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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

Ý Lễ Trong Tuần 

Cô Thủy xin lễ cầu cho linh hồn Phaolô và linh hồn Anna.  

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

LM. Chánh xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Ken Kiệt Vũ 

(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 XIV Mùa Thường Niên 07/07/19 

Ý chỉ của Đức Thánh Cha Phanxicô 

Tháng Bảy: Cầu cho Công lý  

Xin cho những ai hành xử công lý biết thực thi một 
cách liêm chính, đừng để những gì bất công đang 

thịnh hành trên thế giới này trở thành phán quyết cuối cùng . 

  Tv 65   

08/07/19 Thứ Hai St 28:10-22a Tv 90 Mt 9:18-26 
09/07/19 Thứ Ba St 32:23-33 Tv 16 Mt 9:32-38 
10/07/19 Thứ Tư St 41:55-57; 42:5-7a, 17 Tv 32 Mt 10:1-7 
11/07/19 Thứ Năm    

  St 44:18-21, 23b-29;45 Tv 104 Mt 10:7-15 

12/07/19 Thứ Sáu St 46:1-7, 28-30 Tv 36 Mt 10:16-23 

13/07/19 Thứ Bảy St 49:29-32; 50:15-26a Tv 104 Mt 10:24-33 

Is 66:10-14c Lc 10:1-12, 17-20 Gl 6:14-18 

Thánh Bênêđíctô, Tu Viện Trưởng. Lễ nhớ. 

 
Chầu Thánh Thể 
Thứ Hai — Thứ Sáu  

8:45 sáng — 12:00 trưa 
Tại Nhà Nguyện 

“Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh 
em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”  

     —Luca 10:20 
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THÔNG TIN 

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 

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. 

 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 ở số 
1-888-206-9090   

 

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.    

Ủy Ban Xây Dựng  
Công Nghệ 

Thưa quý ông bà và anh chị em, trong phần thiết kế Hội Trường mới của chúng 
ta, chúng tôi nhằm cơ hội này cập nhật hóa kỹ thuật mới cho hệ thống công nghệ 
hiện thời tại giáo xứ chúng ta.  

Năm 2005, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ II đã khuyên rằng: “đừng sợ 
những kỹ thuật mới”, vì đó chính là những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã cho 
phép con người sử dụng để khám phá và loan truyền chân lý về phẩm giá và 
định mệnh con người. (/technology-and-the-church#ftn5).  

Các công nghệ này sẽ cải thiện cách tương giao, duy trì thông tin, trình bày, 
truyền bá Tin Mừng cho người lớn và giới trẻ, an toàn, cung cấp thông tin, liên 
lạc với giáo dân, cung cấp thông tin của giáo xứ và những sinh hoạt khác. 

Các hoặch định bao gồm hệ thống máy tính mới cho văn phòng, phòng họp và 
phòng học; hệ thống môi trường vi tính hóa; an ninh (hiện đang được cập nhật; 
thiết bị nghe nhìn các lớp học, các khu vực hội họp, hội trường giáo xứ và khuân 
viên nhà thờ; ánh sáng, hệ thống intercom; và hệ thống điện thoại. Kỹ thuật mới 
sẽ cải thiện cách liên lạc giữa giáo xứ với giáo dân. 

Chúng tôi đã gặp gỡ các công ty công nghệ để được giúp đỡ trong kế hoạch sắp 
tới. 

Công nghệ là một phần quan trọng trong công trình xây dựng của chúng ta. 
Chúng tôi rất cần sự cộng tác của quý ông bà và anh chị em để đạt được mục 
tiêu cho công trình này. Không có quý vị, chúng tôi không thể thành công được. 
Được sự cộng tác và đóng góp của quý vị, chúng ta sẽ thành công! 
 
 
Fred Saunders 
Ban Xây Cất 
 

St. Francis of Assisi Parish  
Capital Campaign  
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Thông Tin 

B a n  G i á o  Lý   
 

Nhận Đơn Ghi Danh 

Hướng dẫn ghi danh Giáo lý Rước Lễ Lần Đầu 
Niên khóa 2019 — 2020 

Thân ái chào đón quý phụ huynh đến ghi danh cho 
con vào Chương Trình Giáo Lý từ Mẫu Giáo — Lớp 
8.  Để có thể phục vụ cộng đồng chúng ta hữu hiệu 
hơn, chúng tôi liệt kê những điều cần thiết khi ghi 
danh cho con em quý vị học Chương Trình Giáo Lý 
năm nay.  

Thành Viên Giáo Xứ 

1) Là thành viên của giáo xứ và thường xuyên đi lễ. 
2) Giáo Lý Vỡ lòng cho các em 6 tuổi trở lên hoặc 

học lớp Một. 
3) Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu cho các em 7 tuổi 

hoặc học lớp Hai, Chương Trình 2 năm.  
4) Phụ huynh được mời gọi tham dự Giáo Lý của 

phụ huynh đồng hành với con em. 
5) Tham dự lễ Chúa Nhật hàng tuần tại giáo xứ St. 

Francis of Assisi Church. 
6) Nộp giấy Khai sanh, giất chứng Bí Tích Rửa Tội  

khi ghi danh. 
 

Không phải Thành Viên Giáo Xứ 

1)   Hội đủ điều cần thiết phần trên. 
2)   Con em của quý vị sẽ được ghi tên trong danh 
sách chờ đợi. 

Chương trình sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh sau các 
thánh lễ Chúa Nhật ngày 7 tháng Bảy, 2019 hoặc 
vào văn phòng nhà xứ, Thứ Hai -  Thứ Sáu 8:30 
sáng tới 4:30 chiều, văn phòng đóng cửa giờ trưa 
12:30 - 1:30, có thể gặp chị Yến sau thánh lễ Việt 
Nam để lấy đơn. 

Hướng dẫn ghi danh Giáo lý Thêm Sức 
Niên khóa 2019 — 2020 

Thành Viên Giáo Xứ 

1) Là thành viên của giáo xứ và thường xuyên đi lễ. 
2) Giáo Lý Thêm Sức năm I, các em trọn 15 tuổi 

vào ngày 1 tháng Tư năm 2020, Chương Trình 2 
năm.  

3) Giáo Lý Thêm Sức năm II, các em trọn 16 tuổi 
vào ngày 1 tháng Tư năm 2020.  

4) Nộp giấy Khai sanh, giất chứng Bí Tích Rửa Tội 
và Bí Tích Thánh Thể khi ghi danh. 

 
Không phải Thành Viên Giáo Xứ 

1)   Hội đủ điều cần thiết phần trên. 
2)   Con em của quý vị sẽ được ghi tên trong danh 
sách chờ đợi. 

Chương trình nhận đơn ghi tại văn phòng nhà xứ, 
Thứ Hai -  Thứ Sáu 8:30 sáng tới 4:30 chiều, văn 
phòng đóng cửa giờ trưa 12:30 - 1:30, có thể gặp chị 
Yến sau thánh lễ Việt Nam để lấy đơn. 
 

Xin vui lòng liên lạc anh Christopher Rodriguez 
(760) 564-1255 để biết thêm chi tiết. 


