
 

 

 

 
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 
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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 23, 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 
   In ancient pagan Rome, these days in mid-December were a time for general slacking off at 
work and far too much rejoicing. The period of leisure after the harvest and a whole cluster of pagan festivals were a 
force for the church to reckon with. The Saturnalia, breaking out on December 17, was a time of high living and loose 
morals. Christians were advised by their bishops to drop out of the mayhem and do some serious fasting. A famous 
church council at Saragossa in Spain made a season of fasting mandatory from December 17 to December 23, exactly 
coinciding with the Saturnalia. The bishops at that time were perhaps less concerned with preparing for Christmas than 
with resisting the kind of loose living going on. 
 Modern times have restored a bit of the Saturnalia spirit to our culture, so that a general period of partying with 
a vague connection to religion is now upon us. How does a Christian keep balance? The practice of charity by remem-
bering the poor in our gift‑giving, of hospitality in finding a place at our holiday tables for the poor and lonely, and of 
daily prayer in the home and at church are great helps. Although Advent is not a penitential season like Lent, it is a time 
for making room in our lives for what matters most. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

MEMORIES AND DREAMS 
 Throughout our lives, we retain the language and habits of our native region and family of origin. Should we 
return to our home after a long absence, we quickly revert to its familiar speech and practices. Our deep memory is re-
flected in old stories and words and speech patterns. This familiarity runs like an underground river and accompanies us 
wherever we go. 
 Not only do we remember, we are incorporated into and made part of a greater memory. In remembering and 
recollecting, we are in turn gathered up and re-collected. 
 Today we remember Mary, a small figure travelling the country roads to visit Elizabeth. All the great pro-
nouncements and dreams of the prophets point to this time when the Lord’s words to Mary would be gathered and ful-
filled. The memories of her people are alive in her, and memories of her nourish our own living faith. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — From Bethlehem-Ephrathah shall come forth for me one who is to be ruler in Israel (Micah 5:1-4a). 
Psalm — Lord, make us turn to you; let us see your face and we shall be saved (Psalm 80). 
Second Reading — We have been consecrated through the offering of the body of Christ once for all (Hebrews 10:5-10). 
Gospel — Blessed are you who believed that what was spoken by the Lord would be fulfilled (Luke 1:39-45). 
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 22 4:30 p.m. Parish Community 

Sun December 23 7:30 a.m. Josie & Rube Rubalcaba, † 

  9:15 a.m. Joseph Lawson, † 

  11:00 a.m. Gilbert & Evelyn Sarnecchia, † 

  12:30 p.m. Juan Francisco Jimenez, SI 

  5:00 p.m. Arturo Gilbert, † 

Wed December 26 8:00 a.m. John Benoit, † 

Thu December 27 8:00 a.m. John Benoit, † 

Fri December 28 8:00 a.m. Constable Marc Bordages, SI 

Mon December 24 8:00 a.m. Parish Community 

Tue December 25 8:00 a.m. Parish Community 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES  
 
Sunday: Fourth Sunday of Advent 
Monday: Vigil of Christmas 
Tuesday: The Nativity of the Lord (Christmas) 
Wednesday: St. Stephen; First Day of Kwanzaa 
Thursday: St. John 
Friday:  The Holy Innocents 
Saturday: Fifth Day within the Octave of the  
  Nativity of the Lord; St. Thomas Becket 

O COME, LONG FORETOLD 
 

O come, Desired of nations, 
Whom priest and prophet long foretold 

Will break the captive fetters, 
Redeem the long-lost fold. 

Dear Savior, haste; come, come to earth, 
Dispel the night and show your face, 
And bid us hail the dawn of grace. 

—Simon J. Pellegrin (1663-1745), Tr. by Mary of St. Philip (1825-1904) 
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Religious education 
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announcements 

Docent Tours of  
Church and Chapel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 web-
site, 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 
annual Women’s Silent Retreat for St. Francis from Fri-
day, 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 relationship with God. 
Carpooling is available, as well as financial 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. 
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announcements 
On behalf of  Fr. James, Fr. Peter,   

Deacon David, Deacon  Jaime, Deacon John and the parish staff   
We wish you and your family a Merry Christmas and a healthy and 

peaceful New Year . 
 

En nombre de Padre James, Padre Peter,   
Diácono David, Diácono Jaime, Diácono John y el personal de la pa-
rroquia Les deseamos a usted y a su familia una Feliz Navidad y un 

Año Nuevo saludable y tranquilo.  
 

Thay mặt Cha James, Cha Trợ, Phó Tế David, Phó Tế Jaime, Phó Tế John  
và toàn thể nhân viên giáo xứ, chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình  

một mùa Giáng Sinh bình an và Năm Mới dồi dào sức khoẻ . 

Grant, we pray, almighty God, 
that, as we are bathed in the new radiance of  

your incarnate Word, 
the light of faith, which illumines our minds, 

may also shine through in our deeds. 
Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you  
in the unity of the Holy Spirit, 

one God, for ever and ever. 
 

Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.  
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liturgia 

 

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  

RECUERDOS Y SUEÑOS 
 En el curso de nuestra vida mantenemos el idioma y los hábitos de nuestra 
región nativa y familia de origen. Cuando retornamos a nuestro hogar tras una larga 
ausencia, rápidamente volvemos a su manera de hablar y a sus prácticas familiares. 
Nuestros profundos recuerdos se reflejan en viejas historias y palabras y en modos 
de conversar. Esta familiaridad corre como un río subterráneo y nos acompaña a 
donde sea que vayamos. 
 No solamente recordamos, sino que somos incorporados y formamos parte 
de una memoria más amplia. Cuando traemos recuerdos a la mente somos a la vez 
reunidos y recordados. 
 Hoy recordamos a María, una joven frágil, que recorre zonas rurales para 
visitar a Isabel. Todos los grandes pronunciamientos y sueños de los profetas apuntan 
a este tiempo en que deben cumplirse las palabras del Señor a María. Las memorias 
de su pueblo están vivas en ella, y esas memorias alimentan nuestra fe viva. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Esta semana recordamos a los niños judíos que fueron asesinados por orden 
del Rey Herodes en Belén. Esa tragedia que ocurrió cuando el viejo y celoso rey se 
enteró del nacimiento de un nuevo rey de los judíos. Él mandó a matar a todo niño 
que tuviera menos de dos años. El llanto de las familias que perdieron sus pobres 
inocentes se ha convertido en risas en varios países latinoamericanos. El 28 de di-
ciembre en muchas partes es conmemorado como el día de los inocentes que viene 
siendo el April Fools de Latinoamérica. En ese día se hacen bromas para burlarse 
de los amigos. Si la broma funciona al pobre que fue engañado se le llama 
“inocente”. 
 La inocencia normalmente se atribuye a los niños o a los ingenuos, pero en 
si la inocencia es una virtud cristiana, de los que hemos sido perdonados por Cristo. 
Esta inocencia no es ingenuidad mas bien es la candidez, simplicidad y generosidad 
de una persona que conoce bien lo duro que es la vida y aún así mantiene la espe-
ranza. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — De ti, Belén, saldrá el que será el jefe de Israel (Miquea 5:1-
4a). 
Salmo — Señor, muéstranos tu favor y sálvanos  
(Salmo 80 [79]). 
Segunda lectura — Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad (Hebreos 10:5-
10). 
Evangelio — Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre 
(Lucas 1:39-45). 
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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anuncios 

María Madre de Dios y Madre 
nuestra, gracias por tu presencia en 

nuestro mundo.  
 

“Escucha, ponlo en tu Corazón, hijo 
mío, el menor que no es nada lo que te 

espante, lo que te aflige, que no        
perturbe tu rostro, tu Corazón; no temas 

esta enfermedad ni ninguna otra         
enfermedad, ni ninguna cosa punzante o 

aflictiva.   
No estoy  aquí que soy tu Madre? ¿No 
estas bajo mi sombra y resguardo?, no 
soy, yo la Fuente de tu alegría? ¿No es 

estas en el hueco de mi manto, en el   
cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad 

de alguna otra cosa? 
Que ninguna otra cosa te aflija ni te  

perturbe. 

                                                                              
Nican Mopohua 

 
De Nuevo Gracias a toda la comunidad 

por ser parte de la celebración de nuestra 
Madre Santa María de Guadalupe 

 

Estudio de Biblia en Español  
en nuestra parroquia 

 
 

“La Biblia nos llega como un Don y como 
una oportunidad. Es un Don porque  Dios 
nos ama tanto, que desea comunicarse con 

nosotros. La única manera de gozar ese 
Don es abrirlo y saborearlo. La Biblia es 
una oportunidad para encontrarse con 

nuestro Dios que esta presente en la Histo-
ria, enseñanza, en los personaje, y oracio-

nes que llenan su paginas”. 
Te invitamos a encontrarte con nuestro 

Señor al conocerlo mas través de la Biblia. 
a las 6:00 p.m. 

Puedes comunicarte con Lupita Jimenez  
 
 

Atención 
Las sesiones de Biblia, los 
viernes de cada semana, se 
reanudaran  el 5 de Enero  

del 2019, a las 6 p.m. 
“Los esperamos.” 

 

Pastoral de Enfermos 
 

Si tu tienes un familiar o un amigo, 
que están postrados en cama y no 

pueden asistir a la Iglesia, y desean 
recibir la Santa comunión, puedes 

llamarnos y pedir que se le lleve a ca-
sa.  

 

Puedes comunicarte con Margarita  
Al (760) 564-1255 
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Anuncios 

 

Presentación de Bebes, antes de su 
Bautizo. Todos los  domingos 1ro de 

cada mes.  
En la Misa de 12:30 p.m.  

 
Próximo el Domingo 6 de Enero del 

2019 
Invitamos a todos las personas que  
acudieron al V Encuentro parroquial, y 
a los equipos que compartieron cada  
tema en San Francisco de Asís,  para 
dar el siguiente paso, hacia la vivencia 
de los resultados del V Encuentro     
Nacional, en cada comunidad             
parroquial de Estados Unidos.  Oremos 
por la Iglesia, y en especial por la      
comunidad Hispana/Latina, para que a 
través de este movimiento haya un   
crecimiento en amor y responsabilidad, 
hacia Dios y al prójimo, en nuestras   
familias y comunidades.  Para mas     
informes comunicarse con                  
Lupita Jimenez (760) 564-1255. 

QUINCEAÑERAS 2019 
 

Talleres para preparación de las      
Quinceañeras, que quieren celebrar 
en nuestra Parroquia su Acción de 

gracias a Dios. 
 

Enero 19, 2019 
Agosto 3, 2019  

Celebraciones en el 2019 
 Febrero 16, Junio 8, 

Septiembre 21 y Noviembre 16.   
(En grupo) 

 Jesús nació de María Virgen en Belén. No nació por voluntad humana, sino por el don de amor 
de Dios Padre, que «tanto amó al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que 
cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16). 

Este acontecimiento se renueva  en la Iglesia, peregrina en el tiempo: en la liturgia de la Navi-
dad, la fe del pueblo cristiano revive el misterio de Dios que viene, que toma nuestra carne 
mortal, que se hace pequeño y pobre para salvarnos. Y esto nos llena de emoción, porque la 
ternura de nuestro Padre es inmensa. 

Los primeros que vieron la humilde gloria del Salvador, después de María y José, fueron los 
pastores de Belén. Reconocieron la señal que los ángeles les habían dado y adoraron al Niño. 
Esos hombres humildes pero vigilantes son un ejemplo para los creyentes de todos los tiem-
pos, los cuales, frente al misterio de Jesús, no se escandalizan por su pobreza, sino que, como 
María, confían en la palabra de Dios y contemplan su gloria con mirada sencilla. Ante el mis-
terio del Verbo hecho carne, los cristianos de todas partes confiesan, con las palabras del evan-
gelista Juan: «Hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, de gracia y 
de verdad» (1,14).                                                                            Papa Francisco   

¡FELIZ NAVIDAD!  
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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. 

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

  Tv 79   
24/12/18 Thứ Hai    
  Tv 88  Mt 1:1-25 
25/12/18 Thứ Ba    
  Tv 97  Ga 1:1-18 
26/12/18 Thứ Tư    
  Cv 6:8-10; 7:54-59 Tv 30 Mt 10:17-22 
27/12/18 Thứ Năm    
  1 Ga 1:1-4 Tv 96 Ga 20:1a,2-8 
28/12/18 Thứ Sáu    
  1 Ga 1:5-2—2:2 Tv 123 Mt 2:13-18 
29/12/18 Thứ Bảy    
  1 Ga 2:3-11 Tv 95 Lc 2:22-35 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng 23/12/18 

Ý Lễ Trong Tuần 
Anh Trần Tư xin lễ cầu bình an cho gia đình. 

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng 
nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói 

rằng: “Em được phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu 
mang cũng được chúc phúc.”   

 —Luca 1:41-42 

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 

Mk 5:1-4a Lc 1:39-45 Dt 10:5-10 
Vọng Giáng Sinh. 

Lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng, lễ buộc. 

Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi. Lễ kính. 

Thánh Gioan Tông Đồ, Phúc Âm Thánh Sử. Lễ kính. 

Lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo. Lễ kính. 

Is 52:7-10 Dt 1:1-6 

Is 62:1-5 Cv 13:16-17,22-25 

Ngày Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. 

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 

Ban Giáo Lý 
 

Các lớp giáo lý sẽ nghỉ vào:  
ngày 18, 25 tháng 12, 2018 và  

ngày 1 tháng 1, 2019. 
Các lớp giáo lý sẽ trở lại Thứ Ba,  

8 tháng 1, 2019. 
Xin bình an của Chúa ở cùng quý vị 

và gia quyến. 
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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   

Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh 

Giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. 
Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. 

Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi,  
xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. 

Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm 
được sự bình an của Chúa, ngay giữa những âu lo hằng ngày. 
Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. 

Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa  
vì Chúa đã dám sống như con. 

 

 
 

Đầu Năm Dương Lịch, Giáo Hội Công Giáo cử hành Lễ Trọng Đức Mẹ là Mẹ Thiên 
Chúa. Hôm nay cũng là ngày Bát Nhật sau Lễ Chúa Giáng Sinh. Đức Maria, Mẹ Chúa 
Giêsu, Người vừa là Chúa và là người. Là Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria được Thiên 
Chúa phú ban cho những đặc ân: Mẹ trong sạch vô nhiễm tội và được thăng thiêng cả 
hồn lẫn xác.  
Ơn cứu chuộc được bắt đầu bằng hai tiếng «xin vâng» của Đức Mẹ. Do vậy, Đức Mẹ 
đã chấp nhận một vai trò, một sứ mệnh mới làm Mẹ Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến 
với Đức Mẹ do lòng tin của Mẹ, và Mẹ đã nhận lãnh và cộng tác vào chương trình cứu 
độ của Thiên Chúa bằng cách trở nên «nữ tỳ của Thiên Chúa». Mẹ cũng đã nhiệt tâm 
chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. 
Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo 
Hội. Đây là một tước hiệu xứng hợp ơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ 
Maria . 
Giáo Hội Công giáo có một lòng sùng kính Mẹ Maria một cách đặc biệt. Mẹ đã được 
ca ngợi trong phụng vụ với nhiều tước hiệu khác nhau. Một trong những tước hiệu 
tuyệt vời nhất, đó là tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu này phát sinh từ niềm tin 
của Giáo Hội nơi Chúa Giêsu, người con sinh ra từ cung lòng Mẹ, là Con Thiên Chúa 
làm người. Ngài là người nhưng đồng thời cũng là Thiên Chúa. 

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 
Lễ Trọng 

 

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2019 
9:00 sáng (Ba ngôn ngữ) 

Chương Trình  
Thăng Tiến 
Hôn Nhân  
Gia Đình 

 
Khóa căn bản:  

Ngày 8, 9, 10 tháng 3, 2019 
Thắc mắc hay ghi danh, vui 
lòng liên lạc chị Yến (760) 
285-1407. 
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Thông Tin 

Vòng hoa 4 cây nến, tượng trưng cho điều gì?  
 Bốn cây nến tượng trưng cho tuần trước lễ Chúa Giáng sinh, mỗi tuần đốt 
thêm một cây. Ba cây màu tím tượng trưng cho sám hối và một cây màu hồng 
dùng cho Chúa nhật thứ 3, nói lên niềm vui như Thánh Phaolô kêu gọi: Hãy vui 
lên... vì Chúa đang đến! Vòng hoa mùa vọng với cành lá xanh tượng trưng cho sự 
sống muôn đời. Hạt giống, trái hồ đào dùng để trang trí trên vòng hoa tượng 
trưng cho sự sống lại và những hoa trái tiêu biểu cho lương thực dồi dào của đời 
sống Kitô hữu. Nến tượng trưng cho ánh sáng Chúa Kitô.  
 Có 4 cây nến được phân chia ra theo đúng khoảng thời gian của Mùa Vọng. 
Mỗi cây tượng trưng cho một trong "4,000 năm" mà Thánh Kinh được trao ban 
cho chúng ta kể từ khoảng thời gian mà Ông Adong qụy ngã vì tội lỗi cho đến 
khoảng thời gian sinh hạ ra Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cây nến màu tím 
(purple) đầu tiên được thắp sáng lên vào ngày Chủ Nhật đầu Tiên của Mùa Vọng 
và trong suốt tuần lễ đầu tiên đó. Màu tím tượng trưng cho khoảng thời gian 

chuẩn bị, và ăn năn hối cải, cũng như tượng trưng cho sự vương giả.  
 Vào Chủ Nhật Thứ Ba của Mùa Vọng, vốn được biết đến như là Chủ Nhật Gaudete (Gaudete Sunday), thì 
cây nến có màu giống như bông hồng được thắp sáng lên cùng với hai cây nến màu tím. Bông hồng tượng 
trưng cho sự mừng rỡ, sướng vui và niềm hân hoan sắp tràn dâng của mọi người tín hữu. Đây là khoảng thời 
gian đặc biệt khi chúng ta hồ hởi với niềm vui và sự rạo rực về việc Chúa Kitô sắp sửa đến với chúng ta trong 
hình hài của một Hài Nhi Bé Nhỏ.  
 Và cây nến màu tím cuối cùng sẽ được thắp sáng lên trong ngày Chủ Nhật Thứ Tư của Mùa Vọng ám chỉ 
đến việc chúng ta mãi sốt sắng và kiên trì hơn rất nhiều trong việc chuẩn bị cả thể xác, tâm hồn lẫn con tim để 
đón nhận Thiên Chúa trong Mùa Giáng Sinh.  
 Mùa Vọng chính là mùa của Sự Đợi Chờ cùng với niềm Hy Vọng về Ánh Sáng của Chúa Kitô: Ánh Sáng 
của Cả Thế Giới!  
 http://dmhcg.org 

Ai là người đã trưng bày Hang đá đầu tiên? 
Đó là một khám phá tuyệt vời của thánh Phanxicô thành Assisi 
(thánh Phanxicô Assisi). Theo tác giả Omer Englebert kể: vào 
năm 1223, chỉ còn đúng 2 tuần lễ nữa là đến ngày mừng lễ Chúa 
Giáng sinh, Phanxicô Assisi lúc đó đang trên đường từ Rôma trở 
về làng Assisi, quê hương của Ngài; khi đi ngang qua làng 
Greccio thì Phanxicô gặp một thày tên là Jean Velita, thày này 
mới tập tu, Phanxicô liền ngỏ lời với thày ấy rằng : “Ta mong 
ước cử hành Lễ Giáng sinh để suy tôn Chúa ra đời ở Bê-lem, 
nhưng để thể hiện nỗi cơ cực và khổ đau của Chúa ngay từ lúc 
còn thơ để cứu chuộc nhân loại, Ta xin con làm một hang đá 
giống như thật với cỏ khô, rồi con dẫn một con lừa và một con bò 
vào để cho giống với con bò con lừa đã chầu quanh Chúa Hài 

đồng năm xưa nhé’’.  Thế là thày vâng lời, đi làm một hang đá giống như lời Phanxicô dặn. 
Còn Phanxicô, sau khi công bố Tin Mừng xong, ngài chia sẻ lời Chúa cho những người đến nghe. Ngài kể 
chuyện sự tích về một vị ‘‘Hoàng đế nghèo’’ sống trước ngài 12 thế kỷ, được sinh ra tại Bê-Lem mà người ta 
thường gọi Ngài là Giêsu, tức “Hài đồng Bê-Lem”. Giảng xong, Phanxicô giả bắt chước giọng của con chiên, 
con lừa kêu “Bethlélem! Bethélem!!!’’, tức thì người ta liền thấy Hài nhi Giêsu đang ngủ trong hang đá chợt 
thức giấc và nhoẻn miệng cười. 
Kể từ máng cỏ đầu tiên tại Greccio, sau đó hàng năm, tại các giáo xứ và nhà nhà khắp nơi trên thế giới, người 
ta bắt đầu làm Hang đá với cây thông để mừng lễ Chúa Giáng sinh. 



 

 

 

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 


