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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

  Tv 18   

28/01/19 Thứ Hai    

     

  Dt 9:15, 24-28 Tv 97 Mc 3:22-30 

29/01/19 Thứ Ba Dt 10:1-10 Tv 39 Mc 3:31-35 

30/01/19 Thứ Tư Dt 10:11-18 Tv 109 Mc 4:1-20 

31/01/19 Thứ Năm    

  Dt 10: 19-25 Tv 23 Mc 4:21-25 
01/02/19 Thứ Sáu Dt 10:32-39 Tv 36 Mc 4:26-34 

02/02/19 Thứ Bảy    

  Tv 23 Dt 2:14-18 Lc 2:22-40 

Chúa Nhật III Mùa Thường Niên 27/01/19 

Nkm 8:2-4a,5-6,8-10 Lc 1:1-4; 4:14-21 1 Cor 12:12-30 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh chị Việt Thu xin lễ cầu cho linh hồn Anna và linh hồn Antôn. 

Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh.     
Lễ nhớ. 

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì 
Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, 
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ 

nghèo hèn.”  —Luca 4:18a 

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. 

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Lễ kính. 

Thánh Gioan Bosco, Linh mục. Lễ nhớ. 

Ml 3:1-4 

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.  
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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. 

Giải Đáp và Hướng Dẫn:   
Lm. Phi Quang  

Hỏi  
 Thưa Cha, chúng con kết hôn đã 3 năm nhưng chưa có con. Đi khám bác sĩ 
tư vấn "thụ tinh nhân tạo". Thưa Cha, chúng con có nên nghe theo không??? 
Thụ tinh nhân tạo có tội không Cha? Con xin cám ơn Cha.  
loan_vopink@  

Đáp 
 Giáo Hội đã qui định những vấn đề liên quan đến vấn đề giúp cho các vợ 
chồng son sẻ có con như sau:  
 “Những kỹ thuật gây nên sự phân tán huyết thống của cha mẹ, do có sự can 
dự của người ngoài vào sinh hoạt lứa đôi (như tặng tinh dịch, hoặc tặng noãn 
bào, hoặc cho mượn tử cung), đều là nhơ nhuốc cách nghiêm trọng. Những kỹ 
thuật này (chích tinh dịch và thu tinh nhân tạo của người khác) phạm đến quyền 
của đứa bé được sinh ra bởi cha mẹ của nó đã được liên kết với nhau bằng hôn 
nhân. Những kỹ thuật này cũng phạm đến quyền độc chiếm làm cho vợ chồng 
chỉ trở thành cha và mẹ bởi nhau mà thôi” (GLCG 2376).  
 “Được thực hiện cho chính hai vợ chồng (thụ tinh nhân tạo lấy từ người 
chồng), những kỹ thuật này có thể bớt tai hại, nhưng vẫn không thể chấp nhận 
về mặt luân lý, vì chúng tách rời hành vi tính dục và hành vi sinh sản. Hành vi 
tạo thành sự hiện hữu của đứa trẻ không còn là hành vi của hai vợ chồng hiến 
thân cho nhau, nhưng nó đặt sự sống và căn cước của bào thai những bác sĩ và 
những nhà sinh học, và như vậy là thiết lập quyền thống trị của kỹ thuật trên 
nguồn gốc và định mệnh của con người. Liên hệ thống trị này nghịch với phẩm 
giá con người và sự bình đẳng phải có giữa cha mẹ và con cái. Xét về luân lý, 
sự sinh sản sẽ mất đi sự tuyệt hảo riêng của nó khi nó không còn là hoa trái của 
hành vi phu thê, nghĩa là hành vi đặc loại của sự phối hợp vợ chồng. Chỉ sự tôn 
trọng mối liên lạc giữa những ý nghĩa của hành vi phu thê và sự tôn trọng tính 
hiệp nhất của con người mới bảo đảm được một sự sinh đẻ phù hợp với nhân 
phẩm của con người” GLCG 2377).  
 Căn cứ vào những giáo huấn chính thức này của Giáo Hội chúng ta phải kết 
luận rằng ta không được theo những lời tư vấn của các bác sĩ trong vấn đề thụ 
tinh nhân tạo. Nếu thực hiện những điều xúc phạm tới nhân phẩm của con 
người (thụ tinh nhân tạo) như vậy không thể tránh tội được.  
 
Hỏi  
 Thưa cha, mình uống nước thánh vì tin tưởng Chúa và Đức Mẹ sẽ chữa lành 
khỏi bệnh. Vậy như thế có phải mê tín dị đoan không ạ?   
sea_light94  

Đáp 
 Việc uống nước thánh (nước đã làm phép) như một cử chỉ bày tỏ niềm tin 
tưởng vào quyền phép của Thiên Chúa và cầu xin ơn chữa lành, đó là điều tốt 
lành. Nhưng coi nước thánh như một dấu “bùa” phù phép tự nó có công hiệu 
chữa lành (ma thuật) thì đó là “mê tín, dị đoan.” Việc rảy nước phép hay làm 
dấu với nước phép được kể là “Á bí tích” tức là dấu hiệu linh thánh, phần nào 
giống như các bí tích, nhờ đó các hiệu quả, nhất là các hiệu quả thiêng liêng 
được nói lên và đạt được nhờ lời cầu nguyện của Giáo Hội (xem GLCG 1667). 
Do đó, việc sử dụng nước thánh nên dùng như á bí tích – một hình thức cầu 
nguyện, tuyên xưng niềm tin và nhắc lại bí tích Rửa tội chứ không sử dụng như 
một “ảo thuật.”  

http://www.tinmung.net/ 
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Thông Tin 


