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Apply 3 months in advance 
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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. 
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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 16, 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 
  Years ago, the trick question on religion quizzes would be to name all the liturgical colors, or the colors of the 
vestments worn at Mass. Rose is a color seldom seen, used at most two days a year. Today, “Gaudete Sunday,” is one of those days. 
The name of the day is drawn from an opening verse in the old Latin Mass texts: Gaudete is Latin for “Rejoice!” This year’s Gospel 
certainly reflects that mood as Elizabeth feels her infant within her leaping for joy at the presence of Mary. Mary’s visit to her aged 
cousin is an act of compassion between women, as two kinswomen who are bearing children into the world share their joy. 
 Some churches retain the custom of having the priest wear rose vestments today, and many will use a rose candle in the 
Advent wreath. Violet is the official color for Advent and Lent, but many parishes employ different hues for each season, trying to 
keep them distinct. In medieval times, dye was costly, and poor parishes used unornamented plain cloth for vestments. Dyes were 
expensive and some colors, particularly purple, difficult to achieve. In England, purple dye was made from mollusks, yielding at 
best a deep indigo or blue and not the desired violet. Thus, the color of Advent in the British Isles has long been a deep blue, remind-
ing many people of Mary’s presence at the heart of the Advent mystery. That theology is largely unplanned: it’s all because of the 
clams! 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

REJOICE! 
 Today has traditionally been called “Gaudete Sunday.” The Latin tag is derived from Paul’s appeal in the second reading to 
“rejoice always in the Lord,” and the Latin Mass text based on that reading. The irony and paradox of this Christian joy is underlined 
by the fact that Paul wrote those words in prison. But from there he could see the progress of God’s work. 
 Is it obvious to us? We feel that this is not the time for joy when there is so much suffering and moral evil. It is interesting, 
then, that the first reading is from the prophet Zephaniah, who is almost exclusively concerned with gloomy visions of Judgment 
Day. Today the Church selects the only optimistic text in Zephaniah, in which the prophet has been touched by the spirit of joy. 
 This, we are assured on all sides, is “the season of joy.” Let us recapture that feeling of joy in our lives and reflect it to 
those who are joyless. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Your God will sing joyfully because of you, as one sings at festivals (Zephaniah 3:14-18a). 
Psalm — Cry out with joy and gladness: for among you is the great and Holy One of Israel (Isaiah 12:6). 
Second Reading — Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice! (Philippians 4:4-7). 
Gospel — Whoever who has two cloaks should share with the person who has none. Whoever who has food should do 
likewise (Luke 3:10-18). 
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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Mass Intentions for the Week 
    Intenciones de la Misa de la Semana 
 † Symbolizes Mass for the Deceased 

Sat December 15 4:30 p.m. Judith Gorski, † 

Sun December 16 7:30 a.m. Aileen Solitaria, † 

  9:15 a.m. Rosa Gutierrez, † 

  11:00 a.m. Angel C. Mariano, † 

  12:30 p.m. Olivia Chavez, SI 

  5:00 p.m. Parish Community, † 

Wed December 19 8:00 a.m. Armando Medina, † 

Thu December 20 8:00 a.m. Jim Hibbard, SI 

Fri December 21 8:00 a.m. Pilar Aro, † 

Mon December 17 8:00 a.m. Axel Daniel Scheeler, † 

Tue December 18 8:00 a.m. Cesar Martinez Yuriar, † 

 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Gn 49:2, 8-10; Ps 72:1-4ab, 7-8, 17;  
  Mt 1:1-17 
Tuesday: Jer 23:5-8; Ps 72:1-2, 12-13, 18-19;  
  Mt 1:18-25 
Wednesday: Jgs 13:2-7, 24-25a; Ps 71:3-4a, 5-6ab,  
  16-17; Lk 1:5-25 
Thursday: Is 7:10-14; Ps 24:1-6; Lk 1:26-38 
Friday:  Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a;  
  Ps 33:2-3, 11-12, 20-21; Lk 1:39-45 
Saturday: 1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1, 4-8abcd; Lk 1:46-
  56 
Sunday: Mi 5:1-4a; Ps 80:2-3, 15-16, 18-19;  
  Heb 10:5-10; Lk 1:39-45 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES  
 
Sunday: Third Sunday of Advent 
Tuesday:      International Migrants Day 
Friday:               St. Peter Canisius; Winter begins 

IMPRESSIONABLE 
  
 A child’s life is like a piece of paper on 
which every passerby leaves a mark. 
—Ancient Chinese proverb 

 
Please Join us this Wednesday at 6:00 PM for  

 

Benediction of the most Blessed Sacrament 
 

And an opportunity to concentrate ourselves to the Sacred Heart 
of Jesus and the Immaculate Heart of Mary 
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Christmas Eve Mass Schedule 
Monday, December 24, 2018 

4:30 p.m. Christmas Carols 
5:00 p.m. (English) 

8:30 p.m. (Vietnamese) 
11:30 p.m. Christmas Carols 
12:00 a.m. Midnight Mass  

 
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) 
 

The Holy Family of Jesus, 
Mary and Joseph 

Sunday, December 30, 2018 
7:30 a.m. (English)  
12:30 p.m. (Spanish) 

9:15 a.m. (English)  
5:00 p.m. (English) 

11:00 a.m. (English)  
6:45 p.m. (Vietnamese) 

 

Solemnity of Mary, The Holy 
Mother of God  

Tuesday, January 01, 2019 
9:00 a.m. Mass (Trilingual) 

 
The Epiphany of the Lord 
Sunday, January 6, 2019 

7:30 a.m. (English)  
12:30 p.m. (Spanish 

9:15 a.m. (English)  
5:00 p.m. (English) 

11:00 a.m. (English)  
6:45 p.m. (Vietnamese) 

 
The Baptism of the Lord 
Sunday, January 13, 2019 

7:30 a.m. (English)  
12:30 p.m. (Spanish 

9:15 a.m. (English)  
5:00 p.m. (English) 

11:00 a.m. (English)  
6:45 p.m. (Vietnamese) 

 
Horario de Misas Navideñas 
Misas de Víspera de Navidad 

Lunes, 24 de Diciembre del 2018 
5:00 p.m. (Ingles) 

8:30 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) 
 

La Sagrada Familia 
Domingo, 30 de Diciembre del 

2018 
7:30 a.m. (Ingles)  
12:30 p.m. (Espanol) 

9:15 a.m. (Ingles)  
5:00 p.m. (Ingles) 

11:00 a.m. (Ingles)  
6:45 p.m. (Vietnamita) 

 

Santa Maria, Madre De Dios 
Martes, 1 de Enero del 2019 

9:00 a.m Misa (Ingles) 
 

La Epifanía del Señor 
Domingo, 6 de Enero del 2019 

7:30 a.m. (Ingles)  
12:30 p.m.. (Espanol) 
9:15 a.m. (Ingles)  

5:00 p.m. (Ingles) 
11:00 a.m. (Ingles)  
6:45 p.m. (Vietnamita) 

 
El Bautismo del Señor 

Sunday, 13 de Enero del 2019 
7:30 a.m. (Ingles)  
12:30 p.m.. (Espanol) 
9:15 a.m. (Ingles)  

5:00 p.m. (Ingles) 
11:00 a.m. (Ingles)  

6:45 p.m. (Vietnamita) 

 

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

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

Lễ 8:30 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 a.m. sáng (Anh ngữ) 
9:00 sáng (Anh ngữ) 

11:00 sáng (Song ngữ) 
 

Lễ Thánh Gia Thất 
Chúa Nhật, 30 Tháng 12, 2018 

7:30 sáng (Anh ngữ)  
9:15 sáng (Anh ngữ) 

11:00 sáng (Anh ngữ)  
12:30 trưa (Tây Ban Nha) 

5:00 chiều (Anh ngữ) 
6:45 chiều (Việt ngữ) 

 
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. 

Thứ Ba, 1 Tháng 1, 2019 
(Lễ Trọng) 

9:00 sáng (Ba ngôn ngữ) 
 

 Lễ Hiển Linh  
Chúa Nhật, 6 Tháng 1, 2019 

7:30 sáng (Anh ngữ)  
9:15 sáng (Anh ngữ) 

11:00 sáng (Anh ngữ)  
12:30 trưa (Tây Ban Nha) 

5:00 chiều (Anh ngữ) 
6:45 chiều (Việt ngữ) 

 
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 

Chúa Nhật, 13 Tháng 1, 2019 
7:30 sáng (Anh ngữ)  
9:15 sáng (Anh ngữ) 

11:00 sáng (Anh ngữ)  
12:30 trưa (Tây Ban Nha) 

5:00 chiều (Anh ngữ) 
6:45 chiều (Việt ngữ) 



 

 December 16, 2018 Page  5 St. Francis of Assisi Church 

announcements 

 
 
 
 
 
The Docents of St. Francis of Assisi 
invite you to join them on Tours of the 
Church and Chapel Sundays after the 

9:15 a.m. and 11:00 a.m. Masses during the months of 
January through April. You can see a video of our 
tours on the St. Francis website, www.stfrancis-
lq.org.  Check it out to see a sample of the tours. 

Women’s Silent Retreat 
February 8-10, 2019 

 

The Sacred Heart Retreat House in Alhambra is having its annu-
al 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 person-
al relationship with God. Carpooling is available, as well as fi-
nancial scholarship, and the deadline for payment is January 
25th, payment 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. 

Docent Tours of  
Church and Chapel 
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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  

¡REGOCÍJATE! 
 El día de hoy se le ha llamado tradicionalmente “Domingo Gaudete” o de la 
“Alegría”. El nombre latino se deriva de la petición de Pedro en la segunda lectura de 
“alégrense siempre en el Señor”, y del texto de la Misa en latín en el que está basada esta 
lectura. La ironía y paradoja de esta alegría cristiana se manifiesta en el hecho que Pablo 
escribió esas palabras en la prisión. Pero desde allí podía ver el progreso de la obra de Dios. 
 ¿Nos parece obvio a nosotros? Sentimos que este no es un tiempo para la alegría 
cuando hay tanto sufrimiento e inmoralidad. Es interesante, entonces, que la primera lectura 
sea del profeta Sofonías, que está casi exclusivamente preocupado con sombrías visiones del 
Día del Juicio. Hoy la Iglesia selecciona la única parte optimista de Sofonías, donde el pro-
feta es tocado por el espíritu del gozo. 
 Esta es, se nos asegura en todas partes, “la temporada de la alegría”. Recuperemos 
ese espíritu de alegría en nuestra vida y que se refleje en los que no tienen ese gozo. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Los cristianos latinos tenemos unos cinco siglos en nuestra trayectoria de fe y co-
mo todo cristiano aguardamos la segunda venida del Mesías, Jesús. Nuestra espera forma 
parte de dos milenios de cristianos que buscan verlo llegar en las nubes. 
 Desde el siglo VII la oración oficial de la Iglesia clama el retorno de Cristo con las 
exclamaciones llamadas las “Antífonas Oh”. Estas llaman a Jesús pidiéndole que venga bajo 
los títulos de Emmanuel, Sabiduría celestial, Señor de gran poder, Vara de Isaí, Llave de 
David, Alba de la luz, y Deseo y Rey de gentes, y algunos más.  Estos refranes se usan aún 
todavía hoy durante los días 17 al 23 de diciembre, y unidas en un acróstico latino forman 
las palabras ero cras (estaré mañana), como respuesta a la petición cristiana. Eventualmente 
en el siglo X o XI estas antífonas fueron unidas en el canto gregoriano Veni, veni Emma-
nuel (Oh ven, oh ven Emmanuel). 
 Este adviento mientras cantamos las antiguas antífonas hay que preguntarnos si de 
veras estamos listos para el regreso del Hijo del Hombre que viene para juzgar a vivos y 
muertos. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — ¡Canta! ¡Da gritos de júbilo! ¡Gózate y regocíjate! El Señor tu 
Dios está entre ustedes y es un poderoso salvador (Sofonías 3:14-18a). 
Salmo — El Señor es mi Dios y salvador (Isaías 12). 
Segunda lectura — ¡Alégrense! El Señor está cerca. Presenten sus peticiones a 
Dios (Filipenses 4:4-7). 
Evangelio — Juan dice a sus oyentes que compartan sus posesiones con los necesita-
dos (Lucas 3:10-18). 
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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Conviértete en un miembro de la parroquia,  
puedes regístrate en línea. 
O Mándanos un mensaje. 

Conéctate con nosotros en las redes sociales. 
Encuentra información parroquial 

Ve los próximos eventos 
Puedes hacer tus pagos en línea. 

Nuestra pagina es: stfrancislq.com 

Gracias a toda la comunidad por 
haber hecho posible las Mañanitas 
a nuestra Madre, Santa Maria de 

Guadalupe, Emperatriz de Améri-
ca. “Salva nuestras Patrias y  con-

sérvanos la Fe”  

Retiro Espiritual en silencio  
 
 

Del 8 al 10 de Febrero 2019 
 
 
 

Es un fin de semana para entrar en 
dialogo personal con Dios. 

 
 
 

Para mas informes puedes comunicarte con: 
Rose McGuire al (760)771-4589 o con        

Linda  Kaleff al  (909) 229-8405. 
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“En este tiempo de Adviento estamos llamados a alargar el horizonte de 
nuestro corazón, a dejarnos sorprender por la vida que se presenta cada día 
con sus novedades”, se necesita “aprender a no depender de nuestras segu-
ridades, de nuestros esquemas consolidados, porque el Señor viene 
en la hora en la que no imaginamos”. En definitiva, el Adviento “viene para 
introducirnos en una dimensión más bella y más grande”.   Papa Francisco  

 
 

Te invitamos a la oración de los Miércoles  
 
 

A las 6:00 p.m. en la Iglesia de nuestra Parroquia.   
Tenemos la exposición y la bendición del Santísimo Sacramento. 
La oportunidad de consagrarte a los Sagrados corazones de Jesus y al  

Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. 
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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/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 

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

  Tv Is 12   
17/12/18 Thứ Hai St 49:2,8-10 Tv 71 Mt 1:1-17 
18/12/18 Thứ Ba Gr 23:5-8 Tv 71 Mt 1:18-25 
19/12/18 Thứ Tư Tl 13:2-7,24-25a Tv 70 Lc 1:5-25 
20/12/18 Thứ Năm Is 7:10-14 Tv 23 Lc 1:26-38 
21/12/18 Thứ Sáu Dc 2:8-14 Tv 32 Lc 1:39-45 
22/12/18 Thứ Bảy 1 Sm 1:24-28 Tv 1 Sm 2 Lc 1:46-56 

Chúa Nhật III Mùa Vọng 16/12/18 
Xp 3:14-18a Lc 3:10-18 Phil 4:4-7 

Ý Lễ Trong Tuần 
Anh chị Vũ Ngọc xin lễ giỗ cho cầu cho linh hồn Đaminh. 

Ông Gioan trả lời mọi người rằng:  
“Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước,  
nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến.”  

     —Luca 3:16a 
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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   

Hân hoan chúc mừng: 
Anh Đaminh Hà Tuấn Anh 

& chị Anna Vũ Thị Mai 

Nguyện xin Thiên Chúa 
ban cho anh chị trọn đời 

hạnh phúc! 

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. 

Văn Phòng Giáo Xứ 
đóng cửa mừng Lễ 

Giáng Sinh 
 

24 tháng 12, 2018  
tới 

1 tháng 1, 2019 

văn phòng mở lại  
2 tháng 1, 2019 

Giải Đáp và Hướng Dẫn 
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường 
Hỏi 
Xin cho con hỏi: trong cuộc đời con người, mình đã phạm tội trọng nhiều lần nhưng 
đến một lúc nào đó mình cảm thấy ăn năn dốc lòng chừa và không dám tái phạm nữa. 
Vậy Chúa có tha thứ tất cả cho chúng ta không hay là phải mất linh hồn? Và chúng ta 
phải sám hối đền tội cách nào đẹp lòng Chúa nhất? Con xin chân thành cám ơn!  
Kim trang  

Đáp 
Có lẽ bạn đã đọc dụ ngôn người con hoang đàng trong tin mừng theo thánh Luca đoạn 
15,câu 11-32. Và có lẽ bạn cũng đã nghe lời Chúa Giêsu: “Tôi không đến để kêu gọi 
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2, 17). Việc chị trở về với Chúa, 
thống hối ăn năn dốc lòng chừa và lãnh nhận bí tích hòa giải là niềm vui không những 
cho chị mà cả cho Chúa và Giáo Hội. Bởi tha thứ là căn tính của lòng Chúa xót thương. 
Sự tự hiến  trên Thập giá của Chúa là để tha thứ tội lỗi cho chúng ta đó chị. Chị được 
tha thứ tất cả mọi tội, nếu chị thực lòng thống hối và thành tâm cất bước trở về đến 
lãnh nhận Bí tích hòa giải. Và khi được tha thứ thì dĩ nhiên chị nhận được ơn cứu độ. 
Còn việc đền tội, ngoài những điều mà cha giải tội dạy chị thi hành, chị cũng nên tự 
tìm cho mình những việc đền tội sao cho phù hợp với tâm tình thống hối của mình, 
chẳng hạn quyết tâm siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể, tìm dịp thi hành các việc 
bác ái, như là giúp đỡ kẻ nghèo khó...  
Chúc chị tìm được bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa.  
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Thông Tin 

Phải sẵn sàng chờ ngày Chúa đến và mừng lễ Giáng Sinh thế nào cho xứng hợp? 
 Trong chu kỳ phụng vụ của Giáo Hội, Mùa Vọng (Advent) trước hết gợi cho ta nhớ lại thời gian dân Do Thái xưa 
trông đợi sự giáng thế của Ðấng Thiên Sai (Messiah) mà các Ngôn sứ đã loan báo trong thời Cựu ước.  
 Thật vậy, trước khi Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, đến lần thứ nhất cách nay 2009 năm, hai Ngôn sứ Isaia và Gioan 
Tẩy Giả đã đặc biệt loan báo và chuẩn bị cho dân Do Thái đón mừng ngày giáng sinh của Người như sau: Chúa Giêsu, 
Ðấng Thiên Sai, đã đến rồi, đến lần thứ nhất trong thân hình một "trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ" ( Lc 2:12). 
Người đến để cứu chuộc cho toàn thể nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi, và đã hoàn tất Chương Trình Cứu Chuộc ấy qua 
cuộc tử nạn và phục sinh của Người như Giáo Hội tin và dạy chúng ta tin.  
 Ngày nay, chúng ta chỉ còn trông đợi ngày Chúa đến lần thứ hai nữa (parousia) để phán xét "kẻ sống và kẻ 
chết" trong ngày cánh chung. Nhưng mỗi năm, thời điểm này cũng là dịp mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón 
mừng kỷ niệm Ngày Sinh của Chúa Cứu Thế đã giáng trần cách nay 2009 năm. Vì thế, khắp nơi, người ta lại tưng bừng 
chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Nào trưng bày những máng cỏ xinh đẹp, rực rỡ với ánh đèn mầu đủ kiểu, đủ 
loại và đặc biệt, người ta lại nô nức đi mua sắm đồ và gửi quà tặng cho nhau, khiến cho lễ Giáng Sinh trở thành mùa 
thương mãi lớn nhất, phát đạt nhất trong năm cho nhiều người ở khắp nơi trên thế giới.  
 Nhưng chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh không chỉ đơn thuần với việc sửa sang nhà cửa, trưng bày máng cỏ 
trước nhà với đèn mầu rực rỡ, gởi quà và thiệp Giáng Sinh cho nhau. Lại càng không phải là dịp để tổ chức ăn uống linh 
đình, nhẩy nhót cuồng loạn thâu đêm Giáng Sinh. Mừng Giáng Sinh kiểu này thì quả thật là sỉ nhục cho ý nghĩa thiêng 
liêng của ngày đại lễ mà người Công giáo chúng ta phải tránh.  
 Ngược lại, mừng Chúa Giáng Sinh cách xứng hợp đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chuẩn bị chu đáo hơn từ nội tâm 
trước hết. Có nghĩa là chúng ta hãy suy niệm sâu xa một lần nữa về Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể (Incarnation).  
Thật vậy, nói đến Mầu Nhiệm này thì ít ai để ý suy niệm cho thấu đáo ý nghĩa Chúa Hài Nhi nằm trong Máng cỏ lạnh 
lẽo của mùa đông giá buốt năm xưa. Không phải vô tình hay ngẫu nhiên mà có sự kiện này.Trước hết, ai cũng biết: 
mảng có (manger) là vật dụng người ta dùng để cho súc vật ăn. Ở đây là trâu, bò, lừa, ngựa, những con vật thích ăn cỏ. 
Chúng ăn những cỏ khô được bỏ vào máng đặt trong chuồng. Nhờ những đồ ăn từ máng này mà chúng được nuôi sống, 
có sức để phục vụ cho nhu cầu của người nuôi và sử dụng chúng.  
 Chúa Giêsu phải có chủ đích rất thâm thúy khi Người chọn sinh ra trong hang bò lừa và nằm trong máng cỏ. Ngài 
nằm trong máng cỏ như "của ăn" để nuôi sống cho nhân loại đang đói khát vì lương thực trần thế không làm no thỏa 
được khát vọng của tâm hồn, tức nhu cầu thiêng liêng tối thượng của con người. Mọi lương thực trần gian, kể cả manna 
mà dân Do Thái ăn trong sa mạc khi xưa, cũng không đem lại sự sống đời đời cho những người ăn chúng. Chỉ có "Bánh 
từ trời xuống và ai ăn thì sẽ được sống đời đời" (Gio 6, 58) mà thôi. Chúa Giêsu chính là Bánh trường sinh ấy. Người 
đã hứa "Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết" (Gio 6: 
54).  
Khi nằm trong máng cỏ, Chúa Giêsu không những dạy ta bài học đích đáng về đức khiêm nhường, gương hy sinh và 
thực sự khó nghèo, mà đặc biệt, còn mời gọi chúng ta đến "ăn Ngài" để được sống đời đời, như bò lừa ăn cỏ khô từ 
máng để có sức sống phục vụ cho con người. Mặt khác, trong tâm tình chờ ngày Chúa đến lần thứ hai, đồng thời cũng 
mừng kỷ niệm Ngày Giáng Sinh của Chúa thêm một lần nữa, chúng ta cũng được nhắc nhở phải tỉnh thức và luôn sẵn 
sàng vì "anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến" (Mt 24:42; Lc 12:40). Ngày ấy sẽ bất ngờ như giờ kẻ 
trộm vào nhà lấy của trong lúc chủ nhà đang ngủ say, không đề phòng.  
 Nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng như thế nào? Thánh PhaoLô đã chỉ cho chúng ta bí quyết: "hãy mặc lấy 
Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng"(Rm 13: 14). " Mặc lấy Chúa Kitô"  như 
bộ y phục đẹp nhất để ra đón chào Chúa khi Người đến, để mừng kỷ niệm Giáng Sinh của Người và cũng xứng đáng 
nhất để vào dự Bàn Tiệc Nước Trời đã dọn sẵn cho những ai được mời và muốn đáp lời mời ấy. Và trong khi chờ đợi 
ngày Chúa đến lần sau hết, chúng ta phải luôn "ăn Chúa Kitô" để giải trừ mọi độc tố giết hại linh hồn đến từ những thực 
phẩm và không khí đầy ô nhiễm của trần gian, của "văn hoá sự chết" đang lan tràn khắp nơi trên thế giới ngày nay. Ðặc 
biệt là trong môi trường xã hội chúng ta đang sống và làm việc giữa những người không có niềm tin hoặc có mà không 
sống niềm tin ấy vào Chúa Kitô để chỉ hăng say chạy theo tiền bạc, danh vọng phù phiếm và vui thú dâm ô bất chính.  
 Nghĩa là, nếu chúng ta dám sống niềm tin của mình để "mặc lấy Chúa Kitô, và ăn Chúa Kitô" như súc vật ăn của 
nuôi chúng từ máng cỏ, thì đó mới là những chuẩn bị xứng đáng nhất để chờ đón Chúa đến và đồng thời cũng để mừng 
kỷ niệm Giáng Sinh của Người cách xứng hợp một lần nữa.  
 Ước chi mỗi người tín hữu chúng ta sống Mùa Vọng, và chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Giáng Sinh năm nay với tâm 
tình đó.            

            Nguồn: hayyeuthuongnhau.org  



 

 

 

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/  
Liturgy Coordinator 

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 

Maintenance  
Manager 

Deacon Jesus Mercado jmercado@stfrancis-lq.org 

Office Manager 
 

Joel Rodriguez 
 

jrodriguez@stfrancis-lq.org 
 

Communications/
Receptionist 

Griselda Corona gricelda@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 


