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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.  

 
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. 
 

OUR LADY OF PERPETUAL 
HELP NOVENA 

Wednesday 
8:30 a.m. 

St. Francis of Assisi Catholic Church 
47225 Washington Street 

La Quinta, CA 92253 

 
CLERGY 

Pastor:  
Fr. James McLaughlin 

Parochial Vicar: 
Fr. Ken Vu 

 

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  

September 8, 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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TODAY’S READINGS 
First Reading — You sent your holy spirit from on high and thus were the paths of those on earth made straight 
(Wisdom 9:13-18b). 
Psalm — In every age, O Lord, you have been our refuge (Psalm 90). 
Second Reading — Paul asks Philemon to accept back his slave Onesimus as a brother (Philemon 9-10, 12-17). 
Gospel — Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is 
enough for its completion? (Luke 14:25-33). 
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. 

POST-SUMMER CHALLENGES  
 

With any luck, summer delights will continue a while past last weekend’s Labor Day: refreshing recreation (with maybe an occa-
sional swim) or enjoyable relaxation on the deck (with tasty outdoor grilling). Truth is, for some of us, this year’s Labor Day came 
way too early. With many schools back in session for a while already, mealtimes and driving schedules needed readjustment to co-
ordinate youth sports with adult commitments. Some religious education and parish programs resumed, too. No surprise, then, that 
this weekend’s scriptures sound a little like post-summer challenges. For instance, Wisdom reminds us that believers in God can 
never be content with “timid deliberations” and “unsure plans.” Paul challenges longtime friend and follower Philemon to “let the 
good you do be voluntary.” Jesus instructs “great crowds” traveling with him—including us—on three things necessary for all true 
disciples to accomplish. On this early autumn weekend, our scriptures describe disciples’ lifelong labors. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TREASURES FROM OUR TRADITION 
 

 Eastern Catholic and Orthodox Christians share a love for the Byzantine liturgy because it is during the Eucharist that the 
Church is most true to its identity, expresses its integrity, and discovers its vocation. Eastern Catholic and Orthodox Christians cele-
brate essentially the identical liturgy, with only very slight variations. It is a fairly complex ritual weaving together three separate 
layers of prayers: a liturgy prayed in the sanctuary by priests, often hidden by a curtain or screen; a liturgy sung by the assembly and 
led by a deacon in front of a screen formed of painted icons; and a third layer of private prayer by the priest, who prays in support of 
the deacon and the faithful. It is an eyes-wide-open experience, gorgeous in visuals, and filled with the sound of God’s people sing-
ing prayer. The energy of the worship centers on the presence of Christ, largely through an awareness of heaven touching earth when 
the Church gathers to celebrate. 
 In the late twentieth century, Latin Rite Catholics were encouraged to embrace a style of worship that was “full, conscious, 
and active,” a value that has never been lost in the East. The liturgy has great impact in its beauty, in its poetry and contemplation, 
and by the actions of bowing, signing with the cross, and chanting that are required of the assembly. Contact with the Eastern 
Church reveals some key values that have been obscured in our own Church and are slowly being recovered. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 
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SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
 

Sunday: Twenty-third Sunday in Ordinary Time;  
  Grandparents Day 
Monday: St. Peter Claver 
Wednesday: Patriot Day 
Thursday: The Most Holy Name of Mary 
Friday:  St. John Chrysostom 
Saturday: The Exaltation of the Holy Cross 

READINGS FOR THE WEEK 
 
 

Monday: Col 1:24 — 2:3; Ps 62:6-7, 9; Lk 6:6-11 
Tuesday: Col 2:6-15; Ps 145:1b-2, 8-11; Lk 6:12-19 
Wednesday: Col 3:1-11; Ps 145:2-3, 10-13ab; Lk 6:20-26 
Thursday: Col 3:12-17; Ps 150:1b-6; Lk 6:27-38 
Friday:  1 Tm 1:1-2, 12-14; Ps 16:1b-2a, 5, 7-8, 11;  
  Lk 6:39-42 
Saturday: Nm 21:4b-9; Ps 78:1bc-2, 34-38;  
  Phil 2:6-11; Jn 3:13-17 
Sunday:  Ex 32:7-11, 13-14; Ps 51:3-4, 12-13, 17, 19;  
  1 Tm 1:12-17; Lk 15:1-32 [1-10] 

THE VALUE OF EDUCATION 
 What greater or better gift can we offer the republic 
than to teach and instruct our youth? 
—Cicero 

Sat September 7 4:30 p.m. Stanley Hatch, † 

Sun September 8 7:30 a.m. Parish Community 

  9:15 a.m. Ronald D. McGuire, † 

  11:00 a.m. Jerry Stone, † 

  12:30 p.m. Patricia O’Kane, † 

  5:00 p.m. Ann Lester, † 

Mon September 9 8:00 a.m. John McWay, † 

Tue September 10 8:00 a.m. Kristin Killin, † 

Wed September 11 8:00 a.m. Alice Tanger, † 

Thu September 12 8:00 a.m. Geraldine David, † 

Fri September 13 8:00 a.m. Eleanor Accardi, † 

  6:45 p.m. Cầu cho Linh Hồn Mới Qua 
Đời Tại VN 

Coming Soon ... 
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Stewardship 

St. Francis of Assisi Parish   
Capital Campaign  

 
Greetings from your Capital Campaign Committee, 
 

While our beautiful church noticeably slows down in July and August it doesn’t mean that the Capital Campaign and Building  
Committees slow down. 
 

We continue to have monthly meetings and those who cannot attend in person do so telephonically. We believe it is  necessary to 
share exactly where we stand in meeting our Campaign goal of $12,000,000. We do this by having weekly updates in the Bulletin 
from each of the ministries involved in making this project a success i.e. Capital Campaign, Building and Finance Committees as 
well as the Pastoral Council. We also keep updating the Campaign Thermometers which are located throughout the parish grounds 
and in the Bulletin. And we are preparing to have more parish meetings when the “snow birds” return to create renewed enthusiasm. 
 

I would like to remind people that this is a 5 year project and pledges to the campaign can be paid over a 5 year time  period that 
meets your needs. If circumstances change during that time you can adjust your pledge, it is not a legally binding document. But 
remember if you win the Lottery the pledge can also be increased. Payments can be made in a number of different ways: Check, 
cash, credit card, bank ACH, thru the website, thru WeShare, thru IRAs, in stocks and other securities and in your estate.                      
If there are any questions please do not hesitate to contact me or anyone in the parish office. 
 

However, the most important way you can help is by your prayers. The Holy Spirit is guiding us and will make this   project a big 
success. 
 

God bless, 
 

Bill DeMucci 
 

Saludos del Comité de Campaña Capital, 
  

Si bien nuestra hermosa iglesia se desacelera notablemente en julio y agosto, no significa que la Campaña Capital y los Comités de 
Construcción se desaceleren. 
  

Continuamos teniendo reuniones mensuales y aquellos que no pueden asistir en persona lo hacen por teléfono. Creemos que es    
necesario compartir exactamente dónde estamos para cumplir nuestra meta de la Campaña de $ 12,000,000. Hacemos esto teniendo 
actualizaciones semanales en el Boletín de cada uno de los ministerios involucrados en hacer que este proyecto sea un éxito, es    
decir, los Comités de Campaña de Capital, Construcción y Finanzas, así como el Consejo Pastoral. También seguimos actualizando 
los Termómetros de Campaña que se encuentran en los terrenos de la parroquia y en el Boletín. Y nos estamos preparando              
para tener más reuniones parroquiales cuando los "pájaros de la nieve" regresen para crear un entusiasmo renovado. 
  

Me gustaría recordarles a las personas que este es un proyecto de 5 años y que las promesas a la campaña se pueden pagar durante  
un período de 5 años satisfaciendo sus necesidades. Si las circunstancias cambian durante ese tiempo, puede ajustar su compromiso, 
no es un documento legalmente vinculante. Pero recuerde que, si gana la Lotería, la promesa también se puede aumentar. Los pagos 
pueden hacerse de diferentes maneras: cheque, efectivo, tarjeta de crédito, banco ACH, a través del sitio web, a través de WeShare, a 
través de IRA, en acciones y otros valores y de su patrimonio. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo o 
con cualquier persona en la oficina de la parroquia. 
  

Sin embargo, la forma más importante en que puede ayudar es con sus oraciones. El Espíritu Santo nos está guiando y hará que este 
proyecto sea un gran éxito. 
  

Dios bendiga, 
Bill DeMucci 
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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  

LA HUMILDAD  
La humildad es una virtud que no vemos mucho en estos días. Parece que la vanidad, la 
prepotencia y la arrogancia dominan nuestras costumbres de todo y en nuestras conversacio-
nes en Internet. ¿Quién no se ha molestado por los trolls de quienes intentan (por lo general 
con una mala gramática y falta de ortografía) empezar una pelea con aquellas personas que 
no coinciden con sus opiniones? Nuestras tiendas, catálogos y tiendas virtuales en línea es-
tán llenas de cosas inútiles destinados al uso y por el precio a los ricos, en tanto las cosas 
ordinarias parecen desaparecer de esos lugares de venta. A medida que los ricos se hacen 
más ricos, los pobres se van haciendo más pobres y la clase media va desapareciendo. ¿Cuál 
es el antídoto para esto? La humildad es un buen lugar para empezar. La devoción a Dios 
vale mucho más que todas las riquezas. “Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive 
en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enrique-
ce”. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Por esta época recordamos la natividad de María, madre de Jesús. María es muy 
popular entre muchos pueblos y en especial en los pueblos latinos. Al principio del mes de 
septiembre dos naciones toman la fiesta de su nacimiento para recordarla bajo el titulo de la 
Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba y de Nuestra Señora de Coromoto en Venezuela. 
 La Virgen del Cobre fue descubierta en el siglo XVI por dos indígenas y un niño 
africano llamados los tres Juanes, cuando estos fueron al mar en busca de sal. Después de 
una fuerte tempestad ellos encontraron flotando sobre las olas una pequeña imagen de María 
con el Niño Dios en brazos. La imagen flotaba sobre una tabla que decía yo soy la Virgen de 
la Caridad. Milagrosamente la imagen estaba seca. 
 También en el siglo XVI la Virgen se le apareció al cacique de los indígenas Coro-
moto en Venezuela. Estos se resistían a la evangelización y ella se apareció sobre las aguas 
invitándolos al bautizo cristiano. 
 Estas dos manifestaciones marianas llevan a Jesús en brazos recordándonos que 
María nada puede sin Cristo. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Maneja tus asuntos con humildad (Sirácide 3:17-18, 20, 28-
29). 
Salmo — Dios da libertad y riqueza a los cautivos  
(Salmo 68 [67]). 
Segunda lectura — Te has acercado a Jesús, el mediador de una nueva alianza 
(Hebreos 12:18-19, 22-24a). 
Evangelio — Los que se humillan serán ensalzados (Lucas 14:1, 7-14). 
Salmo responsorial: Leccionario II © 1976, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Usado con permiso. 
Todos los derechos reservados. 
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DESCUBRE LAS RIQUEZAS DE 

LA MISA 
Un estudio bíblico de cinco partes con  Edward Sri 

Sábado, 28 de septiembre 
8:00 a.m. -5:00 p.m. 

En el Salón Parroquial 

Costo de registración y material 

$10 

Para más información contacte a 
Myrna Phelps al 

 (760) 564-1255 ext. 212 o por  
correo electrónico  

mphelps@stfrancis-lq.org. 

En Un paseo bíblico por la misa, llegarás a        
conocer y comprender la misa como nunca antes. 
Descubrirás los ricos significados detrás de por 
qué decimos lo que decimos y hacemos durante 
la Liturgia. Las palabras y los gestos de la misa 
se verán bajo una nueva luz, llevándote a una   
experiencia de adoración más significativa y  
fructífera. “...en todo nuestro estar de pie y   

arrodillados, en nuestra atencion y 
respuestas silenciosas: realmente hay 
‘algo mas profundo sucediendo alli.’” 
  -Dr. Anthony Lilles 
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PHỤNG VỤ 

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

LM. Chánh xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Ken Kiệt Vũ 

(760) 564-1255  
www.stfrancislq.com/

tiengviet 
Lễ Chúa Nhật 6:45 chiều 

Lễ ngày thường: 
Thứ Hai - Thứ Sáu  

8:00 sáng - Anh ngữ 
Giải tội: Chúa Nhật 
6:15 — 6:35 chiều  
Rửa Tội Trẻ Sơ Sinh 

Chúa Nhật Đầu Tháng 
Giờ làm việc của văn phòng:  

Thứ Hai - Thứ Sáu  
8:30 sáng - 4:30 chiều 

Đóng cửa:12:30 - 1:30 trưa 

Tuyên Bố Sứ Mệnh 
 

Giáo xứ Công giáo Thánh 
Phanxicô thành Assisi, hiệp nhất 
với Đức Giám Mục Địa Phận, 
quyết luôn mở rộng tình yêu của 
Chúa Kitô đến với Giáo xứ chúng 
ta và những người lân cận. Với 
sức mạnh từ Lời Chúa, từ các 
phép bí tích và từ cách thờ 
phượng tôn vinh Chúa, chúng tôi 
cố gắng làm rạng danh Thiên 
Chúa trong giáo xứ chúng ta và 
nâng đỡ toàn thể giáo dân trong 
hành trình đức tin của họ. Là một 
Giáo xứ đa dạng, chúng tôi tuyên 
hứa thực thi đức tin trong hành 
động và phụng sự, luôn trung tín 
và hoan nghênh toàn thể anh chị 
em trong Chúa. 

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 

  
 
 

H     
S   ễ   ụ  ẻ ị   

do Linh mục, Phó tế, nhân viên, hoặc 
thiện nguyện viên, xin gọi qua Đường 

Giây Nóng của Địa Phận ở số 
1-888-206-9090 

Thắc Mắc/Liên Lạc: 
Cần tư vấn với Linh Mục xin vui lòng 
liên lạc văn phòng giáo xứ  để lấy 

hẹn. Lập sổ gia đình, xin đơn Giáo lý, 
Dự Tòng, Rửa Tội, Hôn Phối, Làm 
phép nhà, Công tác Mục Vụ hoặc 

bất kỳ nghi vấn nào, xin liên lạc  
Anh Vũ Việt 1-714-422-6319 

Cần Xức Dầu bất kỳ giờ nào xin vui 
lòng liên lạc 

Cha Ken Kiệt Vũ: 1-267-902-7264 

Xin Lễ 
Xin vào văn 

phòng giáo xứ 
hoặc gặp ban 

soạn lễ tại 
phòng áo. 

 

Dâng Của Lễ  
(Trong thánh lễ Việt 

Nam) 
Xin vui lòng liên 

lạc anh Vũ Việt qua 
số điện thoại: 

 714-422-6319. 

Chúa Nhật XXIII 
Mùa Thường Niên 

“Phàm ai không vác khổ giá mình mà đi sau Ta, 
ắt không thể là môn đệ của Ta”-Luca 14:27 

Ý LỄ: Một người xin cầu cho Linh Hồn mới qua đời tại VN.  
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THÔNG TIN 

 

 

Tôi rất hân hạnh thông báo là hiện thời chúng ta có hơn $7,000,000 đô la của số tiền tuyên hứa và số 
tiền nhận được từ hơn 700 người cống hiến nằm vào khoảng 58 phần trăm của mức đích tài khoản 
$12,000,000  đô la  CÁM ƠN !!! 

Trong tinh thần là những tiếp viên các nguồn tài chánh qúy gía của chúng ta, tất cả chúng ta đang nổ lực 
xây ước mơ “Giáo Xứ Chúng Ta Tương Lai Chúng Ta” thành hiện thực .  những nguồn tài trợ này sẽ giúp 
bảo trì thánh đường to lớn của chúng ta; tăng thêm phòng chứa cho các hội họp, các nhóm cầu nguyện, 
các khu tịnh tâm và nhiều hơn nữa; chắc chắn trong những lúc thử thách này chúng ta tạo nên một nơi 
an toàn và bảo đảm cho mọi người đến và thờ phượng. 

Tôi cũng khuyến khích mọi người vào xem lại trang mạng được đổi mới của giáo xứ www.stfrancislq.com để 
giữ liên lạc với những gì xảy ra trong giáo xứ, thăm lại phần phong trào đóng góp và xem bạn có thể 
cống hiến bằng cách thức nào. 

Như khí hậu nóng bức của mùa hè bắt đầu giảm đi, tôi nguyện xin con tim của những tiếp viên đầy niềm 
tin của giáo xứ chúng ta sẽ đáp lại lời cầu khẩn của Thánh Phanxicô “Chúng ta nhận lãnh khi cho đi” và 
lời Chúa kêu gọi để hổ trợ nổ lực của chúng ta để khi Ngài hỏi, “ Chúng ta đã đạt được mục đích không?”, 
phải trả lời DẠ ĐƯỢC!! 

 
 
Xin Cám ơn, 
 
Bill Poland 
Chủ Tịch Ban Tài Chánh 

GIÁO XỨ THÁNH PHANXICÔ THÀNH ASSISI   
VẬN ĐỘNG TÀI CHÁNH  
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ĐÓNG GÓP 
TỔNG HỢP MÙA THU  

Ngày 14 và 15 Tháng 9, 2019 

Như chúng ta tiếp tục đi trên con đường từ bi, chúng ta được nhắc 
lại tiền phải để phục vụ, không để làm điều lệ, Đừc Giáo Hoàng 

nhắc nhở tất cả chúng ta giúp đỡ, tôn trọng, và khuyến khích lòng 
nhân từ: “Người không chia sẽ sự giàu có với kẻ khác là đánh cắp 
và lấy đi sự sinh tồn của họ. “ Nó không phải là vật qúy giá riêng 
của chúng ta để bảo quản...”.  Theo thông điệp của Đức Thánh 
Cha Phanxicô, chúng ta được mời gọi để làm những tia sáng hy 

vọng.  Chúng ta có thể làm những hành động thật tuyệt đẹp trong 
mỗi mùa thu là bằng cách hổ trợ một đóng góp đặt biệt được biết 

như ĐÓNG GÓP TỔNG HỢP MÙA THU. 
 

Chúng ta cố gắng vươn tới các giáo dân để nhận sự ủng hộ cho 
một đóng góp lớn vào cuối tuần thứ 3 của tháng 9 vì những 

nguyên do chính đáng hầu giúp chúng ta sống với tấm lòng nhân 
từ và cho chúng ta những gì lớn hơn chúng ta.  Bốn cơ sở xứng 

đáng được nhận lãnh quyền lợi này là: 
 

• Giáo Hội Giữa Mỹ Đen và Mọi Da Đỏ 
• Giáo Hội Châu Mỹ La Tinh 
• Giáo Hội Châu Phi 
• Sứ Mệnh Công Giáo Địa Phương 

TẾT TRUNG THU 
Cộng đoàn sẽ tổ chức Tết Trung Thu vào  

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 9 sau thánh lễ  

6:45 chiều tại Hội trường Giáo xứ 

 Sẽ có thi đèn và  giải thưởng cho lồng đèn 
đẹp và ý nghĩa nhất: 

 1. Lồng đèn tự thiết kế mới được thi 

 2. Chỉ dùng đèn đốt bằng điện/pin  

 Sẽ phát quà Trung Thu cho các em nhỏ 

Sau thánh lễ, vào lúc 7:45 tối, đoàn lân sẽ dẫn 
đầu và cùng các em rước đèn Trung Thu từ sân 
nhà thờ sang Hội trường. Thân mời tất cả quý 
đồng hương không phân biệt tôn giáo đến 

chung vui cùng các em trong dịp Tết Trung Thu 
năm 2019 

Giáo Lý Thêm Sức I & II 
 

Thành Viên Giáo Xứ: 
1)  Là thành viên đăng ký của giáo xứ. 
2) Con em đủ 15 tuổi khi ghi danh Giáo Lý Thêm 

Sức I, và đủ 16 tuổi để tiếp tục Giáo Lý 
Thêm Sức II.  

3)  Nếu con em của quý vị đã hoàn tất Giáo Lý 
Thêm Sức I tại giáo xứ khác, xin vui lòng nộp 
giấy chứng nhận khi ghi danh. 

4)  Xin nộp giấy chứng Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích 
Thánh Thể khi ghi danh. 

Không là Thành Viên Giáo Xứ: 
1)  Hội đủ điều cần thiết ghi phần trên. 
2)  Con em của quý vị sẽ được ghi tên trong danh 
sách chờ phiên. 

Xin vui lòng gọi văn phòng nhà xứ số: 
(760) 564-1255 nếu quý vị có thắc mắc. 

Hoặc vào văn phòng nhà xứ, Thứ Hai -  Thứ Sáu 
8:30 sáng tới 4:30 chiều, văn phòng đóng cửa giờ 
trưa 12:30 - 1:30, để lấy đơn. 

Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 
Thành Viên Giáo Xứ: 

1) Là thành viên đăng ký của giáo xứ. 
2) Giáo Lý Bao Đồng (Dẫn nhập về đức tin) các em đủ 6 

tuổi hoặc bắt đầu học Lớp Một. 
3) Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu năm I, các em đủ 

7 tuổi hoặc bắt đầu học Lớp Hai, chương trình giáo 
lý 2 năm. 

5) Phụ huynh sẽ đồng hành cùng con em trong lớp dành 
cho phụ huynh, cùng ngày các em tham dự lớp giáo lý. 

6) Tham dự Lễ Chúa Nhật tại giáo xứ St. Francis of Assisi 
Church mỗi tuần, xin cố gắng đi lễ Thiếu Nhi lúc 9:15 
sáng.  

7) Xin trình giấy chứng Rửa Tội và giấy  Khai Sinh. 
Không là Thành Viên Giáo Xứ: 

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

chờ phiên. 
Xin vui lòng gọi văn phòng nhà xứ số: 

(760) 564-1255 nếu quý vị có thắc mắc. 
Hoặc vào văn phòng nhà xứ, Thứ Hai -  Thứ Sáu 8:30 
sáng tới 4:30 chiều, văn phòng đóng cửa giờ trưa 12:30 - 
1:30, để lấy đơn. 

GHI DANH HỌC GIÁO LÝ 



 

 

 

Little Rock Tom Green 636-0903 

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 Myrna Phelps 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 Christopher Rodriguez  564-1255 

Confirmation Christopher Rodriguez 564-1255 

Kairos Prison Ministry Scott Teague 574-8451 

Knights of Columbus 
www.kofc13203.com 

Joseph Alcon 485-8531 

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 

Receptionist Marisol Franco mfranco@stfrancis-lq.org 

Youth Minister/
Confirmation 

Christopher Rodriguez crodriguez@stfrancis-lq.org 

Events Monica Billings mbillings@stfrancis-lq.org 

K-8 Catechesis 
Coordinator 

Yolanda Castillo ycastillo@stfrancis-lq.org 

Assistant to Pastor Debbie Ribera dribera@stfrancis-lq.org 

Receptionist Griselda Corona gricelda@stfrancis-lq.org 

Construction  
Coordinator 

Fred Saunders fsaunders@stfrancis-lq.org 

Office Assistant Kim Slade kslade@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 Fred Saunders 564-1255 

Finance Council Bill Poland 564-1255 

Capital Campaign William DeMucci 564-1255 
Councils/Committees 

Liturgy 


