
 

 

 

 
BAPTISMS  

Apply 3 months in advance 
 

MARRIAGE 
Apply 9 months in advance 

 
ANOINTING OF THE SICK 

Call the parish office to request a visit 
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Saturday 
3:15 p.m.  

First Friday 
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ADORATION 

 OF THE BLESSED SACRAMENT 
First Friday of the Month 

8:30 a.m. 
 

DEVOTIONS 
ROSARY 

Monday-Friday 
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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: 

January 06, 2019 
 

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 
  Monday of this week is Christmas Day in Russia and in much of the Orthodox world. This curious dif-
ference in schedule has a lot to do with how calendars have been developed and changed over the years. In the year 45 
. . Julius Ceasar gave the empire his Julian Calendar, with the winter solstice on January 6. This put an end to a system 

in which officials called “pontiffs” were able to tweak the calendar by adding extra days in as needed. He invented two 
new months at that time, December and January; and in order to correct the mess the pontiffs had made, forced a year of 
445 days on the empire in what he named “The Last Year of Confusion.” The new months varied in number of days ac-
cording to a complex schedule, but the calendar was still off by nearly twelve minutes a year, and lost a full day every 
130 years. 
 Pope Gregory XIII reformed the calendar in 1583, but not everyone appreciated his efforts. England held out for 
two hundred years. The year 1700 was a leap year in England, but not in France; they were eleven days apart! George 
Washington was really born on February 11; when the Gregorian calendar was finally adopted in the English colonies 
shortly before the Revolution, he had to move his birthday to February 22. Now the calendars are thirteen days apart, 
which accounts for Russia’s Julian calendar Christmas. And Caesar thought he had brought confusion to an end! 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

FINDING GOD 
 The splendid magi, all sparkle and dash and solemnity, march right up off the pages of Matthew’s Gospel and 
into our churches today. Matthew alone tells us this grand and seductive story so that we might see the light and know 
that the child these magi visited is the fulfillment of prophecy, the king of the world that stretches to the magi’s home 
country and beyond, right down the ages to us. 
 We too see and understand anew. Like the magi, our patron saints for this day, we see in the newborn child the 
king of the universe and light of the world. Like the magi, we find in ourselves a new faith and a new life. Like them, we 
return to our home by a new route. 
 We are asked to come away from this festive season ourselves renewed and awake to the presence of God 
among us. We are asked to find God where God is to be found, to be attentive and surprised and ready to bow down in 
adoration and to offer our gifts. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — Rise up in splendor, Jerusalem! The Lord shines upon you (Isaiah 60:1-6). 
Psalm — Lord, every nation on earth will adore you (Psalm 72). 
Second Reading — The Gentiles are coheirs, copartners in the promise in Christ Jesus through the gospel (Ephesians 
3:2-3a, 5-6). 
Gospel — Magi from the east arrived, looking for the newborn king of the Jews (Matthew 2:1-12). 
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. 



 

 January 6, 2019 Page  3 St. Francis of Assisi Church 

Liturgy  
   

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

Sat January 5 4:30 p.m. Betsy Miller, † 

Sun January 6 7:30 a.m. James Rubalcaba, † 

  9:15 a.m. Parish Community 

  11:00 a.m. Joseph Ruggiero, † 

  12:30 p.m. Robert Fawls, † 

  5:00 p.m. Arturo & Jenny Gilbert, † 

Wed January 9 8:00 a.m. Lloyd & Kay Ault, SI 

Thu January 10 8:00 a.m. Trey & Drew Curran, SI 

Fri January 11 8:00 a.m. Robert Kinder, † 

Mon January 7 8:00 a.m. Jenny Berka, † 

Tue January 8 8:00 a.m. Andrew Ault, † 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES  
 
Sunday: The Epiphany of the Lord; Blessing of the 
  Home; National Migration Week 
Monday: St. Raymond of Penyafort;  
  Julian Calendar Christmas 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: 1 Jn 3:22 — 4:6; Ps 2:7bc-8, 10-12a;  
  Mt 4:12-17, 23-25 
Tuesday: 1 Jn 4:7-10; Ps 72:1-4, 7-8; Mk 6:34-44 
Wednesday: 1 Jn 4:11-18; Ps 72: 1-2, 10, 12-13;  
  Mk 6:45-52 
Thursday: 1 Jn 4:19 — 5:4; Ps 72:1-2, 14, 15bc, 17;  
  Lk 4:14-22a 
Friday:  1 Jn 5:5-13; Ps 147:12-15, 19-20; Lk 5:12-
  16 
Saturday: 1 Jn 5:14-21; Ps 149:1-6a, 9b; Jn 3:22-30 
Sunday: Is 42:1-4, 6-7 or Is 40:1-5, 9-11; Ps 29:1-4, 
  3, 9-10 or Ps 104:1b-4, 24-25, 27-30;  
  Acts 10:34-38 or Ti 2:11-14; 3:4-7;  
  Lk 3:15-16, 21-22 

ROOTEDNESS 
 The flower does not bear the root. The root bears 
the flower. The rose is merely evidence of the vitality of the 
root. 
 
—Woodrow Wilson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A DAWNING EPIPHANY 
 “It suddenly dawned on me!” We have all had experiences when, on hearing a joke, we 
laugh along with everyone else at the punch line, only at some later moment to actually “get” 
the joke. We feign understanding so that no one will think less of us. Having something sud-
denly dawn on us is very much like what we celebrate today. The Church’s yearly celebration 
of Epiphany is a reminder and an elaboration of what we celebrated at the feast of Christ-
mas—just in case we didn’t get it the first time. Today’s “punch line” is contained in the sec-
ond reading, where Saint Paul writes, “It was not made known to people in other generations 
as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit: that the Gentiles 
are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise in Christ Jesus through 
the gospel” (Ephesians 3:5–6).  
Copyright © 2007, World Library Publications. All rights reserved. 



 

 January 6, 2019 Page  4 St. Francis of Assisi Church 

Religious education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middle School Youth Group enjoying 
another LIGHT night… Laughing in 

God’s House  together. 
 
 
 
 
Have a blessed New Year from the Youth and 
Young Adult Office at St. Francis of Assisi!  
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announcements 

Docent Tours of  
Church and Chapel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Docents of St. Francis of Assisi extend their 
warmest wishes for a blessed Happy New Year and 
invite you to join them on Tours of the Church and 
Chapel Sundays after the 9:15 and 11:00 a.m.   
masses. Tours will continue through the month of 
April. Docents will be waiting for you at the foot of 
the altar of the church.  
 
And, if you might be interested in becoming a     
Docent and sharing with others information on the 
history and art treasures of our beautiful church and 
chapel, please contact Mary Harder at                
(760) 775-1427 or at maryharder8@gmail.com for 
more information.  

 

 
Women’s Silent Retreat 

February 8-10, 2019 
 
 

. 

The Sacred Heart Retreat House in Alhambra is hav-
ing 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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Women’s Silent Retreat 
 February 22, 23, 24, 2019 

 

El Carmelo Retreat House 
926 East Highland Ave. 

Redlands, CA 92374 
 

Single Room $200.00 
Double Room $175.00 

 

Topic:  
Be Holy as I am Holy  

1 Peter: 1-16 
 

For more information please call: 
 

Diane Eazell  
(760) 200-0956 
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announcements 

 
 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 

Congratulations and Best Wishes 
to the following couple  

on the celebration of their  
       67th Wedding Anniversary 

Louis & Genevive Sergott  
January 05, 2019 

READ WITH ME PROGRAM 
LAS PALMITAS SCHOOL IN THERMAL 
 
Ralphs has a Community Program that will help us 
raise money for the children at Las Palmitas School. 
The way this program works is that you take the BAR 
CODE below and have it scanned into your RALPHS 
REWARD CARD as you are checking out. This takes 
seconds to do and you only have to do it ONCE.  As we 
do our grocery shopping and use our rewards card, a 
percentage of each shopping trip will accumulate. Eve-
ry quarter the school will get a check which will be 
used for field trips or supplies for the children. You 
will continue to get your rewards from Ralphs and the 
school will earn money as well. We thank you for your 
participation. 
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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  

ENCUENTRO CON DIOS 
 Los espléndidos Reyes Magos –destellantes, majestuoso y solemnes–, salen hoy de 
las páginas de Mateo y van rumbo a nuestra iglesia. Solamente Mateo nos habla de esta 
grande e interesante historia para que podamos ver la luz y saber que el niño que visitaron 
los Reyes Magos era el cumplimiento de la profecía, el rey cuyo mensaje llega hasta la tierra 
natal de estos magos y mucho más allá, hasta nuestra época. 
 Nosotros también nuevamente podemos ver y entender. Al igual que estos magos, 
nuestros santos patrones en este día, vemos en el niño recién nacido al rey del universo y la 
luz del mundo. Como los Reyes Magos, encontramos dentro de nosotros una nueva fe y una 
nueva vida. Como ellos, regresamos a casa por una nueva ruta. 
 Se nos pide terminemos esta temporada festiva renovados y consientes de la pre-
sencia de Dios entre nosotros. Se nos pide encontrar a Dios donde se le puede encontrar, que 
estemos atentos y listos para, con asombro, inclinarnos en adoración y ofrecer nuestras 
ofrendas. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Es tiempo de añadir los reyes magos al pesebre. En 1448 llegaron los pesebres ita-
lianos a las iglesias españolas, pero no fue hasta que el Rey Carlos III le regaló un pesebre a 
su hijo en el siglo XVIII que el uso de pesebres se expandió en los hogares. Desde entonces, 
el uso de nacimientos llega al continente americano en donde se convierte en la decoración 
principal para las fiestas navideñas.  
 Así como en todo país latinoamericano el montaje del Belén es una tradición, lo es 
también en Venezuela. Con el pesebre venezolano llegan también aguinaldos, parrandas, 
Misas y patines. ¡Sí! ¡Patines!  
 Desde la mitad del siglo pasado los venezolanos celebran la época navideña con 
“patinadas”. Estas “patinadas” normalmente se hacen por las mañanas y muchas calles están 
cerradas a los autos hasta las 8 a.m. para que niños y jóvenes puedan disfrutar de los patines, 
bicicletas y otros juguetes que les regala el niño Dios. Por eso, muchos niños duermen con 
un “cordoncito” atado al dedo gordo de los pies, que cuelgan por la ventana para que los 
despierten los que pasan patinado. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Levántate y brilla, Jerusalén, porque sobre ti se levanta (Isaías 60:1-6). 
Salmo — Que te adoren, Señor, todos los pueblos  
(Salmo 72 [71]). 
Segunda lectura — El misterio se ha dado a conocer, que los no judíos han de compartir en 
Cristo Jesús la misma herencia (Efesios 3:2-3a, 5-6). 
Evangelio — Vinieron unos Magos de Oriente pregun-tando: “¿Dónde está el rey de los 
judíos que ha nacido?”  
(Mateo 2:1-12). 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

La rosca de Reyes 
Es una tradición antigua , que nos lleva a recordar la relación de los Reyes Magos, que llegaron a adorar al 
Niño Jesus. 
No es una tradición de origen Latino, sino Europeo, pero se ha difundido en varios países, sobre todo en Mé-
xico. 
Su forma ovalada nos habla de un circulo que no tiene principio ni fin, y nos manifiesta el gran amor  infinito 
de Dios para su pueblo. La fruta de colores, que se le pone en su alrededor, se le puede apreciar como el men-
saje de amor, de esperanza y paz. 
 El o los muñequitos que se le introducen en la rosca, simboliza, al niño Jesus, que buscaban los reyes Magos.  
Sigamos trasmitiendo nuestra cultura, con las tradiciones a los  hijos, nietos y bisnietos... 

E p i f a n i a:  Manifestación de Dios al mundo 
“Y es aquí, en la sencillez de Belén, donde encuentra su síntesis la vida de la 
Iglesia. Aquí está la fuente de esa luz que atrae a sí a todas las personas y guía 
a los pueblos por el camino de la paz”.                         Papa Francisco 
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Anuncios 

 
 
 
 
 

 

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). 
 

ESCUELA LAS PALMITAS EN THERMAL  
Ralphs tiene un programa Comunitario que nos ayudará a 
recaudar fondos para los niños en la Escuela Las Palmitas. 
La forma en que funciona este programa es que usted tome 
el CÓDIGO DE BARRAS a continuación y lo escane en su 
TARJETA DE PREMIOS DE RALPHS. Esto toma         
segundos y solo hay que hacerlo UNA VEZ. A medida que 
hacemos nuestras compras y  usamos nuestra tarjeta de     
recompensas, se acumulará un porcentaje de cada compra. 
Cada trimestre, la escuela recibirá un cheque que se utiliza-
rá para excursiones o suministros para los niños. Seguirá     
recibiendo sus recompensas de Ralphs y la escuela también 
ganará dinero. Le agradecemos su participación. 
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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM C 

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 71   
07/01/19 Thứ Hai 1 Ga 3:22—4:6 Tv 2 Mt 4:12-17, 23-25 
08/01/19 Thứ Ba 1 Ga 4:7-10 Tv 71 Mc 6:34-44 
09/01/19 Thứ Tư 1 Ga 4:11-18 Tv 71 Mc 6:45-52 
10/01/19 Thứ Năm 1 Ga 4:19—5:4 Tv 71 Lc 4:14-22a 
11/01/19 Thứ Sáu 1 Ga 5:5-13 Tv 146 Lc 5:12-16 
12/01/19 Thứ Bảy 1 Ga 5:14-21 Tv 148 Ga 3:22-30 

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh 06/01/19 
Is 60:1-6 Mt 2:1-12 Ep 3:2-3a, 5-6 

Ý Lễ Trong Tuần 
Anh chị Hoàng Phương xin lễ giỗ cầu cho linh hồn 

Anrê và Maria. 

Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh 
quang của Đức Chúa như bình minh chiết tỏa trên ngươi.  

   —Isaia 60:1 

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 Ba Vua là ai?  

Đức cố Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ngày xưa đã kêu gọi mời các Bạn 
Trẻ thế giới hành hương về nhà thờ chánh tòa Cologne: “Trong vương cung 
thánh đường nguy nga Tổng Giáo phận Cologne bên Đức, di tích thánh của 
Ba Vua được cung kính gìn giữ, tôn kính. Ba Vua là những Hiền sĩ được 
Ngôi sao dẫn đường từ phương trời xa xôi đến tìm gặp Chúa Giêsu Kitô 
sinh ra trong hang đá Bethlehem.  
Cuộc hành hương của các con tới Cologne khởi đầu từ hôm nay. Chúa 
Giêsu Kitô chờ đợi các con ngày Đại Hội giới Trẻ thế giới lần thứ 20 ở đó.” 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ngỏ lời với các Bạn Trẻ ngày 
28.07.2002 ở Toronto, Canada.  
1. Tên của Ba Vua  
Thánh sử Mathêo thuật lại (Mt 21-16) biến cố Chúa giáng sinh làm người 
nói đến những nhà Đạo sĩ đến thờ lạy Chúa Giêsu mới sinh từ phương 
Đông, nhưng không nói rõ con số bao nhiêu vị và ngay cả xuất xứ của họ 
cũng chỉ là phỏng chừng từ Phương Đông thôi. Dựa theo số qùa tặng họ 
mang tới, như phúc âm thuật lại: vàng, nhũ hương và mộc dược, nên 
Origines nghĩ là ba người. Và sự suy diễn này dần dà thành được chấp nhận 
khắp mọi nơi.  
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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   

Lớp giáo lý  
tối Thứ Ba  

sẽ trở lại vào  
ngày 8 tháng 1, 2019 

2. Di tích xương thánh Ba Vua 
Có nhiều tương truyền trong dân gian nói về đời sống của Ba Vua. Theo phúc 
âm của Thánh Tôma thời thế kỷ thứ sáu thuật lại lễ rưả tội của Ba Vua và sau 
này họ đều đã chịu chức linh mục và trở thành giám mục. Rồi vào khoảng năm 
53 sau Chúa giáng sinh, cả Ba Vua đã qua đời, sau khi họ đã cùng nhau mừng 
lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh.  
Thánh nữ Helena (vào khoảng 255 – 3309 là mẹ hoàng đế Constantin I. đã tìm 
thấy xương BaVua và đưa về thành Constantinope. Thế kỷ thứ tư  Giám mục 
Eustorgius I. đã di chuyển hài cốt Ba Vua về thành Mi-la-no (Ý)  
Hoàng đế Friedrich Barbarossa năm 1162 đã chiếm thành Mi-la-nô, phá hủy 
thành phố và đã cho phép Tổng giám mục Cologne  là Rainald von 
Dassel  (1159-1167) mang hài cốt Ba Vua về thành phố Koeln (Cologne) ngày 
23.07.1164.  
Khoảng từ 1180-1225 hài cốt Ba Vua được đặt trong một hòm chứa xương 
thánh qúi gía thời Trung cổ. Cũng vì Hòm chứa xương thánh Ba Vua, mà nhà 
thờ chính tòa Koeln kiểu Gô-tích ngày nay được xây cất 15.08.1248.  
Năm 1200 khúc đầu xương thánh BaVua được tách rời khỏi thân thể và được 
trang hoàng với vòng vàng như một vị vua. Và năm 1904 một phần di tích 
xương thánh Ba Vua được mang trả lại  thành Mi-la-nô . Ở đây di tích xương 
thánh Ba Vua được đặt trong một bình đặt ngay dưới chân bàn thờ thánh đường 
Eustorgio.   
(Viết theo: M. Becker-Huberti,  Feiern, Feste Jahreszeiten, Herder Freiburg, Basel, Wien 1998, 
tr.168-170)  http://www.chungnhanduckito.net/ 
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Thông Tin 

Giải Đáp và Hướng Dẫn:  
Lm. Phi Quang  

Hỏi: 
Cho con hỏi đi dự lễ ngày Chúa nhật mà trễ mất bài đọc 1 hay trễ cả hai bài đọc thì có thành không? Và 
có phải đi lại lễ khác không?  
T.H. 

Đáp: 
Luật của Giáo Hội không xác định thế nào "mất lễ" và do đó, chúng ta phải nại tới những suy luận hợp lý.  
Thánh Lễ gồm hai phần chính rõ rệt: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. "Phụng vụ Lời Chúa và 
Phụng vụ Thánh Thể làm thành một hành vi phụng tự duy nhất" (SC 56). Theo sự nhận định thông thường 
của ta thì bất cứ một biến cố hay sự việc gì bị coi là không thành khi thiếu những yếu tố chính. Đi dự tiệc 
mà không ăn thì đâu có ý nghĩa. Nếu thiếu một phần chính yếu của Thánh Lễ thì không thể coi Thánh Lễ 
là thành sự được. Một phần của Thánh Lễ bị coi là thiếu khi thiếu quá nửa phần đó. Nếu quá nửa phần Lời 
Chúa bị thiếu thì coi như phần đó không thành.  
Điều quan trọng hơn chúng ta cần phải ý thức: Thánh Lễ là một biến cố vô cùng quan trọng, một cuộc gặp 
gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta không thể dùng "toán học" để đo lường những yếu tố của 
Thánh Lễ. Chúng ta không thể xác định một bài đọc nếu thiếu bao nhiêu chữ thì kể là thiếu. Chúng ta hãy 
tự hỏi lương tâm của mình khi đi tham dự Thánh Lễ có tâm tình nào? Chỉ giữ luật "tối thiểu" hay vì tình 
yêu mến nồng nàn đối với Chúa là Cha nhân lành của ta? Chúng ta có chủ ý coi thường và không muốn 
đến tham dự Thánh Lễ đúng giờ, hay chỉ vì một bất trắc ngoài ý muốn làm ta đến muộn? Kiểm xét tâm 
tình, ý hướng thì quan trọng hơn là tìm những "đáp số" toán học cho những vấn đề luân lý.  

Hỏi: 
Thưa cha! con muốn hỏi: ý nghĩa của lời công bố Tin Mừng trong Thánh Lễ là gì ạ? (tức là khi linh mục 
công bố Tin Mừng theo thánh Luca hay một trong 4 thánh viết Tin Mừng thì ý nghĩa của câu đó là gì ạ?)  
Xuân Hòa 

Đáp:  
Toàn bộ Thánh Kinh gồm hai phần chính: Cựu Ước và Tân Ước. Phần Tân Ước có một phần quan trọng 
gọi là Tin Mừng hay Phúc Âm (gồm bốn cuốn). Các cuốn Phúc Âm là trung tâm điểm của tất cả bộ Thánh 
Kinh vì đó là chứng từ tuyệt hảo nhất về cuộc đời và lời giảng dạy của Ngôi Lời Nhập Thể, Cứu Chúa của 
chúng ta (xem GLCG 125). 
Trong Thánh Lễ có hai phần chính yếu: Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể. Trong phụng vụ 
Lời Chúa thì cao điểm là việc công bố Tin Mừng tức là việc đọc một đoạn trong các sách Phúc Âm. Chỉ 
có Linh mục hay phó tế mới được phép cử hành phần này tức là được phép đọc Tin Mừng và sau đó diễn 
giảng những gì đã đọc. Việc công bố Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong những bổn phận 
chính yếu của những thừa tác viên có chức thánh (Giám mục, Linh mục, Phó tế) (xem Giáo Luật điều 762). 

Hỏi: 
Con nghe nói Phúc Âm chỉ dành riêng cho linh mục và phó tế đọc trước mặt mọi người, không biết điều 
đó có đúng hay không? 
DPT  
Đáp:  
Điều đó không đúng hay không chính xác. Theo luật phụng vụ, việc công bố Phúc Âm trong Thánh Lễ chỉ 
dành riêng cho những người có chức thánh (giám mục, linh mục, phó tế). Trong các trường hợp khác 
ngoài Thánh Lễ, Luật Giáo Hội không giới hạn việc đọc Tin Mừng cho riêng cấp bậc nào. 

http://www.tinmung.net 



 

 

 

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 


