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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

Ý Lễ Trong Tuần 

Chị Phạm Thủy xin lễ giỗ cầu cho linh hồn  
Maria Lê Thị Hoàng Trang. 

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. 

Chúa Nhật V Phục Sinh 19/05/19 
  Tv 144   

20/05/19 Thứ Hai Cv 14:5-18 Tv 114 Ga 14:21-26 
21/05/19 Thứ Ba Cv 14:19-28 Tv 144 Ga 14:27-31a 
22/05/19 Thứ Tư Cv 15:1-6 Tv 121 Ga 15:1-8 
23/05/19 Thứ Năm Cv 15:7-21 Tv 95 Ga 15:9-11 

24/05/19 Thứ Sáu Cv 15:22-31 Tv 56 Ga 15:12-17 

25/05/19 Thứ Bảy Cv 16:1-10 Tv 99 Ga 15:18-21 

Cv 14:21-27 Ga 13:31-33a, 34-35 Kh 21:1-5a 

      Ý chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô 

        Tháng Năm: Ý nguyện truyền giáo cầu cho Giáo Hội 
        ở Phi Châu 

Xin cho Giáo Hội ở Phi Châu, nhờ việc dấn thân của các phần tử của mình, 
trở thành hạt giống của mối hiệp nhất trong dân chúng của họ và là dấu chỉ 
của niềm hy vọng cho toàn lục địa. 

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu 
thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy  

đã yêu thương anh em.”  
     —Gioan 13:34 
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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 Vũ 
Việt qua số điện thoại 714-
422-6319.    

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 , Lịch sử việc cung nghinh Thánh Thể ngày thứ Năm tuần 
Thánh và lịch sử, ý nghĩa của viếng Thánh Thể (Chầu riêng ) và cơ sở mạc khải 
của điều này? Con xin Cảm ơn Cha.  
Têrêxa. T. Tuyen   
 

Đáp: Việc cung nghinh Thánh Thể từ bàn thờ chính sang bàn thờ tạm (the 
altar of repose) là một nghi thức đã được thành hình qua nhiều thế kỷ có thể 
ảnh hưởng bởi việc cung nghinh trọng thể Thánh Thể Chúa Kitô trong Lễ Mình 
Thánh Chúa. Lễ này đã có một lịch sử lâu năm, có thể từ thế kỷ 13 và việc Kiệu 
Thánh Thể trọng thể có thể đã có từ thế kỷ 14. 

Còn việc viếng Mình Thánh hay Viếng Thánh Thể đã thực hành từ đường tu 
đức đan viện từ thời Trung Cổ. Từ thế kỷ 13, luật các đan nữ đã có luật viếng 
Chúa ngay từ khi bắt đầu một ngày sống. Nếu muốn tìm cơ sở của mạc khải về 
những việc này thì phải trở lại tất cả những đoạn Thánh Kinh liên quan đến 
Phép Thánh Thể. Vì chúng ta tin tưởng vào sự hiện diện thực sự một cách bí 
tích trong Thánh Thể thì những hình thức tỏ bày lòng sùng bái, tôn thờ và 
tương quan với Bánh Thánh và Rượu Thánh tức là Mình và Máu của Chúa 
Giêsu Kitô thì chắc chắn là điều hợp lý tất nhiên. Từ trong Cựu Ước đã có 
những hình ảnh tiên báo về sự hiện diện Bí Tích kỳ diệu này trong cuộc xuất 
hành như Hòm Bia Giao Ước, Lều gặp gỡ, Đền Thờ Giêrusalem... 
Trong tông thơ "Mane nobiscum Domine" Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
đã khuyến khích những người Công Giáo hãy tham gia những cuộc cung 
nghinh Thánh Thể như là một cuộc tuyên xưng đức tin công khai vào việc Chúa 
Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể. 

http://www.tinmung.net  

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

Quỹ Phát Triển Giáo Phận 
 

Tuần Cam Kết  
Ngày 25 và 26 tháng Năm năm 2019 

 

Nhờ hồng ân của Chúa và các tấm lòng hảo tâm của giáo dân trong các giáo xứ thuộc 
giáo phận San Bernardino, quý vị đã chia sẻ tài chánh cho những nạn nhân trong các 
thiên tai như: bão lụt, hạn hán, hỏa hoạn, khủng bố v.vv... Sự thường thì sau những tin 
tức truyền thông không còn chú ý tới nữa, thì những hy vọng cứu trợ và phục hồi tiếp 
theo. 

Những nạn nhân của các vấn nạn vẫn thay đổi hàng năm, nhưng những chiến dịch về các 
mục vụ cứu trợ vẫn không thay đổi, để giúp người vô gia cư, giảm nạn nghèo đói, và 
nhân loại khổ đau trên hơn 85 quốc gia, quỹ Phát Triển Giáo Phận vào Mùa Xuân giúp 

cho các việc như: 

 Catholic Relief Services (CRS)— Chương Trình Cứu Trợ Công Giáo giúp các nạn nhân của nạn buôn 
người, nạn nhân của thiên tai hay chiến tranh, người mang bệnh HIV/AIDS, nạn nhân nghèo đói, và người 
tị nạn. 

 Catholic Communication Campaign— Chiến Dịch Truyền Thông Công Giáo giúp Giáo Hội Hoa Kỳ loan 
Tin Mừng bằng cách mở mang nguồn truyền hình, truyền thanh, mạng truyền thông và các tài liệu in ấn. 
Hơn một nửa đóng góp của quý vị sẽ dùng cho giáo phận để trợ giúp các cơ sở địa phương loan báo Tin 
Mừng. 

 Peter’s Pence— Trang Mạng Quyên Góp Bác Ái của Đức Giáo Hoàng giúp Đức Thánh Cha đáp ứng các 
trợ giúp khẩn cấp nhanh nhất trên toàn cầu—như những người gặp mất mát chiến chanh, thiên tai, bệnh tật, 
đàn áp.  

 Catholic Campaign for Human Development (CCHD)— Chiến Dịch chống Nghèo Khó của Công Giáo, tại 
nước Mỹ, trợ giúp chương trình bênh vực chính sách bảo vệ nhân công và nhà ở, cải tổ chương trình giáo 
dục và các vấn đề liên quan tới nghèo đói. Hơn 90% đóng góp của quý vị sẽ trợ giúp cho các người nghèo 
khó trong giáo phận chúng ta.   

Chúng tôi mời gọi quý vị hãy cộng tác để thay đổi cuộc sống của mọi người trên thế giới, hãy nghe tiếng than 
khóc của người nghèo khổ. Những việc quý vị làm nhỏ nhất là làm cho Chúa Giêsu! Xin quý vị hãy cầu 
nguyện cho việc đóng góp này. Chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị. 


