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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

     Tv 26   

18/03/19 Thứ Hai Đn 9:4b-10 Tv  Lc 6:36-38 

19/03/19 Thứ Ba    

     
     Tv   Mt 1:16,18-21,24 
20/03/19 Thứ Tư Gr 18:18-20 Tv  Mt 20:17-28 
21/03/19 Thứ Năm Gr 17:5-10 Tv  Lc 16:19-31 

22/03/19 Thứ Sáu St 37:3-4,12-13,17-28 Tv  Mt 21:33-43,45 

23/03/19 Thứ Bảy Mi 7:14-15,18-20 Tv  Lc 15:1-3,11-32 

Chúa Nhật II Mùa Chay 17/03/19 
St 15:5-12,17-18 Lc 9:28b-36 Pl 3:17—4:1 

Ý Lễ Trong Tuần 

Anh Xà Larry xin lễ cầu cho hôn thê  
phỏng vấn lần đầu được đậu. 

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 Cả Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria.         
Lễ trọng 

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi 
khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. 

    —Luca 9:29 

Rm 4:13,16-18,22 2 Sm 7:4-5a,12-14a,16 
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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. 

 
 
 

 

Ủy Ban Vận Động Gây Quỹ mến chào quý ông bà và anh chị 
em,  
 
Thật khó tin được, chỉ hơn 6 tuần kể từ Tuần Lập Cam Kết 
đến nay, chúng ta đã quyên được hơn nửa số quỹ cho dự án, 
việc này đến từ Ơn của Chúa! Và đây mới chỉ là khởi đầu. 
Hàng ngày chúng tôi vẫn còn thấy nhiều thẻ cam kết gởi vào 
giáo xứ. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà và 
anh chị em đã tham gia đóng góp thời gian, tài năng, của cải 
và nhất là lời cầu nguyện.  

Tôi xin thưa với quý ông bà và anh chị em rằng tôi rất biết ơn 
và rất cần sự tích cực đóng góp của tất cả quý vị để hoàn tất 
dự án. Không một đóng góp nào tầm thường hoặc quá nhỏ, 
điều đáng kể là sự sẵn lòng hy sinh của quý vị cho “Giáo Xứ 
Chúng Ta—Tương Lai Chúng Ta” được thành đạt, quan trọng 
là tất cả chúng ta cảm nhận được mỗi người chúng ta có một 
vai trò trong dự án này tuyệt vời này và khi đã hoàn tất, chúng 
ta có thể nói rằng “Tôi đã làm trọn vai trò của tôi, tôi đã giúp 
để lại di sản cho thế hệ mai sau.”  

Chúng tôi sẽ cập nhật  thông tin mới và thú vị trong mỗi tiến 
trình để quý vị có thể tham gia với chúng tôi.  
Thay mặt cho Ủy Ban Vận Động, 
 
Xin Chúa chúc lành cho quý vị, 
 
Bill DeMucci 
 
 
Chủ tịch  
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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, vào 
tháng Một, Đức Giám Mục Gerald R. Barnes gởi thư 
mời gọi mỗi người chúng ta gieo hạt giống hy vọng 
để gặt hoa trái yêu thương bằng cách tham gia vào 
việc lập cam kết vào Quỹ Phát Triển Địa Phận 2019, 
Quỹ Phát Triển Địa Phận sẽ giúp  thăng tiến các 
chương trình và các mục vụ của Địa phận. Dưới đây 
là một số 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. 


