan báo trong thời Cựu ước.  

 Thật vậy, trước khi Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, đến lần thứ nhất cách nay 2009 năm, hai Ngôn sứ Isaia và Gioan 
Tẩy Giả đã đặc biệt loan báo và chuẩn bị cho dân Do Thái đón mừng ngày giáng sinh của Người như sau: Chúa Giêsu, 
Ðấng Thiên Sai, đã đến rồi, đến lần thứ nhất trong thân hình một "trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ" ( Lc 2:12). 
Người đến để cứu chuộc cho toàn thể nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi, và đã hoàn tất Chương Trình Cứu Chuộc ấy qua 
cuộc tử nạn và phục sinh của Người như Giáo Hội tin và dạy chúng ta tin.  

 Ngày nay, chúng ta chỉ còn trông đợi ngày Chúa đến lần thứ hai nữa (parousia) để phán xét "kẻ sống và kẻ 
chết" trong ngày cánh chung. Nhưng mỗi năm, thời điểm này cũng là dịp mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón 
mừng kỷ niệm Ngày Sinh của Chúa Cứu Thế đã giáng trần cách nay 2009 năm. Vì thế, khắp nơi, người ta lại tưng bừng 
chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Nào trưng bày những máng cỏ xinh đẹp, rực rỡ với ánh đèn mầu đủ kiểu, đủ 
loại và đặc biệt, người ta lại nô nức đi mua sắm đồ và gửi quà tặng cho nhau, khiến cho lễ Giáng Sinh trở thành mùa 
thương mãi lớn nhất, phát đạt nhất trong năm cho nhiều người ở khắp nơi trên thế giới.  

 Nhưng chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh không chỉ đơn thuần với việc sửa sang nhà cửa, trưng bày máng cỏ 
trước nhà với đèn mầu rực rỡ, gởi quà và thiệp Giáng Sinh cho nhau. Lại càng không phải là dịp để tổ chức ăn uống linh 
đình, nhẩy nhót cuồng loạn thâu đêm Giáng Sinh. Mừng Giáng Sinh kiểu này thì quả thật là sỉ nhục cho ý nghĩa thiêng 
liêng của ngày đại lễ mà người Công giáo chúng ta phải tránh.  

 Ngược lại, mừng Chúa Giáng Sinh cách xứng hợp đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chuẩn bị chu đáo hơn từ nội tâm 
trước hết. Có nghĩa là chúng ta hãy suy niệm sâu xa một lần nữa về Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể (Incarnation).  

Thật vậy, nói đến Mầu Nhiệm này thì ít ai để ý suy niệm cho thấu đáo ý nghĩa Chúa Hài Nhi nằm trong Máng cỏ lạnh 
lẽo của mùa đông giá buốt năm xưa. Không phải vô tình hay ngẫu nhiên mà có sự kiện này.Trước hết, ai cũng biết: 
mảng có (manger) là vật dụng người ta dùng để cho súc vật ăn. Ở đây là trâu, bò, lừa, ngựa, những con vật thích ăn cỏ. 
Chúng ăn những cỏ khô được bỏ vào máng đặt trong chuồng. Nhờ những đồ ăn từ máng này mà chúng được nuôi sống, 
có sức để phục vụ cho nhu cầu của người nuôi và sử dụng chúng.  

 Chúa Giêsu phải có chủ đích rất thâm thúy khi Người chọn sinh ra trong hang bò lừa và nằm trong máng cỏ. Ngài 
nằm trong máng cỏ như "của ăn" để nuôi sống cho nhân loại đang đói khát vì lương thực trần thế không làm no thỏa 
được khát vọng của tâm hồn, tức nhu cầu thiêng liêng tối thượng của con người. Mọi lương thực trần gian, kể cả manna 
mà dân Do Thái ăn trong sa mạc khi xưa, cũng không đem lại sự sống đời đời cho những người ăn chúng. Chỉ có "Bánh 
từ trời xuống và ai ăn thì sẽ được sống đời đời" (Gio 6, 58) mà thôi. Chúa Giêsu chính là Bánh trường sinh ấy. Người 
đã hứa "Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết" (Gio 6: 

54).  

Khi nằm trong máng cỏ, Chúa Giêsu không những dạy ta bài học đích đáng về đức khiêm nhường, gương hy sinh và 
thực sự khó nghèo, mà đặc biệt, còn mời gọi chúng ta đến "ăn Ngài" để được sống đời đời, như bò lừa ăn cỏ khô từ 
máng để có sức sống phục vụ cho con người. Mặt khác, trong tâm tình chờ ngày Chúa đến lần thứ hai, đồng thời cũng 
mừng kỷ niệm Ngày Giáng Sinh của Chúa thêm một lần nữa, chúng ta cũng được nhắc nhở phải tỉnh thức và luôn sẵn 
sàng vì "anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến" (Mt 24:42; Lc 12:40). Ngày ấy sẽ bất ngờ như giờ kẻ 
trộm vào nhà lấy của trong lúc chủ nhà đang ngủ say, không đề phòng.  

 Nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng như thế nào? Thánh PhaoLô đã chỉ cho chúng ta bí quyết: "hãy mặc lấy 
Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng"(Rm 13: 14). " Mặc lấy Chúa Kitô"  như 
bộ y phục đẹp nhất để ra đón chào Chúa khi Người đến, để mừng kỷ niệm Giáng Sinh của Người và cũng xứng đáng 
nhất để vào dự Bàn Tiệc Nước Trời đã dọn sẵn cho những ai được mời và muốn đáp lời mời ấy. Và trong khi chờ đợi 
ngày Chúa đến lần sau hết, chúng ta phải luôn "ăn Chúa Kitô" để giải trừ mọi độc tố giết hại linh hồn đến từ những thực 
phẩm và không khí đầy ô nhiễm của trần gian, của "văn hoá sự chết" đang lan tràn khắp nơi trên thế giới ngày nay. Ðặc 
biệt là trong môi trường xã hội chúng ta đang sống và làm việc giữa những người không có niềm tin hoặc có mà không 
sống niềm tin ấy vào Chúa Kitô để chỉ hăng say chạy theo tiền bạc, danh vọng phù phiếm và vui thú dâm ô bất chính.  

 Nghĩa là, nếu chúng ta dám sống niềm tin của mình để "mặc lấy Chúa Kitô, và ăn Chúa Kitô" như súc vật ăn của 
nuôi chúng từ máng cỏ, thì đó mới là những chuẩn bị xứng đáng nhất để chờ đón Chúa đến và đồng thời cũng để mừng 
kỷ niệm Giáng Sinh của Người cách xứng hợp một lần nữa.  

 Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta sống Mùa Vọng, và chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay với tâm 
tình đó.            

            Nguồn: hayyeuthuongnhau.org  


