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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

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 127   

31/12/18 Thứ Hai    

  1 Ga 2:18-21 Tv 95 Ga 1:1-18 

01/01/19 Thứ Ba    

  Tv 66   

02/01/19 Thứ Tư    

     

  1 Ga 2:22-28 Tv 97 Ga 1:19-28 

03/01/19 Thứ Năm 1 Ga 2:29—3:6 Tv 97 Ga 1:29-34 

04/01/19 Thứ Sáu    

  1 Ga 3:7-10 Tv 97 Ga 1:35-42 

05/01/19 Thứ Bảy    
  1 Ga 3:11-21 Tv 99 Ga 1:43-51 

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất 30/12/18 

1 Sm 1:20-22,24-28 Lc 2:41-52 1 Ga 3:1-2,21-24 

Ý Lễ Trong Tuần 

Ca đoàn Thánh Gia mừng quan thầy, xin Thánh Gia ban nhiều ơn 
ích thiêng liêng cho từng ca viên, cho mọi gia đình phát triển 

thánh thiện và noi gương vị thánh bổn mạng. 

Ngày bảy của tuần Bát Nhật Giáng Sinh 

Ý Chỉ Chung:  

Cầu cho việc truyền giao đức tin - Xin cho những 
người dấn thân trong công việc phục vụ và truyền 
giao đức tin tìm được ngôn ngữ phù hợp với thời 
đại khi đối thoại với các nền văn hoá. 

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang 
ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe 

cậu nhọi cũng ngạc nhiên về trí thông minh  
và những lời đối đáp của cậu. 

      —Luca 2:46-47 

Thánh Elizabeth Ann Seton, Nữ tu. Lễ kính. 

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng. 

Thánh Gioan Neuman, Giám mục. Lễ nhớ. 

Thánh Baxiliô Cả, Thánh Grêgôriô Nadiên, Giám mục, 
Tiến sĩ Hội thánh . Lễ nhớ. 

Gal 4:4-7 Lc 2:16-21 Ds 6:22-27  

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 
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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   

Ban Giáo Lý 
 

Các lớp giáo lý sẽ nghỉ vào 
ngày 1 tháng 1, 2019. 

 Và trở lại Thứ Ba,  
8 tháng 1, 2019. 

Xin bình an của Chúa ở cùng 
quý vị và gia quyến. 

1. Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối 
người. Công quả tay bạn làm ra, bạn được an hưởng và sẽ gặp may. 

2. Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái trong gia thất nội cung nhà bạn. Con 
cái bạn như chồi non của khóm ô-liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. Đó là 
phước lộc dành cho người tôn sợ Chúa. 

3. Nguyện Chúa từ Si-on chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của 
Giê-ru-sa-lem hết mọi ngày trong đời sống bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu 
đàn con. 

Sứ Điệp của ĐGH nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới 1-1-2019 

Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 52 cử hành vào thứ ba 1-1-2019 sắp tới với 
chủ để là: ”Chính trị tốt phục vụ hòa bình”.  

1. “Bình an cho nhà này!” 
Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu nói với họ: ”Khi vào bất kỳ nhà 
nào, trước tiên các con hãy nói: ”Bình an cho nhà này!”. Nếu tại đó có một 
người con của hòa bình, thì bình an của các con sẽ xuống trên người ấy, nếu 
không an bình ấy sẽ trở lại trên các con” (Lc 10,5-6).  
Trao tặng hòa bình là điều ở trọng tâm sứ mạng các môn đệ của Chúa Kitô. Và 
món quà này được gửi đến tất cả những người nam nữ đang khao khát hòa bình 
giữa những thảm trạng và bạo lực trong lịch sử nhân loại (1). ”Nhà” mà Chúa 
Giêsu nói, chính là mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi quốc gia, mỗi đại lục, với 
những đặc thù và lịch sử của họ; trước tiên đó là mỗi người, không phân biệt 
cũng chẳng kỳ thị. Đó cũng là ”căn nhà chung” của chúng ta: là trái đất trên đó 
Thiên Chúa đã đặt để chúng ta cư ngụ và chúng ta được kêu gọi ân cần chăm 
sóc trái đất ấy.  
Vì vậy đây cũng là lời cầu chúc của tôi nhân dịp đầu năm mới: ”Bình an cho 
nhà này!”  

Xin đọc tiếp trang sau 



 

 December 30, 2018 Page  3 St. Francis of Assisi Church 

Thông Tin 

Văn Phòng Giáo 
Xứ đóng cửa 

 

1 tháng 1, 2019 

văn phòng mở lại  
2 tháng 1, 2019 

2. Thách đố chính trị tốt 

Hòa bình giống như niềm hy vọng mà văn hào Charles Péguy đã nói đến (2); nó giống như một nụ hoa mong 
manh đang tìm cách nở ra giữa những hòn đá bạo lực. Chúng ta biết điều này: sự tìm kiến quyền lực bằng mọi 
giá đưa tới những lạm dụng và bất công. Chính trị là phương thế cơ bản để kiến tạo cộng đoàn xã hội và 
những công trình của con người, nhưng khi những kẻ thi hành chính trị không thực thi chính trị như một công 
tác phục vụ tập thể con người, thì nó có thể trở thành một dụng cụ đàn áp, gạt ra ngoài lề và thậm chí nó được 
dùng để tàn phá.  

Chúa Giêsu đã dạy: ”Nếu ai muốn trở thành người làm đầu thì hãy trở thành người rốt cùng và làm đầy tớ mọi 
người” (Mc 9,35). Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô 6 đã nhấn mạnh: ”Coi trọng chính trị ở mọi cấp độ - địa 
phương, miền, quốc gia và thế giới - có nghĩa là khẳng định nghĩa vụ của con người, của mỗi người, trong việc 
nhìn nhận thực tại cụ thể và giá trị của tự do chọn lựa được cống hiến cho mình để tìm cách cùng nhau thực 
hiện thiện ích của xã hội, quốc gia, nhân loại” (3)  

Thực vậy, chức năng và trách nhiệm chính trị là một thách đố trường kỳ đối với tất cả những người được ủy 
nhiệm phục vụ đất nước của mình, bảo vệ tất cả những người sống trong đó và làm việc để tạo ra những điều 
kiện cho một tương lai xứng đáng và công chính. Nếu được thực thi trong niềm tôn trọng cơ bản đối với sự 
sống, tự do và phẩm giá của con người, thì chính trị có thể thực sự trở thành một hình thức trổi vượt của đức 
bác ái.  

3. Bác ái và các đức tính nhân bản để có một nền chính trị phục vụ các quyền con người và hòa bình  

ĐGH Biển Đức 16 nhắc nhở rằng ”mỗi Kitô hữu được kêu gọi thực thi đức bác ái này, theo ơn gọi và khả 
năng ảnh hưởng trong ”pólis”. [...]. Khi được đức bác ái linh hoạt thì sự dấn thân cho công ích có một giá trị 
cao hơn giá trị của sự dấn thân chỉ có đặc tính đời và chính trị [...]. Hoạt động của con người trên trái đất, khi 
được đức bác ái soi sáng và nâng đỡ, thì nó góp phần vào việc kiến tạo xã hội phổ quát của Thiên Chúa mà 
lịch sử nhân loại đang hướng tới” (4). Đó là một chương trình trong đó tất cả các chính trị gia có thể theo đuổi, 
bất luận họ thuộc văn hóa hoặc tôn giáo nào, khi họ cùng nhau mong ước hoạt động cho thiện ích của gia đình 
nhân loại, thực thi những đức tính nhân bản làm nền tảng cho một nền chính trị tốt: công bằng, ngay chính, tôn 
trọng nhau, thành thực, lương thiện và trung tín.  

Về vấn đề này, cũng nên nhắc đến những ”mối phúc của nhà chính trị” đã được ĐHY Việt Nam Phanxicô 
Xavie Nguyễn Văn Thuận, qua đời năm 2002, đề ra, Người đã là một chứng nhân trung thành của Tin Mừng:  

 Phúc cho nhà chính trị nào coi trọng và ý thức sâu rộng về vai trò của mình.  

 Phúc cho nhà chính trị nào có nhân cách phản ánh sự đáng tín nhiệm.  

 Phúc cho nhà chính trị nào làm việc cho công ích chứ không vì tư lợi.  

 Phúc cho nhà chính trị nào luôn có lời nói đi đôi với việc làm.  

 Phúc cho nhà chính trị nào thực thi sự hiệp nhất.  

 Phúc cho nhà chính trị nào dấn thân thực hiện một sự thay đổi quyết liệt.  

 Phúc cho nhà chính trị nào biết lắng nghe.  

 Phúc cho nhà chính trị nào không sợ hãi (5)  

Mỗi khi có sự thay đổi các chức vụ dân cử, mỗi hạn kỳ bầu cử, mỗi giai đoạn trong đời sống công cộng, đó 
đều là dịp để trở về với nguồn mạch và những tham chiếu soi sáng công lý và luật pháp. Chúng ta chắc chắn 
điều này; nền chính trị tốt phục vụ hòa bình; nó tôn trọng và thăng tiến các nhân quyền cơ bản, đây cũng như 
những nghĩa vụ hỗ tương, để giữa các thế hệ hiện tại và tương lai có một liên hệ tín nhiệm và biết ơn.  

https://www.vaticannews.va/vi 


