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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

  Tv 95   

21/01/19 Thứ Hai    

  Dt 5:1-10 Tv 109 Mc 2:18-22 

22/01/19 Thứ Ba Dt 6:10-20 Tv 110 Mc 2:23-28 

23/01/19 Thứ Tư Dt 7:1-3, 15-17 Tv 109 Mc 3:1-6 

24/01/19 Thứ Năm    

     

  Dt 7:25—8:6 Tv 39 Mc 3:7-12 

25/01/19 Thứ Sáu    

  Cv 22:3-16 Tv 116 Mc 16:15-18 
26/01/19 Thứ Bảy    

  2 Tm 1:1-8 Tv 95 Mc 3:20-21 

Chúa Nhật II Mùa Thường Niên 20/01/19 

Is 62:1-5 Ga 2:1-11 1 Cor 12:4-11 
Thánh Anê, Trinh nữ Tử đạo. Lễ nhớ. 

Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà 
và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” 

     —Gioan 2:4 

Ý Chỉ Chung: Cầu cho giới trẻ và mẫu gương 
Đức Maria.  

- Xin cho giới trẻ, cách riêng cho giới trẻ của Châu 
Mỹ Latinh, biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời 
gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui 
Tin Mừng.  

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

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 

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. 

Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Lễ kính. 

Thánh Timôthêô và Titô Giám mục. Lễ nhớ. 

Thánh Phanxicô đệ San, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh. 
Lễ nhớ. 
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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   

Thắc Mắc/Liên Lạc: 

Cần tư vấn với Linh Mục xin 
vui lòng liên lạc chị Yến Vũ 
để lấy hẹn. Lập sổ gia đình, 
xin đơn Giáo lý, Dự tòng, 
Rửa Tội, Hôn Phối, Làm 
phép nhà, Công tác Mục Vụ 
hoặc bất kỳ nghi vấn nào, xin 
liên lạc chị Yến Vũ 760-564-
1255 ext. 232 hoặc số di 
động 760-285-1407. 

http://www.tinmung.net/ 

Giải Đáp và Hướng Dẫn:   
Lm. Phi Quang  

Hỏi  
Thưa Cha khi tham dự Thánh lễ nhưng lo ra thì việc rước lễ có thành không ? Khi 
dâng Thánh lễ vị Linh Mục lo ra thì sao ? Xin chân thành cám ơn quí Cha.  
Thong Nguyen  

Đáp 
Chia trí là một việc rất thường xẩy ra đối với con người, nhất trong việc đạo đức 
như đọc kinh dự lễ. Có thể những sự chia trí ấy xẩy ra "ngoài ý muốn" tức là không 
chủ ý và cũng có thể chia trí cố tình, với sự ý thức và chủ tâm. Không phải bất cứ 
sự "lo ra" nào cũng là có tội hay có tội trọng. Nếu chia trí ngoài ý muốn thì không 
bao giờ có tội. Tuy nhiên có thể có trách nhiệm do sự thiếu cố gắng và không tránh 
dịp. Trái lại, nếu chủ ý cố tình chia trí kéo dài mất phần quan trọng của Thánh Lễ 
Buộc thì dĩ nhiên mất Thánh Lễ đó và mắc tội mất lễ buộc. Trong trường hợp đó 
đương sự không được rước lễ nếu chưa xưng tội.  

Cũng nên biết rằng, việc cố tình lo ra chia trí có thể đi đến chỗ phạm thánh nếu có 
thái độ bất xứng đối với các bí tích và các hành động phụng vụ khác. Sự phạm 
thánh là một tội nghiêm trọng, đặc biệt khi phạm đến Bí tích Thánh Thể vì trong Bí 
tích này, chính Mình Thánh Đức Kitô hiện diện một cách theo bản thể với chúng ta 
(xem GLCG 2120).  

Chính vì thế, các linh mục, khi tế lễ phải có thái độ cung kính xứng hợp. Nếu chủ 
tâm chia trí một cách bất xứng, chắc chắn các ngài phải chịu trách nhiệm về hành 
bi bất kính đó. Tuy nhiên việc xác định giá trị luân lý chính xác của mỗi trường 
hợp cần phải xét nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác.  
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Thông Tin 

Nhóm Giới Trẻ  
- Lứa tuổi High School 
 

Các buổi họp mặt sắp tới, các em 
lớp 9—12 

Chúa Nhật, 3 tháng 2, 2019 
& 

Chúa Nhật 24 tháng 2, 2019 
6:00—8:00 tối 

Vui chơi! Ăn uống! Kết bạn! 
 

Nếu bạn muốn tình nguyện phụ giúp 
nhóm, xin vui lòng gọi cô Debbie 
Rivera số (760) 564-1255 

Văn phòng nhà xứ đóng cửa  
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019 mừng lễ 

 

 
Xin mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự buổi 
gặp gỡ và thảo luận của Ủy Ban Vận Động và Ủy Ban 
Xây Dựng Hội Trường trong các ngày 22 — 25 tháng 
1. Xin quý vị vui lòng phúc đáp bằng cách gọi văn 
phòng nhà xứ khi quý vị nhận được thư mời. 
 
Các buổi gặp gỡ và để làm quen sẽ có các thành viên 
của Ủy Ban chào đón quý vị, trình chiếu đoạn phim về 
dự án, tường trình về dự án, thảo luận về việc gây quỹ, 
và trả lời những thắc mắc của quý vị. Cộng đoàn Việt 
Nam sẽ có một buổi hội thảo bằng tiếng Việt vào Thứ 
Tư, ngày 23 tháng 1 lúc 7:00 tối. Xin trân trọng kính 
mời quý vị hãy cố gắng tham dự đông đủ.   
 
Sau hết, uỷ ban sẽ có các tình nguyện viên liên lạc quý 
vị qua điện thoại để mời quý vị tới tham dự buổi hội 
thảo của cộng đoàn. Các tình nguyện viên này đại diện 

cho giáo xứ và nổ lực giúp cho dự án này được thành 
công. Chúng tôi xin quý vị hãy lịch thiệp và vui vẻ với 
họ.  

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: 

CapitalCampaign@stfrancis-lq.org 

Thứ Ba, Ngày 22 tháng 1 — 12:00 trưa (Tiếng Anh)  
hoặc 6:00 chiều (Tiếng Anh) 

Thứ Tư, Ngày 23 tháng 1 — 9:00 sáng (Tiếng Anh)  
hoặc 7:00 tối (Tiếng Việt) 

Thứ Năm, Ngày 24 — 9:00 sáng (Tiếng Anh)  
hoặc 6:00 chiều (Tiếng Tây Ban Nha) 

Thứ Sáu, Ngày 25 —12:00 trưa (Tiếng Anh)  
hoặc 6:00 chiều (Tiếng Anh) 


