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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. 

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

  Tv 79   

24/12/18 Thứ Hai    

  Tv 88  Mt 1:1-25 

25/12/18 Thứ Ba    

  Tv 97  Ga 1:1-18 

26/12/18 Thứ Tư    

  Cv 6:8-10; 7:54-59 Tv 30 Mt 10:17-22 

27/12/18 Thứ Năm    

  1 Ga 1:1-4 Tv 96 Ga 20:1a,2-8 

28/12/18 Thứ Sáu    

  1 Ga 1:5-2—2:2 Tv 123 Mt 2:13-18 
29/12/18 Thứ Bảy    

  1 Ga 2:3-11 Tv 95 Lc 2:22-35 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng 23/12/18 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh Trần Tư xin lễ cầu bình an cho gia đình. 

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng 
nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói 

rằng: “Em được phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu 
mang cũng được chúc phúc.”   

 —Luca 1:41-42 

LM. Chánh xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Peter Trợ Phan 

(760) 564-1255  
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 

Mk 5:1-4a Lc 1:39-45 Dt 10:5-10 
Vọng Giáng Sinh. 

Lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng, lễ buộc. 

Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi. Lễ kính. 

Thánh Gioan Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử. Lễ kính. 

Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Lễ kính. 

Is 52:7-10 Dt 1:1-6 

Is 62:1-5 Cv 13:16-17,22-25 

Ngày Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. 

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 

Ban Giáo Lý 
 

Các lớp giáo lý sẽ nghỉ vào:  
ngày 18, 25 tháng 12, 2018 và  

ngày 1 tháng 1, 2019. 
Các lớp giáo lý sẽ trở lại Thứ Ba,  

8 tháng 1, 2019. 
Xin bình an của Chúa ở cùng quý vị 

và gia quyến. 
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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   

Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh 

Giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. 
Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. 

Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi,  
xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. 

Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm 
được sự bình an của Chúa, ngay giữa những âu lo hằng ngày. 
Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. 

Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa  
vì Chúa đã dám sống như con. 

 

 
 

Đầu Năm Dương Lịch, Giáo Hội Công Giáo cử hành Lễ Trọng Đức Mẹ là Mẹ Thiên 
Chúa. Hôm nay cũng là ngày Bát Nhật sau Lễ Chúa Giáng Sinh. Đức Maria, Mẹ Chúa 
Giêsu, Người vừa là Chúa và là người. Là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria được Thiên 
Chúa phú ban cho những đặc ân: Mẹ trong sạch vô nhiễm tội và được thăng thiêng cả 
hồn lẫn xác.  
Ơn cứu chuộc được bắt đầu bằng hai tiếng «xin vâng» của Đức Mẹ. Do vậy, Đức Mẹ 
đã chấp nhận một vai trò, một sứ mệnh mới làm Mẹ Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến 
với Đức Mẹ do lòng tin của Mẹ, và Mẹ đã nhận lãnh và cộng tác vào chương trình cứu 
độ của Thiên Chúa bằng cách trở nên «nữ tỳ của Thiên Chúa». Mẹ cũng đã nhiệt tâm 
chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. 
Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo 
Hội. Đây là một tước hiệu xứng hợp ơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ 
Maria . 
Giáo Hội Công giáo có một lòng sùng kính Mẹ Maria một cách đặc biệt. Mẹ đã được 
ca ngợi trong phụng vụ với nhiều tước hiệu khác nhau. Một trong những tước hiệu 
tuyệt vời nhất, đó là tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu này phát sinh từ niềm tin 
của Giáo Hội nơi Chúa Giêsu, người con sinh ra từ cung lòng Mẹ, là Con Thiên Chúa 
làm người. Ngài là người nhưng đồng thời cũng là Thiên Chúa. 

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 
Lễ Trọng 

 

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2019 
9:00 sáng (Ba ngôn ngữ) 

Chương Trình  
Thăng Tiến 
Hôn Nhân  
Gia Đình 

 
Khóa căn bản:  

Ngày 8, 9, 10 tháng 3, 2019 

Thắc mắc hay ghi danh, vui 
lòng liên lạc chị Yến (760) 
285-1407. 
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Thông Tin 

Vòng hoa 4 cây nến, tượng trưng cho điều gì?  

 Bốn cây nến tượng trưng cho tuần trước lễ Chúa Giáng sinh, mỗi tuần đốt 
thêm một cây. Ba cây màu tím tượng trưng cho sám hối và một cây màu hồng 
dùng cho Chúa nhật thứ 3, nói lên niềm vui như Thánh Phaolô kêu gọi: Hãy vui 
lên... vì Chúa đang đến! Vòng hoa mùa vọng với cành lá xanh tượng trưng cho sự 
sống muôn đời. Hạt giống, trái hồ đào dùng để trang trí trên vòng hoa tượng 
trưng cho sự sống lại và những hoa trái tiêu biểu cho lương thực dồi dào của đời 
sống Kitô hữu. Nến tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô.  

 Có 4 cây nến được phân chia ra theo đúng khoảng thời gian của Mùa Vọng. 
Mỗi cây tượng trưng cho một trong "4,000 năm" mà Thánh Kinh được trao ban 
cho chúng ta kể từ khoảng thời gian mà Ông Adong qụy ngã vì tội lỗi cho đến 
khoảng thời gian sinh hạ ra Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cây nến màu tím 
(purple) đầu tiên được thắp sáng lên vào ngày Chủ Nhật đầu Tiên của Mùa Vọng 
và trong suốt tuần lễ đầu tiên đó. Màu tím tượng trưng cho khoảng thời gian 

chuẩn bị, và ăn năn hối cải, cũng như tượng trưng cho sự vương giả.  

 Vào Chủ Nhật Thứ Ba của Mùa Vọng, vốn được biết đến như là Chủ Nhật Gaudete (Gaudete Sunday), thì 
cây nến có màu giống như bông hồng được thắp sáng lên cùng với hai cây nến màu tím. Bông hồng tượng 
trưng cho sự mừng rỡ, sướng vui và niềm hân hoan sắp tràn dâng của mọi người tín hữu. Đây là khoảng thời 
gian đặc biệt khi chúng ta hồ hởi với niềm vui và sự rạo rực về việc Chúa Kitô sắp sửa đến với chúng ta trong 
hình hài của một Hài Nhi Bé Nhỏ.  

 Và cây nến màu tím cuối cùng sẽ được thắp sáng lên trong ngày Chủ Nhật Thứ Tư của Mùa Vọng ám chỉ 
đến việc chúng ta mãi sốt sắng và kiên trì hơn rất nhiều trong việc chuẩn bị cả thể xác, tâm hồn lẫn con tim để 
đón nhận Thiên Chúa trong Mùa Giáng Sinh.  

 Mùa Vọng chính là mùa của Sự Đợi Chờ cùng với niềm Hy Vọng về Ánh Sáng của Chúa Kitô: Ánh Sáng 
của Cả Thế Giới!  
 http://dmhcg.org 

Ai là người đã trưng bày Hang đá đầu tiên? 

Đó là một khám phá tuyệt vời của thánh Phanxicô thành Assisi 
(thánh Phanxicô Assisi). Theo tác giả Omer Englebert kể: vào 
năm 1223, chỉ còn đúng 2 tuần lễ nữa là đến ngày mừng lễ Chúa 
Giáng sinh, Phanxicô Assisi lúc đó đang trên đường từ Rôma trở 
về làng Assisi, quê hương của Ngài; khi đi ngang qua làng 
Greccio thì Phanxicô gặp một thày tên là Jean Velita, thày này 
mới tập tu, Phanxicô liền ngỏ lời với thày ấy rằng : “Ta mong 
ước cử hành Lễ Giáng sinh để suy tôn Chúa ra đời ở Bê-lem, 
nhưng để thể hiện nỗi cơ cực và khổ đau của Chúa ngay từ lúc 
còn thơ để cứu chuộc nhân loại, Ta xin con làm một hang đá 
giống như thật với cỏ khô, rồi con dẫn một con lừa và một con bò 
vào để cho giống với con bò con lừa đã chầu quanh Chúa Hài 

đồng năm xưa nhé’’.  Thế là thày vâng lời, đi làm một hang đá giống như lời Phanxicô dặn. 

Còn Phanxicô, sau khi công bố Tin Mừng xong, ngài chia sẻ lời Chúa cho những người đến nghe. Ngài kể 
chuyện sự tích về một vị ‘‘Hoàng đế nghèo’’ sống trước ngài 12 thế kỷ, được sinh ra tại Bê-Lem mà người ta 
thường gọi Ngài là Giêsu, tức “Hài đồng Bê-Lem”. Giảng xong, Phanxicô giả bắt chước giọng của con chiên, 
con lừa kêu “Bethlélem! Bethélem!!!’’, tức thì người ta liền thấy Hài nhi Giêsu đang ngủ trong hang đá chợt 
thức giấc và nhoẻn miệng cười. 

Kể từ máng cỏ đầu tiên tại Greccio, sau đó hàng năm, tại các giáo xứ và nhà nhà khắp nơi trên thế giới, người 
ta bắt đầu làm Hang đá với cây thông để mừng lễ Chúa Giáng sinh. 


