
 

 

 

 
BAPTISMS  

Apply 3 months in advance 
 

MARRIAGE 
Apply 9 months in advance 

 
ANOINTING OF THE SICK 

Call the parish office to request a visit 
 

RECONCILIATION 
Saturday 
3:15 p.m.  

First Friday 
8:30 a.m. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ADORATION 

 OF THE BLESSED SACRAMENT 
First Friday of the Month 

8:30 a.m. 
 

DEVOTIONS 
ROSARY 

Monday-Friday 
7:30 a.m. 

 

CHAPLET OF DIVINE MERCY 
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 

 8:30 a.m. 
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8:30 a.m. 
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St. Francis of Assisi Catholic Church 
47225 Washington Street 

                 La Quinta, CA 92253 

 

CLERGY 
Pastor:  

Fr. James McLaughlin 
Parochial Vicar: 

Fr. Peter Phan 
 

Deacons:  
David Hockwalt 

Jaime Rosas 
John Scanlon 

 
 

PARISH OFFICE 
 

760-564-1255  
Fax 760-564-0763 

www.stfrancislq.com  
 

Parish Office Hours:  
Monday-Friday 

8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
Closed for lunch 12:30 -1:30  

Mission Statement 
 
 

St. Francis of Assisi Catholic 
Church, united with our Bish-
op, is dedicated to revealing 
the love of Christ to our par-
ish and beyond.  Strength-
ened by the Word, sacra-
ments, and vibrant worship, 
we strive to be a shining light 
throughout our community 
and supportive of all on their 
spiritual journey.  As a parish 
of diverse backgrounds, we 
vow that our faith in action 
and ministries will be fruitful 
and welcoming to all.  

Inside this issue: 

December 9, 2018 
 

Weekend Mass Schedule 
Saturday 

4:30 p.m. Vigil 
 

Sunday 
 7:30 a.m. English 
 9:15 a.m. English 
11:00 a.m. English 
12:30 p.m. Español 
 5:00 p.m.  English  

 6:45 p.m. Vietnamese 
 

Holy Days 
8:00 a.m. English 

12:00 noon English 
6:30 p.m. Bilingual 

8:30 p.m. Vietnamese 
 

Weekday Mass 
Monday - Friday: 8:00 a.m. 
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Liturgy  

TREASURES FROM OUR TRADITION 
 Look around most Catholic churches, and you will discover an image of John the Baptist, often in the old bap-
tistery, or in a window near where the font is or was located. He has two feast days in the calendar: one commemorating 
his birth, and the other his death. There are only three nativities in our calendar: for Jesus, for Mary, and for the Baptist. 
John’s birthday is reckoned according to the schedule given in Luke’s Gospel of the angel’s announcement to Mary. The 
angel tells her that her cousin Elizabeth is in the sixth month of pregnancy, and so Mary hastens to help her. Reckoning 
Christmas as December 25, we count backwards nine months to March 25 for the Feast of the Annunciation. Then we 
count forward three months to June 24 for John the Baptist’s birth. Halfway to Christmas, his nativity gives ample rea-
son for rejoicing in the summer, and his symbols of fire and water are used playfully in bonfires and dives into the sea. 
Even at the polar opposite of Christmas in the calendar, the energy of Christ’s birth in the Incarnation provides cause for 
rejoicing. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

AWAITING THE SALVATION OF GOD 
 The world does not seem big enough to contain the jubilation of the first reading. In the Gospel reading, the Ro-
man empire isn’t big enough, either. The great powers of Rome are named and made to stand waiting for the arrival of 
God’s salvation. And we find Paul meditating joyfully on what really matters. 
 According to Baruch, the city of Jerusalem is like a person standing on tiptoe looking for God’s salvation, which 
is coming from the east. Those who were led away on foot, heads down, now come back, a proud people. Why, the very 
way is smoothed out. The path is lined with fragrant, lush trees. 
 It can’t get any better than this, can it? Well, yes, it can. For a voice calls out in the desert. Here is the beginning 
of the salvation of God. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Take off your robe of mourning and misery; put on the splendor of glory from God  
(Baruch 5:1-9). 
Psalm — The Lord has done great things for us; we are filled with joy (Psalm 126). 
Second Reading — I am confident that the one who began a good work in you will continue to complete it until the day 
of Christ Jesus (Philippians 1:4-6, 8-11). 
Gospel — The winding roads shall be made straight, and the rough ways made smooth (Luke 3:1-6). 
The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 
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Liturgy  
   

Mass Intentions for the Week 
    Intenciones de la Misa de la Semana 
 † Symbolizes Mass for the Deceased 

Sat December 8 4:30 p.m. Rebeca Mejia & Claudio Corona, 
SI 

Sun December 9 7:30 a.m. Parish Community 

  9:15 a.m. Betty Farrell, † 

  11:00 a.m. Donald & Juliette Starkey, SI 

  12:30 p.m. Amelia Vera & Felix Garcia, † 

  5:00 p.m. Emenjildo & Seferina Piña, † 

Wed December 12 8:00 a.m. Lisa Bringas &  
Isabel Hathaway, SI 

Thu December 13 8:00 a.m. Monseñor Lawrence Bettle, † 

Fri December 14 8:00 a.m. Marylou Deleva, † 

Mon December 10 8:00 a.m. John Sternchak, † 

Tue December 11 8:00 a.m. William Montermer, † 

 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: Is 35:1-10; Ps 85:9-14; Lk 5:17-26 
Tuesday: Is 40:1-11; Ps 96:1-3, 10ac, 11-13;  
  Mt 18:12-14 
Wednesday: Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab;  
  Jdt 13:18bcde, 19; Lk 1:26-38 or Lk 1:39- 
  47, or any readings from the Common of  
  the Blessed Virgin Mary, nos. 707-712 
Thursday: Is 41:13-20; Ps 145:1, 9-13ab; Mt 11:11-15 
Friday:  Is 48:17-19; Ps 1:1-4, 6; Mt 11:16-19 
Saturday: Sir 48:1-4, 9-11; Ps 80: 2ac, 3b, 15-16,  
  18-19; Mt 17:9a, 10-13 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES  
 
Sunday: Second Sunday of Advent 
Monday: International Human Rights Day 
Tuesday: St. Damasus I 
Wednesday:  Our Lady of Guadalupe 
Thursday:  St. Lucy 
Friday:  St. John of the Cross 

RICHES 
 Riches are the instrument of all vices, 
because they render us capable of putting even 
our worst desires into execution. 
—St. Ambrose 

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: 
Thứ Hai, 24 Tháng 12, 2018 

5:00 chiều (Anh ngữ) 
8:00 tối (Việt ngữ) 

Lễ nửa đêm 12:00 (Anh ngữ) 

 
 

Thánh Lễ Chính Ngày: 
Thứ Ba, 25 Tháng 12, 2018 

(Lễ Trọng, Lễ Buộc) 
7:30 sáng (Anh ngữ) 
9:15 sáng (Anh ngữ) 

11:00 sáng (Song ngữ) 

Christmas Eve Mass Schedule 
Monday, December 24, 2018 

5:00 p.m. (English) 
8:00 p.m. (Vietnamese) 

12:00 a.m. Midnight Mass 
(English) 

 
Christmas Day Mass Schedule 
Tuesday, December 25, 2018 

(Holy Day of Obligation) 
7:30 a.m. (English) 
9:15 a.m. (English) 

11:00 a.m. (Bilingual) 

Misas de Víspera de Navidad 
Lunes, 24 de Diciembre del 2018 

5:00 p.m. (Ingles) 
8:00 p.m.. (Vietnamita) 

12:00 a.m. Medianoche (Ingles) 
 

Misa Navideña 
(Día de obligación) 

Martes, 25 de Diciembre del 
2018 

7:30 a.m. (Ingles) 
9:15 a.m. (Ingles) 

11:00 a.m. (Bilingüe) 

Parish Office will be closed for the Christmas Holiday from December 24, 2018 
to January 1, 2019. We will re-open January 2, 2019. 
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FEAST OF OUR LADY OF  
GUADALUPE 

This feast, which is celebrated on December 12, honors 
the mother of Jesus and of the Americas.  Mary appeared 
to Juan Diego, an Indian convert to Christianity in Mexi-
co on December 9, 1531.  He went to Mexico City and pre-
sented himself to the Bishop as Mary had asked him to 
do.  The Bishop was skeptical, but believed in the vision 
after Juan Diego returned to him a third time, his tilma 
filled with roses from Tepeyac.  When the roses fell to the 
ground, they revealed the image of Mary on the tilma, 
now enshrined in Mexico City. 
 

Everyone is invited to come and share in a special cele-
bration honoring our Lady of Guadalupe, Patroness of 
the Americas, on Tuesday, December 11.  A procession 
from Bluett Hall to the Church will begin at 11:30 p.m., 
followed by mañanitas (serenade) in the church before the 
Bilingual Mass begins at 12:00 a.m.  A reception will take 
place in the Parish Hall after Mass.    
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 TO REPORT THE SEXUAL  
ABUSE OF A CHILD  

by a priest, deacon,  
employee, or volunteer,  

call the toll free  
Sexual Misconduct  Hotline   

  1-888-206-9090 

Religious education 

Liturgy 
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Women’s Silent Retreat 
February 8-10, 2018 

 

The Sacred Heart Retreat House in Alhambra is having its annual 
Women’s Silent Retreat for St. Francis from Friday, February 8th 
through Sunday, February 10th. The retreat master is Fr. James 
Farfaglia and the theme for  the retreat is “In you, all find their 
home.” This weekend will positively enhance your personal rela-
tionship with God. Carpooling is available, as well as financial 
scholarship, and the deadline for payment is January 25th, pay-
ment after that date can be sent directly to SHRH. 
For info regarding this weekend, please contact Rose McGuire at 
(760) 771-4589 or Linda Kaleff at (909) 229-8405. 

 

December 8th & 9th, 2018 
 
 

Aging religious need your help. Senior Catholic sisters, brothers, 
and religious order priests spent years working in Catholic 
schools, hospitals, and agencies—often for little pay. Their sacri-
fices leave their religious communities without adequate savings 
for retirement and eldercare. Your gift to the Retirement Fund for 
Religious collection helps provide prescription medications, nurs-
ing care, and more. Please give to those who have given a life-
time. 
 
Sincere thanks for your wonderful generosity and sharing with the 
Retired Religious.  
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San Francisco de Asís 
Horario de Misas en Español 

Domingo: 12:30 p.m. 
 

Días Festivos 
6:30 p.m. Bilingüe 

 

Misa durante la semana 
Lunes a Viernes 8:00 a.m. 

Bautismo 
Aplicar 3 meses antes 

 

Reconciliación 
Sábados: 3:15 p.m. 

 

Matrimonio 
Aplicar 9 meses antes 

 

Unción de los enfermos 
Hablar  a la parroquia 

 

Adoración 
Primer viernes 

8:30 a.m. 
 

Rosario 
Lunes - Viernes 7:30 a.m. 

 

La Corona De La 
Divina Misericordia 

Lunes, Martes, Jueves, Viernes 
8:30 a.m. 

 

Novena  A Nuestra Señora  
del Perpetuo Socorro 

Miércoles 8:30 a.m. 

Objetivos de nuestra Misión 
 

Nuestra Parroquia de San Francisco de 
Asís, unida a nuestro Obispo, esta de-
dicada a revelar el amor de Cristo a 
nuestra comunidad. Reforzada con la 
Palabra, los Sacramentos y un vibrante 
culto y adoración, esforzándonos a ser 
luz brillante en la comunidad, siendo 
apoyo en su  vida espiritual. 
Como una parroquia de diversos térmi-
nos, garantizamos que nuestra fe en la 
acción y en los Ministerios, sea fructo-
sa  dando la bienvenida a todos.  

PARA REPORTAR EL ABUSO  
SEXUAL DE UN MENOR  

por parte de un sacerdote, diá-
cono, empleado o  voluntario, llame a la   

Línea Directa  de Conducta Sexual 
Inapropiada  al   

1-888-206-9090  

A LA ESPERA DE LA SALVACIÓN DE DIOS 
 El mundo no parece tan grande como para contener el alborozo que causa 
la primera lectura. En la lectura del Evangelio, el Imperio Romano tampoco es lo 
suficientemente grande. Los grandes poderes de Roma se designan y se hacen espe-
rar por la salvación de Dios. Y encontramos a Pablo que medita gozosamente en lo 
que importa, en lo que realmente cuenta. 
 De acuerdo con Baruc, la ciudad de Jerusalén es como una persona que en 
puntillas espera la salvación de Dios, que viene del Este. Los que fueron llevados a 
pie, con la cabeza gacha, regresan ahora orgullosos. Todo el camino está pavimen-
tado. Al lado del camino hay árboles fragantes y frondosos. 
 No puede haber algo mejor que eso, ¿no es así? Bueno, sí puede haber algo 
mejor. Porque una voz grita en el desierto. Aquí comienza la salvación de Dios. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
  En 1726, Juan de la Cruz (1542-1591) fue canonizado por el Papa Benito 
XIII. Nació en la región de Castilla en España, este doctor de la Iglesia junto con Teresa de 
Ávila fue reformador de la Orden Carmelita. Muchas órdenes religiosas del siglo XV sufrie-
ron grandes decadencias. Por eso mientras los protestantes se separaban de la Iglesia, los 
religiosos descalzos, recoletos y observantes buscaban reformar órdenes religiosas, como la 
Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, uniéndose siempre más a la 
Iglesia romana.  
 Para los reformadores católicos quedarse en la Iglesia no fue fácil, ¡sin embargo se 
quedaron! Aunque sus reformas fueron apoyadas por los Papas, muchos de ellos como Juan 
de la Cruz tuvieron que aguantar muchas oposiciones y persecuciones para lograr sus refor-
mas. Estas reformas ardían con el deseo de amar bien a Cristo Jesús y a su cuerpo que es la 
Iglesia.  
 En sus poesías, Juan de la Cruz muestra la fuerza de esta llama de amor vivo a pe-
sar de la oscuridad de la noche que no lo deja encontrar al amante (Dios). 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Sube a la altura, Jerusalén; contempla a tus hijos gozosos porque 
Dios se acordó de ellos  
(Baruc 5:1-9). 
Salmo — Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor  
(Salmo 126 [125]). 
Segunda Lectura — Que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor 
conocimiento y discernimiento (Filipenses 1:4-6, 8-11). 
Evangelio — Juan proclama un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los 
pecados (Lucas 3:1-6). 
Salmo responsorial: Leccionario I © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. 
Todos los derechos reservados. 
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 Te invitamos a celebrar a Nuestra Madre Santa María  de  
Guadalupe.  

“La Morenita del Tepeyac” 
 

Este año será por la noche de vigilia, a las 11:30 p.m. del día 11, 
iniciaremos el Santo Rosario, para llegar a las 12:00 al templo y 

saludarla con las Mañanitas, con cantos, con danza y con la    
Sagrada Eucaristía. 

 

Te invitamos a participar y a orar por la Paz, en nuestro mundo, 
en las familias y en nuestros corazones.  
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anuncios 

El pasado Sábado 17 de  Noviembre,    
tuvimos 17 nuevos Católicos, los        

bautizaron los Diáconos, Pablo Benavides 
y Jesus Mercado.  

Oremos por estos niños, por sus padres y 
padrinos, para que los guíen  y lleven  por 

el camino que los lleva a Dios.  
F E L I C I D A D E S 
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Mis queridos amigos, 
Este Adviento lo invito a unirse para dar un generoso regalo a nuestro Señor y su comunidad al embarcar en 
un nuevo Proyecto de construcción que realzará nuestras ya hermosas estructuras aquí en la colina de San 
Francisco. Comenzamos la primera fase de este nuevo proyecto en 2008, y lo llamamos: “Nuestra parroquia: 
Nuestro futuro” al expandir el estacionamiento, y AHORA es el momento de comenzar la segunda fase. 
La fase dos del proyecto es un ambicioso esfuerzo de expansión. Estaremos construyendo una nueva instala-
ción de 24,000 pies cuadrados ubicada en el lado sur de la Iglesia. La adición albergará un gran salón parro-
quial, 10 salas de reuniones, 10 oficinas administrativas, una sala de conferencias, salas de asesoría, una co-
cina industrial, espacio de almacenamiento adicional, jardines de meditación al aire libre y otros 80 espacios 
de estacionamiento, incluyendo una nueva entrada y salida por la calle Washington, resolviendo la conges-
tión del tráfico. Espero que estés empezando a decir "Wow"!!! Con santa excitación!! 
Sí, es un proyecto grande, con un costo estimado de $12 millones, pero es muy necesario para apoyar nues-
tros ministerios existentes, crear nuevos ministerios parroquiales y tener un brazo extendido a la comunidad 
local como ciudadanos fieles. Durante las próximas semanas, le daré toda la información necesaria sobre por 
qué ha llegado el momento de fase dos. Los invitaré a las reuniones informativas en el salón parroquial. Le 
pediré que se una a mí para hacer un compromiso de sacrificio, a través de un video del proyecto, una carta, 
el boletín y el sitio web recién preparados. Ya sé de tu generosidad. Estoy convencido de que juntos podre-
mos unir manos y corazones en solidaridad con un entusiasmo lleno de gracia para construir la familia pa-
rroquial de San Francisco. Comenzamos en 1984 con unas pocas familias fundadoras y ahora tenemos más 
de 6,000 familias registradas y hay muchos más corazones para atraer a "Jesús, el Señor, nacido para noso-
tros". 
A lo largo de los años, el Comité de Construcción, los consejos parroquiales y financieros, el personal parro-
quial, los ministros voluntarios y muchos otros feligreses, han discernido la necesidad de nuevas estructuras 
parroquiales para satisfacer nuestras necesidades y cumplir nuestra misión como discípulos misioneros. To-
dos ellos están totalmente a bordo. El recién fundado Comité de la Campaña Capital comenzó en abril del 
2018 y recomendó a una firma externa profesional para realizar un estudio de factibilidad. Los resultados 
mostraron un apoyo abrumador de los feligreses para el proyecto. El Comité de la Campaña Capital y el 
Consejo de Finanzas nos recomendaron enfáticamente que avancemos, y así lo hemos hecho, con un entu-
siasmo renovado y la máxima confianza y fe. Ahora, es el momento de construir "Nuestra parroquia-Nuestro 
futuro". 
Mis queridos amigos, durante los años hemos estado luchando para encontrar un espacio para acomodar 
nuestros ministerios existentes (espiritual, catequético, social y de servicio), ministerios de extensión para 
los pobres y grupos como AA y otros. Te pido por favor, únanse conmigo en esta tarea impresionante. Im-
plicará un corazón de amor sacrificial de todos nosotros, ofreciendo nuestro tiempo, talento y tesoro. Tengo 
plena confianza, sabiendo el corazón generoso de nuestra comunidad parroquial que estaremos listos y dis-
puestos a estar juntos en este viaje de fe. Espero viajar con ustedes en este nuevo proyecto de ser discípulos 
misioneros aquí en San Francisco y los invito a que se apoyen mutuamente en la oración a medida que avan-
zamos. 
Padre James 
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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM B 

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. 

LM. Chánh xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Peter Trợ Phan 

(760) 564-1255 ext. 232 
www.stfrancislq.com 

Lễ Chúa Nhật 6:45 chiều 
Lễ ngày thường: thứ Hai – Sáu 

8:00 sáng - Anh ngữ 

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 

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

  Tv 125   
10/12/18 Thứ Hai Is 35:1-10 Tv 84 Lc 5:17-26 
11/12/18 Thứ Ba Is 40:1-11 Tv 95 Mt 18:12-14 
12/12/18 Thứ Tư    
  Kh 11:19a;12:1-6a,10 Tv Gđt 13 Lc 1:39-47 
13/12/18 Thứ Năm    

14/12/18 Thứ Sáu    

  Is 48:17-19 Tv 1 Mt 11:16-19 
15/12/18 Thứ Bảy Hc 48:1-4,9-11 Tv 79 Mt 17:9a,10-13 

  Is 41:13-20 Tv 144 Mt 11:11-15 

     

Chúa Nhật II Mùa Vọng 09/12/18 
Br 5:1-9 Lc 3:1-6 Phil 1:4-6,8-11 

Ý Lễ Trong Tuần 
Anh chị Tuấn Trinh xin lễ cầu cho linh hồn Đaminh  

và Các Linh Hồn Tiên Nhân. 

Lễ Đức Mẹ Guađalupê, Bổn Mạng Châu Mỹ. Lễ kính. 

Có tiếng người hô trong hoang địa: “hãy dọn sẵn con đường 
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” 

  —Luca 3:4 

Văn phòng Giáo xứ sẽ đóng cửa mừng Lễ Giáng Sinh  
từ ngày 24 tháng 12, 2018 tới Mồng 1, 2019.  
Văn phòng sẽ mở lại ngày 2 tháng 1, 2019. 

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: 
Thứ Hai, 24 Tháng 12, 2018 

5:00 chiều (Tiếng Anh) 
Hoan Ca Giáng Sinh 
8:00 tối (Tiếng Việt) 

8:30 tối (Lễ Tiếng Việt) 
Lễ nửa đêm 12:00 (Tiếng Anh) 

Thánh Lễ Chính Ngày: 
Thứ Ba, 25 Tháng 12, 2018 

(Lễ Trọng, Lễ Buộc) 
7:30 sáng (Tiếng Anh) 
9:15 sáng (Tiếng Anh) 

11:00 sáng (Tiếng Anh và Tây Ban 
Nha) 

Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội thánh.  
Lễ nhớ. 

Thánh Luxia Trinh Nữ, Tử đạo. Lễ nhớ. 
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THÔNG TIN 
Bí Tích Hòa Giải 

Chúa Nhật 
6:15 - 6:35 Chiều 

(Trước Thánh Lễ Việt Nam) 

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.co

m 
 

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   

SÁCH NHỎ  
BÌA XANH  

 

Mỗi ngày 6 phút suy 
niệm Lời Chúa các 
Bài Đọc Mùa Vọng.  
 

Một cách thức để 
đào sâu mối liên hệ 
mật thiết với Chúa!  

Hàng năm cứ vào thời điểm này, chúng ta lại 
bắt đầu nghĩ đến các ngày nghỉ lễ và những 
cách chúng ta có thể chia sẻ sự may mắn của 
chúng ta với những người chung quanh.  
 

Với sự hỗ trợ của các giáo dân trong giáo xứ, 
"Chương Trình Trao Quà Tặng" đã và đang 
giúp những tín hữu kém may mắn trong giáo 
xứ của chúng ta có đủ điều kiện để hưởng 
một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa. Trợ giúp thẻ quà 
tặng sẽ giúp  những người nghèo có cơ hội 
lựa chọn quà tặng theo ý của họ nhân dịp 
Giáng Sinh sắp đến. Bắt đầu từ tuần này, 
giáo xứ sẽ nhận quyên góp để cùng 'trao quà 
tặng' .  
 

Giáo xứ gợi ý chúng ta mua mỗi thẻ quà tặng 
với giá trị $10. Ví dụ: nếu quý vị muốn ủng 
hộ $40 thì xin quý vị mua 4 thẻ quà tặng $10. 
Những nơi đề nghị mua thẻ quà tặng như: 
Target, Kohl, Walmart. Để biết thêm chi tiết 
xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ số 760
-564-1255 hoặc gặp chị Yến Vũ sau thánh lễ 
Việt Nam. 

Lễ Kính Đức Mẹ Guađalupê 
 

Kính mời quý ông bà anh chị em cùng 
tham dự buổi rước kiệu cung nghinh 
Đức Mẹ Guađalupê, Bổn mạng Châu 

Mỹ, vào lúc 11:30 tối Thứ Ba, Ngày 11 
Tháng 12. Thánh lễ song ngữ vào lúc 

12:00 khuya và tiệc mừng sau thánh lễ 
tại hội trường. 

Trân trọng kính mời! 
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Anh chị em thân mến, 
 

Chỉ còn 3 tuần nữa là tới Giáng sinh, một số chúng ta cứ tưởng rằng Giáng sinh mới qua đây mà.  Để sửa soạn tâm hồn đón 
Giáng sinh, chúng ta bắt đầu vào Mùa Vọng; thời điểm để chúng ta phản ảnh ý nghĩa trung thực của Giáng sinh, Chúa Giêsu, 
Đấng Cứu Thế giáng trần vì chúng ta! Đây là sự quảng đại của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và sự chia sẻ tình yêu 
chúng ta nhận được cho nhau. Quà Giáng sinh của chúng ta là những biểu hiệu của tình yêu này. Tôi luôn thán phục khi nhìn 
thấy cung cách của mọi người khi chúng ta cùng nhau tham dự thánh lễ, khi chúng ta trao cho nhau những món quà, cũng như 
dâng lên Thiên Chúa qua sự đóng góp của chúng ta cho Giáo hội của Ngài. 
 

Mùa Vọng này, tôi xin mời anh chị em cùng tôi rộng rãi dâng lên Thiên Chúa và cộng đồng của Ngài một món quà qua việc 
cùng nhau gánh vác Dự án Xây cất Cơ Sở để tăng thêm vẻ đẹp đã có của các tòa nhà trên ngọn đồi Thánh Phanxicô này.  
Chúng ta đã bắt đầu gian đoạn đầu của dự án hồi năm 2008, được gọi là: “Giáo xứ chúng ta-Tương lai chúng ta” qua việc bành 
trướng bãi đậu xe.  Giờ đây, chúng ta bắt đầu Giai Đoạn 2. 
 

Giai Đoạn Hai là một cuộc phát triển quy mô.  Chúng ta sẽ xây một tòa nhà rộng 24,000 square feet tại phía nam của Thánh 
đường. Tòa nhà này gồm có một hội trường lớn, 10 phòng họp, 10 phòng làm việc, một phòng hội thảo lớn, một số phòng tư 
vấn, một nhà bếp công nghiệp, những kho chứa, một khuôn vườn tĩnh tâm ngoài trời, và thêm 80 chỗ đậu xe. Ngoài ra chúng 
ta cũng sẽ có một lối ra vô mới trên Đường Washington để giải tỏa nạn kẹt xe. Tôi hy vọng mọi người reo lên “Wow”!!! Với 
một sự hào hứng Thánh thiện!!! 
 

Vâng, đây là một dự án to lớn, dù với một ngân khoản dự trù khoảng $12 triệu, nhưng nó rất cần thiết để giúp cho những mục 
vụ hiện tại của Giáo xứ, tạo thêm những mục vụ mới, đồng thời giúp chúng ta xây mối liên hệ với cộng đồng địa phương trong 
vai trò của những tín hữu. Trong những tuần lễ tới, tôi sẽ cung cấp tin tức cần thiết về lý do tại sao đã đến lúc chúng ta bắt đầu 
Giai đoạn 2. Tôi sẽ thỉnh mời quý vị tham dự những buổi họp mặt tại hội trường cũng như qua các lá thư, tờ hiệp thông, trang 
mạng của Giáo xứ, và cả đoạn phim khẩn cầu mọi người hy sinh đóng góp. Tôi đã biết từ lâu tấm lòng quảng đại của quý vị. 
Tôi tin chắc rằng cùng nhau đồng tâm đồng sức, chúng ta sẽ xây dựng một giáo xứ gia đình Thánh Phanxicô với hồng ân đầy 
nhiệt huyết. Từ một giáo xứ bắt đầu với vài gia đình vào năm 1984, đến nay chúng ta có hơn 6,000 sổ gia đình và vẫn còn có 
nhiều hơn những tấm lòng cần được hướng về “Chúa Giêsu, Chúa giáng trần cho chúng ta.” 
 

Qua những năm vừa qua, Ủy Ban Xây Dựng, Hội đồng Giáo xứ và Ban Tài Chánh, Nhân viên Giáo xứ, các tình nguyện viên, 
cùng nhiều giáo dân đã nhận thấy sự cần thiết về việc xây dựng cơ sở mới để đáp ứng các nhu cầu mục vụ và hoàn tất sứ mạng 
của chúng ta là những môn đệ truyền giáo.  Tất cả đều đồng lòng. Ủy Ban Gây Quỹ, được thành lập vào tháng Tư năm 2018 
đã thỉnh cầu một công ty chuyên nghiệp tiến hành một cuộc khảo cứu phân tích những ưu khuyết điểm cho dự án mới này. Kết 
quả cho thấy sự hỗ trợ hoàn toàn của giáo dân cho dự án.  Ủy Ban Gây Quỹ và Ban Tài Chánh tích cực đề nghị tiến hành dự án 
và chúng ta đã đồng ý với một tinh thần phấn khởi, đầy tin tưởng. Giờ đây, đã đến lúc chúng ta cùng nhau xây “Giáo xứ chúng 
ta-Tương lai chúng ta”. 
 

Anh chị em thân mến, nhiều năm qua chúng ta đã phải phấn đấu tìm chỗ để đáp ứng cho các sinh hoạt mục vụ (tĩnh tâm, giáo 
lý, dịch vụ xã hội), những mục vụ giúp đỡ người nghèo và các tổ chức như tổ chức cai nghiện AA. Tôi xin phép mời quý vị 
cùng tôi dấn thân vào nhiệm vụ tuyệt vời này. Nó cần có sự hy sinh bác ái của tất cả chúng ta, từ thời gian, tài năng cho đến 
của cải. Tôi tin chắc rằng, với những tấm lòng quảng đại của cộng đồng giáo xứ chúng ta, mọi người sẽ sẵn sàng và sẵn lòng 
cùng nhau tiến bước trong hành trình đức tin này. Tôi rất mong cùng được đồng hành với quý vị trên cột mốc mới này trong 
vai trò của những môn đệ truyền giáo tại Giáo xứ Thánh Phanxicô và mời gọi quý vị hãy nâng đỡ nhau trong lời cầu nguyện 
để cùng nhau tiến tới. 
 

Tôi cầu chúc quý vị có một mùa Tĩnh tâm Thánh thiện để bước đến lễ Giáng sinh, ngày Sinh của Đấng Cứu Thế, Chúa Kitô, 
Chúa chúng ta!  
 
Trong Chúa Kitô, 
 
 
Cha James 

 
47-225 Washington St., La Quinta, California 92253 (760) 564-1255 Fax (760) 564-0763 



 

 

 

Little Rock Myrna Phelps 
Rick Gibbs 

564-1255 
219-5827 

Faith Sharing Joyce Venaglia 564-1255 

Grupo de Oración Socorro Alonso 564-1255 

Small Faith Sharing Lloyd Ault 564-1255 

Tepeyac Maria Trejo 564-1255 

Great Adventure Nancy Jacobs 564-1255 

Biblia Martha Ramirez 564-1255 

Baptism Joseph Alcon 564-1255 

Bautismo Lupita Jimenez 564-1255 

Communion to the Sick Margaret Delgado 564-1255 

St. Francis Guild Rosemary Napolitan 408-839-0066 

Funerals Margaret Delgado 564-1255 

Marriage Preparation Myrna Phelps 564-1255 

Outreach to the Poor Margaret Delgado 564-1255 

Pro-Life Javier Lopez 564-1255 

Quinceañeras Lupita Jimenez 564-1255 

Read with Me program Dan Giovannitti 412-657-9898 

MAM Pablo Mendez 564-1255 

Sunday Hospitality Monica Billings 564-1255 

Altar Servers Vietnamese Vũ Ninh 564-1255 

Docents Mary Harder 775-1427 

Environment Doris Ziemba 564-1255 

Extraordinary Ministers of Holy 
Communion 

Sheryl Benoit 345-9346 

Ministro Extraordinario De La 
Comunión 

Lupita Lopez 564-2059 

Ministro Extraordinario De La 
Comunión 

Martha Ramirez 564-1255 

Readers Virginia Nelson 564-1255 

Lectores Martha Mendez 775-6834 

Readers Vietnamese Hoàng Đinh 564-1255 

Mass Coordinators Margo McCormick 564-1255 

Coordinador De Misa Maira Lopez 564-1255 

Coordinador De Misa Martha Ramirez  

Mass Coordinator Vietnamese Kim Thu Lê 564-1255 

Music Ken Camarella 777-8668 

Música Guillermo Delgado 347-8385 

Music Vietnamese Jade Nguyễn  

Mass Translator Coordinator Dolores Machichi 564-1255 

Ushers/Hospitality Mario Estrada 564-1255 

Hospitalidad Francisco Lopez 564-1255 

Usher Vietnamese Công Nguyễn 564-1255 

Catechesis (K-8) Yolanda Castillo 564-1255 

Rite of Christian Initiation– 
Adult and Children 

Myrna Phelps 564-1255 

Parent Formation Yolanda Castillo 564-1255 

Youth Ministry Debra Ribera  564-1255 

Confirmation Debra Ribera 564-1255 

Kairos Prison Ministry Scott Teague 342-0046 

Knights of Columbus 
www.kofc13203.com 

Darren DiMaria 564-1255 

Magnificat Noreen Fortier 771-6501 

Men’s Fellowship Armando Hernandez 609-2945 

Women’s Retreat Mary-Ellen O’Neill 777-7403 

Juvenile Hall Indio Jail Tom Green 636-0903 

Accountant Frank Rizzo frizzo@stfrancis-lq.org 

Director of Religious  
Education 

Myrna Phelps mphelps@stfrancis-lq.org 

Latino Ministry Lupita Jimenez gjimenez@stfrancis-lq.org 

Business/Finance Esmeralda Parra eparra@stfrancis-lq.org 

Pastoral Care Margaret Delgado mdelgado@stfrancis-lq.org 

Assistant to Pastor Marisol Franco mfranco@stfrancis-lq.org 

Youth Minister/
Confirmation 

Debra Ribera dribera@stfrancis-lq.org 

Events Monica Billings mbillings@stfrancis-lq.org 

K-8 Catechesis 
Coordinator 

Yolanda Castillo ycastillo@stfrancis-lq.org 

Vietnamese Ministry Kim Yến Vũ kvu@stfrancis-lq.org 

Liturgy Coordinator Deacon Jesus Mercado jmercado@stfrancis-lq.org 

Communications/
Receptionist 

Griselda Corona gricelda@stfrancis-lq.org 

Office Manager Joel Rodriguez jrodriguez@stfrancis-lq.org 

PASTORAL CENTER 
Ministries, Parish Organizations and Parish Support 

Parish Staff  (760) 564-1255 Pastoral Care 

Bible Study 

Catechesis 

Organizations 

Pastoral Council  Darren DiMaria 564-1255 

Building Committee Jerry Herman 340-1356 

Finance Council Bill Poland 564-1255 

Councils/Committees 

Liturgy 


