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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 15, 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 — “Why should your wrath blaze up against your own people, whom you brought out of 
Egypt?” (Exodus 32:7-11, 13-14). 
Psalm — I will rise and go to my father (Psalm 51). 
Second Reading — The grace of our Lord has been abundant (1 Timothy 1:12-17). 
Gospel — There is great rejoicing in heaven and among the angels when a sinner repents (Luke 15:1-32 [1-10]). 
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. 

LOST AND FOUND  
Welcome to “Lost and Found Sunday”! Just in case being in church makes us proudly consider ourselves especially reli-
gious, today’s Gospel suggests that we’d be wiser to admit that we’re sometimes lost. Then we’ll eventually be happily 
counted among Jesus’ “found,” because today Jesus focuses on a lost sheep, lost coin, lost son. Jesus does so because 
the Pharisees and scribes, proudly considering themselves especially religious, “began to complain” that Jesus 
“welcomes sinners and eats with them.” So Jesus warns them—and us—to stop judging others. Marvel instead that 
God’s amazing grace has found us! Indeed, we should become Jesus’ friends lovingly trying to find others. So Exodus 
asks, if God “relented in punishment” and pardoned us, shouldn’t we forgive fellow sinners graciously? Even Paul ad-
mits his “arrogance” as “foremost among sinners.” We too, happy at being “mercifully treated,” should share with eve-
ryone else Jesus’ unfailing patience. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TREASURES FROM OUR TRADITION 
 

 Although New Year’s Day has been fixed firmly on January 1 for several hundred years, Labor Day has the feel 
of a great dividing line between leisure and routine. The pace of life has since picked up, and new schedules and com-
mitments crowd us. In the background is God’s call to consider the third commandment, still life‑giving and binding, to 
make holy the Lord’s Day by worship and rest. Jews see the Sabbath, Saturday, not so much as a day of worship, but as 
a day of rest, a day of renewing friendship with God by delighting in the beauty of creation and the joy of family and 
friends. It is a day for contemplating the wonder of God’s creation, but not disturbing it. 
 For Christians in the first three centuries, the Lord’s Day, Sunday, was not for rest, but worship. It was a regular 
work day. People met before dawn, and after Eucharist hurried off to daily routines. Today we come to Mass, but many 
hurry off to essential work, not a day of rest. The Lord’s Day is not the Sabbath, but we can enhance Sunday’s ability to 
transform us if we consider embracing some Sabbath values: having a family meal, going for a walk in a beautiful place, 
making room in our lives to open ourselves more fully to holiness of life in Christ. 
—James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 
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SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time;  
  Catechetical Sunday 
Monday: Ss. Cornelius and Cyprian 
Tuesday: St. Robert Bellarmine 
Thursday: St. Januarius 
Friday:  Ss. Andrew Kim Tae-gŏn and Paul Chŏng  
  Ha-sang and Companions 
Saturday: St. Matthew 

READINGS FOR THE WEEK 
 
 

Monday: 1 Tm 2:1-8; Ps 28:2, 7-9; Lk 7:1-10 
Tuesday: 1 Tm 3:1-13; Ps 101:1b-3ab, 5-6;  
  Lk 7:11-17 
Wednesday: 1 Tm 3:14-16; Ps 111:1-6; Lk 7:31-35 
Thursday: 1 Tm 4:12-16; Ps 111:7-10; Lk 7:36-50 
Friday:  1 Tm 6:2c-12; Ps 49:6-10, 17-20; Lk 8:1-3 
Saturday: Eph 4:1-7, 11-13; Ps 19:2-5; Mt 9:9-13 
Sunday: Am 8:4-7; Ps 113:1-2, 4-8; 1 Tm 2:1-8;  
  Lk 16:1-13 [10-13] 

NEEDED 
 The thing that is most needed in homes today is a 
family. 
—Anonymous 

Sat September 14 4:30 p.m. Terry Marselle, SI 

Sun September 15 7:30 a.m. Anna Maria Salazar, † 

  9:15 a.m. Rose Vestri, † 

  11:00 a.m. Hospicio Gabuat, † 

  12:30 p.m. Parish Community 

  5:00 p.m. Christopher Meyer, † 

Mon September 16 8:00 a.m. Rosie Lawrence, † 

Tue September 17 8:00 a.m. Robert Sigley, † 

Wed September 18 8:00 a.m. Margareth Faurox, † 

Thu September 19 8:00 a.m. Thomas McLaughlin, † 

Fri September 20 8:00 a.m. Rosendo Bringas, † 

  6:45 p.m. Chị Hương xin Lễ Tạ ơn Chúa 

Coming Soon ... 



 

 September 15, 2019 Page  4 St. Francis of Assisi Church 

announcements 



 

 September 15, 2019 Page  5 St. Francis of Assisi Church 

Stewardship 



 

 September 15, 2019 Page  6 St. Francis of Assisi Church 

Stewardship 

St. Francis of Assisi Parish   
Capital Campaign  

“Unless the Lord build the house, they labor in vain who build.” (Psalm 127). 
 

Dear Parishioners; 
 

It is with great joy to be able to speak on behalf of the Confirmation Catechist/Catechist of Religious Education 
regrading our ongoing capital campaign and express our needs and to especially thank our parishioners who have 
already contributed to this monumental campaign. 
 

As our parish community continues to grow, so does our needs and our  religious formations. Which means, we 
have literally run out  of room. 
 

Our rooms are very small in size, new technology is very much needed and our youth need to be able to have    
additional room where activities can take place, and let’s don’t forget about our lack of storage rooms. This is an essential part of the  
parish, so that we may continue to build programs and be able to accommodate all. 
 

As a parish community, we need to come together as one and provide support, foster worship and spiritual growth. We can provide a 
safe refuge for our youth whom are constantly been pulled in so many negative directions. 
 

It is not just the responsibility of one specific community, it is the responsibility of all, starting from the youngest to the oldest. We 
need to come together as on body. 
 

Without a sense of caring, there can be no sense of community. (Anthony J. D’Angelo). 
 

We are called to be good stewards of the blessings which God has given us. Therefore, our future is here today. 
 

I pray that everyone will be able to contribute to our mission, as it is an opportunity to thank God for all the wonderful fruits of our 
labor. 
 

Thanking you beforehand, 
Maria C. Moreno-DiMaria 

"Si el Señor no construye la casa, 
en vano se cansan los que construyen" (Salmo 127). 

 

Estimados feligreses; Es una gran alegría poder hablar como Catequista de Confirmación y Catequista de Educación Religiosa,   
sobre nuestra actual campaña capital, estoy expresando nuestras necesidades y agradeciendo, especialmente a nuestros feligreses, 
que ya han contribuido a esta monumental campaña.   
 

 A medida que nuestra comunidad parroquial continúa creciendo, también crecen nuestras necesidades y la necesidad de más    
formación religiosa, lo que significa que, literalmente, nos hemos quedado sin espacio.    
 

Nuestros salones son de tamaño muy pequeño y no hay espacios para la tecnología nueva. Nuestros jóvenes necesitan tener      
espacio adicional donde puedan llevarse a cabo sus actividades.  
 

También no nos olvidemos de nuestra falta de cuartos para almacenamiento, esta es una parte esencial de la parroquia.              
Necesitamos su ayuda para que podamos continuar creando programas y poder atender a todo y a todos. 
Como comunidad parroquial, debemos unirnos y brindar apoyo, fomentando el culto y el crecimiento espiritual.  Así podemos       
proporcionar un refugio seguro para nuestros jóvenes que constantemente son arrastrados por tantas direcciones negativas. 
 

No es solo responsabilidad de una comunidad específica, es responsabilidad de todos, desde los más pequeños hasta los más    
viejos. Necesitamos unirnos como un cuerpo. 
 

“Sin un sentido de cuidado, no puede haber sentido de comunidad”. (Anthony J. D'Angelo). 
 

Estamos llamados a ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Por lo tanto, nuestro futuro está aquí hoy. 
 

Rezo para que todos puedan contribuir a nuestra misión, ya que es una oportunidad para agradecer a Dios por todos los              
maravillosos frutos de nuestro trabajo.  
 
Agradeciéndote de antemano, 
Maria C. Moreno-DiMaria 
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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  

PERDIDO Y ENCONTRADO  
 Bienvenido al “¡Domingo perdido y encontrado!” En caso de que al estar en la iglesia nos 
haga considerar sentirnos orgullos de ser religiosos, el Evangelio de hoy sugiere que sería más pruden-
te admitir que algunas veces estamos perdidos. Para luego en última instancia estar felizmente conta-
dos entre los “encontrados” por Jesús, porque Jesús hoy se enfoca en una oveja perdida, una moneda 
perdida, un hijo perdido. Jesús lo hace porque los fariseos y escribas, que orgullosamente se conside-
ran religiosos, “empiezan a quejarse” que Jesús “se reúne con pecadores y además come con ellos”. 
Jesús les advierte, y a nosotros también, dejar de juzgar a los demás. Por el contrario, ¡asómbrate de la 
extraordinaria gracia de Dios que nos ha encontrado! De hecho, debemos hacernos los amorosos ami-
gos de Jesús tratando de buscar a otros. Así el Éxodo pide, si Dios “cedió en castigo” y nos perdonó, 
¿no deberíamos perdonar con gracia a nuestros prójimos pecadores? Incluso Pablo admite su 
“arrogancia” como “el más importante entre los pecadores”. Nosotros también, felices de ser 
“misericordiosamente tratados”, debemos compartir con todos los demás la inagotable paciencia de 
Jesús. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 El santo Peruano Fray Juan Macias fue dominico. Este santo es reconocido 
como el amparo de los pobres, patrón de los emigrantes y ladrón del purgatorio. El 
concepto del purgatorio es un poco difícil de entender. La Iglesia adoptó la creencia 
en la última purificación de los elegidos (nombrado el Purgatorio) en los siglos XV 
y XVI en los concilios de Florencia y Trento. Ella se basa en las Escrituras que se 
refieren en la purificación en el fuego (1 Corintios 3:15; 1 Pedro 1:7) y en la prácti-
ca de la oración por los difuntos como aparece en 2 Macabeos 12:46 y Job 1:5. San 
Juan Crisóstomo dijo: “Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su 
padre, ¿porqué vamos a dudar que nuestras oraciones por los difuntos puedan ha-
cerle llegar alguna consolación a los que han muerto? Ofrezcamos pues, nuestras 
oraciones por los difuntos. Los que están en purgación necesitan nuestro apoyo en 
la oración. Pidamos por ellos”. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Primera lectura — Porque Moisés intercedió, el Señor se ablandó y no castigó al 
pueblo por su maldad  
(Éxodo 32:7-11, 13-14). 
Salmo — Me levantaré y volveré a mi padre  
(Salmo 51 [50]). 
Segunda lectura — Pablo expresa su gratitud por haber sido nombrado al ministerio 
de Cristo (1 Timoteo 1:12-17). 
Evangelio — Hay gran regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente (Lucas 
15:1-32) [1-10]. 
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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Invitamos a los que eligieron ser       
consagrados a María Virgen y a todo 
aquel que desee participar en el grupo 

Guadalupano. 
Ya se acerca la celebración de nuestra 
Madre Santa María de Guadalupe y  

queremos invitarlos a la preparación de 
este gran día. 

Si quieres ser parte de este grupo  
comunícate a  

Ministerios Latinos al (760) 564-1255.  

MAM 
Ministerio de adultos mayores 

 
 

“Ministerio de adultos mayores” 
Es un grupo que se reúne los días   Lunes, aquí en 
la parroquia, para  convivir, orar, celebrar la  vi-
da, y ser apoyo y compañía para otras  personas.  

Es de 5:00 a 7:00 p.m.  
Ya estamos de regreso de Vacaciones  

 
 
 
 
 

Taller de Biblia en español, en nuestra parroquia.  
 

Puedes participar con los que  están en la Intro-
ducción del  estudio de la Biblia y si ya estas avan-
zado, puedes entrar a un grupo que ya tuvieron la 
introducción.  Conozcamos y vivamos la gran ri-

queza de Fe que nos da La Biblia. 
El estudio es de 6 a 8:00 p.m. los días viernes de 

cada semana. 

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 nues-
tra 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. 

Ý LỄ: Chị Hương xin Lễ Tạ Ơn cho Hành Trình Được Bình An.  

CHUÁ NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C 
 

“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội 
lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công 

chính không cần phải sám hối ăn năn..” -Lk 15:7b 



 

 September 15, 2019 Page  12 St. Francis of Assisi Church 

THÔNG TIN 

“Trừ khi Chúa xây nhà, công những người thợ xây vô ích .” (Psalm 127). 
 

Kính Thưa Giáo Dân Thân Mến; 
Thật là một cảm hứng tuyệt vời khi được đại diện Giáo Lý Thêm Sức và 
Giáo Lý Tôn Giáo để nói lên sự diển biến của chương trình vận động tài 
chánh của chúng ta, nhu cầu của chúng ta và đặt biệt cám ơn những giáo 
dân đã đóng góp vào công trình vĩ đại này. 
Giáo xứ chúng ta cũng như các hội đoàn và các nhu cầu của chúng ta đang phát triển.  
Có nghĩa là phòng ốc của chúng ta sẽ bị chật hẹp lại. 
Hiện thời các phòng ốc rất nhỏ và rất cần có kỷ thuật hiện đại. Giới trẻ của chúng ta 
cần thêm phòng để sinh hoạt. Và cũng đừng quên là chúng ta cần phòng chứa để cất 
giữ đồ dùng.  Đây là điều chính yếu của giáo xứ để chúng ta tiếp tục khuyết trương các 
chương trình và có thể chứa hết tất cả.  
Là một cộng đoàn giáo xứ, chúng ta cần đến với nhau như một và trợ giúp nhau, bồi 
dưỡng phụng thờ và nuôi dưỡng tâm linh. Chúng ta có thể đem đến cho giới trẻ một nơi 
an toàn trong lúc chúng thường bị lôi cuốn theo những phương hướng sai lạc.  
Đây không phải là trách nhiệm riêng của một cộng đoàn nào, mà đây là trách nhiệm 
của tất cả chúng ta từ già tới trẻ. Chúng ta cần kết hợp với nhau như một thân thể. 
Không có hứng thú tham gia, thì không thành ra cộng đoàn. (Anthony J. D’Angelo). 
Chúa đã ban cho chúng ta ân phúc để làm những tôi trung tốt.  Vì thế, tương lai của 
chúng ta là hôm nay đây.  
Tôi nguyện xin rằng mọi người sẽ có thể đóng góp cho sứ vụ này của chúng ta, như 
một cơ hội để tạ ơn Chúa vì hoa trái tươi tốt do công lao nhọc của chúng ta. 
Xin Cám Ơn Trước, 
Maria C. Moreno-DiMaria 

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 

Trunk or Treat 
Thứ Năm Ngày 31 Tháng 10, 2019 

Lúc 5 Giờ Chiều 
Hàng năm , chúng ta tổ chức cuộc vui “Trunk - or -Treat”. Sự an toàn của con em chúng ta và 

giới trẻ rất quan trọng. Sự tham dự của giáo dân là một phần quan trọng để cuộc vui được 
thành công tốt đẹp.  Để chúng ta có thể giữ con em của chúng ta an toàn.  Xin cám ơn qúy vị 

tham gia trang trí cốp xe và phát kẹo cho các em. 
Chúng ta cần nhiều thiện nguyện viên giúp vào sự an toàn và vui nhộn này.  Nếu quý vị muốn 
trang trí cốp xe của quý vị và chưng bày kẹo bánh vào (vui nhất phần này), xin vui lòng dùng 
mẫu đơn ở tại các cửa ra vào của nhà thờ hay tại văn phòng giáo xứ để đăng ký xe của qúy vị. 
Càng nhiều cốp xe thì càng vui cho các trẻ em và qúy vị.  Nếu qúy vị muốn đóng góp kẹo, xin 
vui lòng đưa vào văn phòng giáo xứ. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi văn phòng giáo 

xứ số (760) 564-1255. 



 

 

 

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 


