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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

  Tv 90   

11/03/19 Thứ Hai Lv 19:1-2, 11-18 Tv 18 Mt 25:31-46 

12/03/19 Thứ Ba Is 55:10-11 Tv 33 Mt 6:7-15 

13/03/19 Thứ Tư Gn 3:1-10 Tv 50 Lc 11:29-32 
14/03/19 Thứ Năm Et C:12, 14-16, 23-25 Tv 137 Mt 7:7-12 

15/03/19 Thứ Sáu Ed 18:21-28 Tv 129 Mt 5:20-26 

16/03/19 Thứ Bảy Đnl 26:16-19 Tv 118 Mt 5:43-48 

Chúa Nhật I Mùa Chay 10/03/19 
Đnl 26:4-10 Lc 4:1-13 Rm 10:8-13 

Ý Lễ Trong Tuần 

Cô Thủy xin lễ cầu cho 2 linh hồn Gioan Baotixita,  
và linh hồn Anna. 

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. 

Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 
Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong 

hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.  —Lk 4:1-2a 
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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. 

 
 
 

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến, 
 

Nhiều người thắc mắc tại sao chúng ta cần gây quỹ 12 triệu để 
xây dựng công trình diện tích 24,000 feet vuông. Tôi muốn 
gởi quý ông bà và anh chị em kế hoạch ngân sách xây dựng 
để chúng ta hiểu rõ các phí tồn không chỉ cho toà hội trường 
mới.  

 

 Chi phí dự tính hội trường mới - $9,200,000 
 Giá lạm phát - $900,000 
 Chi phí hoạt động tăng dần - $1,000,000 
 Chi phí cho các cơ sở Giáo xứ - $600,000 
 Hỗ trợ gây quỹ - $300,000 

Tôi biết mọi người cũng như tôi, khi công trình đã hoàn tất, 
không ai muốn nghe ‘Tôi xin lỗi vì tôi quên mục chi phí này 
và cần thêm tiền.’ Vì lý do đó, chúng tôi cố gắng hết trong khả 
năng khi lập kế hoạch ngân sách, ước lượng các phí tổn dự trù 
cũng như giá lạm phát và các chi phí bảo trì Thánh đường 
lộng lẫy 35 tuổi của chúng ta. Kế hoạch ngân sách được Giáo 
phận, Ban Tài Chánh và Ủy Ban Xây Dựng Hội Trường kiểm 
duyệt.  

Tôi mong rằng tôi giúp quý vị hiểu rõ khi thỉnh cầu quý vị 
tham gia đóng góp 12 triệu để cùng đảm bảo thế hệ mai sau 
“Giáo Xứ Chúng Ta —Tương Lai Chúng Ta” . 
 

Thân mến trong Chúa Kitô, 
Lm. James  
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Thông Tin Thông Tin 

 

Nghi Thức Hòa Giải 
Thứ Hai,  

Ngày 18 Tháng 3, 2019 

lúc 7:00 tối 

 
Quỹ Phát Triển Địa Phận 

Tuần Cam Kết 
Ngày 23-24 tháng Ba năm 2019 

  

 
 

 
Kính Chào Cộng Đoàn Dân Chúa. Hàng năm, Đức 
Giám Mục Gerald R. Barnes của chúng ta mời gọi mỗi 
người hãy tham gia vào việc lập cam kết vào Quỹ Phát 
Triển Địa Phận để cộng tác và nâng đỡ các chương 
trình mục vụ của Địa phận hầu mang lại hoa trái yêu 
thương. Trong tháng Một, quý vị đã nhận được thư mời 
giúp Quỹ Phát Triển Địa Phận năm 2019. Dưới đây là 
một vài trong nhiều mục vụ và chương trình được 
hưởng do Quỹ Phát Triển Địa Phận: 

  · Đào tạo ơn gọi tu sĩ  
· Trợ giúp y tế quý Linh Mục hưu dưỡng  
· Tệ nạn xã hội  
· Trường học Công Giáo 
· Đất Thánh  

Kính mời quý ông bà và anh chị em vui lòng tham gia 
đóng góp với tấm lòng bao dung của mình. Xin quý vị 
cùng cầu nguyện để được sự soi sáng của Chúa Thánh 
Thần. 
  
Xin Chúa chúc lành cho quý vị. 

 

GIÚP ĐỠ NHÀ BIRTH 
CHOICE OF THE DESERT 

 
 

Vào cuối tuần ngày 16 và 17 
tháng Ba, Nhà Birth Choice of 
the Desert sẽ phát ra những chai 
sữa, xin mọi người vui lòng lấy 
về và bỏ vào chai những tiền 
bạc cắc, tiền giấy hoặc ngay cả 
chi phiếu để giúp đỡ những 
người mẹ lầm lỡ. Xin mang lại 
và bỏ trong rổ để sẵn trong nhà 
thờ hoặc mang vào văn phòng 
giáo xứ vào cuối tuần ngày 23-
24 tháng Ba. 

Bạn có muốn tham gia 

Ban Lễ Sinh 
không? 

 
Bạn có cảm nhận ơn gọi 
để giúp việc bàn thánh 
không? Ban Lễ Sinh 
đang rất cần bạn! 

Xin mời bạn hãy đến để 
tìm hiểu về ơn gọi này 
vào ngày 12 tháng Ba 
năm 2019 lúc 4:00 chiều.  

Xin quý phụ huynh hãy 
khuyến khích con em 
mình tham gia trong việc 
nhà Chúa. 


