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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 71   

07/01/19 Thứ Hai 1 Ga 3:22—4:6 Tv 2 Mt 4:12-17, 23-25 

08/01/19 Thứ Ba 1 Ga 4:7-10 Tv 71 Mc 6:34-44 

09/01/19 Thứ Tư 1 Ga 4:11-18 Tv 71 Mc 6:45-52 

10/01/19 Thứ Năm 1 Ga 4:19—5:4 Tv 71 Lc 4:14-22a 

11/01/19 Thứ Sáu 1 Ga 5:5-13 Tv 146 Lc 5:12-16 

12/01/19 Thứ Bảy 1 Ga 5:14-21 Tv 148 Ga 3:22-30 

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh 06/01/19 

Is 60:1-6 Mt 2:1-12 Ep 3:2-3a, 5-6 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh chị Hoàng Phương xin lễ giỗ cầu cho linh hồn 
Anrê và Maria. 

Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh 
quang của Đức Chúa như bình minh chiết tỏa trên ngươi.  

   —Isaia 60:1 

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 
Giờ 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 Ba Vua là ai?  

Đức cố Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ngày xưa đã kêu gọi mời các Bạn 
Trẻ thế giới hành hương về nhà thờ chánh tòa Cologne: “Trong vương cung 
thánh đường nguy nga Tổng Giáo phận Cologne bên Đức, di tích thánh của 
Ba Vua được cung kính gìn giữ, tôn kính. Ba Vua là những Hiền sĩ được 
Ngôi sao dẫn đường từ phương trời xa xôi đến tìm gặp Chúa Giêsu Kitô 
sinh ra trong hang đá Bethlehem.  
Cuộc hành hương của các con tới Cologne khởi đầu từ hôm nay. Chúa 
Giêsu Kitô chờ đợi các con ngày Đại Hội giới Trẻ thế giới lần thứ 20 ở đó.” 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ngỏ lời với các Bạn Trẻ ngày 
28.07.2002 ở Toronto, Canada.  
1. Tên của Ba Vua  
Thánh sử Mathêo thuật lại (Mt 21-16) biến cố Chúa giáng sinh làm người 
nói đến những nhà Đạo sĩ đến thờ lạy Chúa Giêsu mới sinh từ phương 
Đông, nhưng không nói rõ con số bao nhiêu vị và ngay cả xuất xứ của họ 
cũng chỉ là phỏng chừng từ Phương Đông thôi. Dựa theo số qùa tặng họ 
mang tới, như phúc âm thuật lại: vàng, nhũ hương và mộc dược, nên 
Origines nghĩ là ba người. Và sự suy diễn này dần dà thành được chấp nhận 
khắp mọi nơi.  
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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   

Lớp giáo lý  
tối Thứ Ba  

sẽ trở lại vào  
ngày 8 tháng 1, 2019 

2. Di tích xương thánh Ba Vua 
Có nhiều tương truyền trong dân gian nói về đời sống của Ba Vua. Theo phúc 
âm của Thánh Tôma thời thế kỷ thứ sáu thuật lại lễ rưả tội của Ba Vua và sau 
này họ đều đã chịu chức linh mục và trở thành giám mục. Rồi vào khoảng năm 
53 sau Chúa giáng sinh, cả Ba Vua đã qua đời, sau khi họ đã cùng nhau mừng 
lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh.  
Thánh nữ Helena (vào khoảng 255 – 3309 là mẹ hoàng đế Constantin I. đã tìm 
thấy xương BaVua và đưa về thành Constantinope. Thế kỷ thứ tư  Giám mục 
Eustorgius I. đã di chuyển hài cốt Ba Vua về thành Mi-la-no (Ý)  
Hoàng đế Friedrich Barbarossa năm 1162 đã chiếm thành Mi-la-nô, phá hủy 
thành phố và đã cho phép Tổng giám mục Cologne  là Rainald von 
Dassel  (1159-1167) mang hài cốt Ba Vua về thành phố Koeln (Cologne) ngày 
23.07.1164.  
Khoảng từ 1180-1225 hài cốt Ba Vua được đặt trong một hòm chứa xương 
thánh qúi gía thời Trung cổ. Cũng vì Hòm chứa xương thánh Ba Vua, mà nhà 
thờ chính tòa Koeln kiểu Gô-tích ngày nay được xây cất 15.08.1248.  
Năm 1200 khúc đầu xương thánh BaVua được tách rời khỏi thân thể và được 
trang hoàng với vòng vàng như một vị vua. Và năm 1904 một phần di tích 
xương thánh Ba Vua được mang trả lại  thành Mi-la-nô . Ở đây di tích xương 
thánh Ba Vua được đặt trong một bình đặt ngay dưới chân bàn thờ thánh đường 
Eustorgio.   
(Viết theo: M. Becker-Huberti,  Feiern, Feste Jahreszeiten, Herder Freiburg, Basel, Wien 1998, 
tr.168-170)  

http://www.chungnhanduckito.net/ 
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Thông Tin 

Giải Đáp và Hướng Dẫn:  
Lm. Phi Quang  

Hỏi: 
Cho con hỏi đi dự lễ ngày Chúa nhật mà trễ mất bài đọc 1 hay trễ cả hai bài đọc thì có thành không? Và 
có phải đi lại lễ khác không?  
T.H. 

Đáp: 
Luật của Giáo Hội không xác định thế nào "mất lễ" và do đó, chúng ta phải nại tới những suy luận hợp lý.  
Thánh Lễ gồm hai phần chính rõ rệt: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. "Phụng vụ Lời Chúa và 
Phụng vụ Thánh Thể làm thành một hành vi phụng tự duy nhất" (SC 56). Theo sự nhận định thông thường 
của ta thì bất cứ một biến cố hay sự việc gì bị coi là không thành khi thiếu những yếu tố chính. Đi dự tiệc 
mà không ăn thì đâu có ý nghĩa. Nếu thiếu một phần chính yếu của Thánh Lễ thì không thể coi Thánh Lễ 
là thành sự được. Một phần của Thánh Lễ bị coi là thiếu khi thiếu quá nửa phần đó. Nếu quá nửa phần Lời 
Chúa bị thiếu thì coi như phần đó không thành.  

Điều quan trọng hơn chúng ta cần phải ý thức: Thánh Lễ là một biến cố vô cùng quan trọng, một cuộc gặp 
gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta không thể dùng "toán học" để đo lường những yếu tố của 
Thánh Lễ. Chúng ta không thể xác định một bài đọc nếu thiếu bao nhiêu chữ thì kể là thiếu. Chúng ta hãy 
tự hỏi lương tâm của mình khi đi tham dự Thánh Lễ có tâm tình nào? Chỉ giữ luật "tối thiểu" hay vì tình 
yêu mến nồng nàn đối với Chúa là Cha nhân lành của ta? Chúng ta có chủ ý coi thường và không muốn 
đến tham dự Thánh Lễ đúng giờ, hay chỉ vì một bất trắc ngoài ý muốn làm ta đến muộn? Kiểm xét tâm 
tình, ý hướng thì quan trọng hơn là tìm những "đáp số" toán học cho những vấn đề luân lý.  

Hỏi: 
Thưa cha! con muốn hỏi: ý nghĩa của lời công bố Tin Mừng trong Thánh Lễ là gì ạ? (tức là khi linh mục 
công bố Tin Mừng theo thánh Luca hay một trong 4 thánh viết Tin Mừng thì ý nghĩa của câu đó là gì ạ?)  
Xuân Hòa 

Đáp:  
Toàn bộ Thánh Kinh gồm hai phần chính: Cựu Ước và Tân Ước. Phần Tân Ước có một phần quan trọng 
gọi là Tin Mừng hay Phúc Âm (gồm bốn cuốn). Các cuốn Phúc Âm là trung tâm điểm của tất cả bộ Thánh 
Kinh vì đó là chứng từ tuyệt hảo nhất về cuộc đời và lời giảng dạy của Ngôi Lời Nhập Thể, Cứu Chúa của 
chúng ta (xem GLCG 125). 

Trong Thánh Lễ có hai phần chính yếu: Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể. Trong phụng vụ 
Lời Chúa thì cao điểm là việc công bố Tin Mừng tức là việc đọc một đoạn trong các sách Phúc Âm. Chỉ 
có Linh mục hay phó tế mới được phép cử hành phần này tức là được phép đọc Tin Mừng và sau đó diễn 
giảng những gì đã đọc. Việc công bố Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong những bổn phận 
chính yếu của những thừa tác viên có chức thánh (Giám mục, Linh mục, Phó tế) (xem Giáo Luật điều 762). 

Hỏi: 
Con nghe nói Phúc Âm chỉ dành riêng cho linh mục và phó tế đọc trước mặt mọi người, không biết điều 
đó có đúng hay không? 
DPT  

Đáp:  
Điều đó không đúng hay không chính xác. Theo luật phụng vụ, việc công bố Phúc Âm trong Thánh Lễ chỉ 
dành riêng cho những người có chức thánh (giám mục, linh mục, phó tế). Trong các trường hợp khác 
ngoài Thánh Lễ, Luật Giáo Hội không giới hạn việc đọc Tin Mừng cho riêng cấp bậc nào. 

http://www.tinmung.net 


