
 

 

 

Mission Statement 
 
 

St. Francis of Assisi Catholic Church, united with our Bishop, is dedicated to revealing the love of Christ to 
our parish and beyond.  Strengthened by the Word, sacraments, and vibrant worship, we strive to be a shin-
ing 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.  

St. Francis of Assisi Catholic Church 

 
 
 

Phone 760-564-1255      Fax 760-564-0763 
 

Web………………….www.stfrancislq.com  
 
Office Hours 
Monday-Friday……….8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
 

   Fr. James McLaughlin, Pastor  
 

   Fr. Ken Vu,  Parochial Vicar  
 

   Deacon David Hockwalt 
 

   Deacon Jaime Rosas  
 

   Deacon John Scanlon 

 47225 WASHINGTON STREET  LA QUINTA, CALIFORNIA 92253 

March 8, 2020 



 

MASSES 
SATURDAY 
4:30 p.m. Vigil Mass 
 
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. 
 
FIRST SATURDAY OF THE MONTH 
9:00 a.m. 
 

RECONCILIATION 
Saturday 
3:15 p.m.  
First Friday of the Month 
8:30 a.m. 
 

DEVOTIONS 
 

ADORATION  OF THE BLESSED SACRAMENT 
First Friday of the Month 
8:30 a.m. 
 

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 
Wednesdays  
8:30 a.m. 

SACRAMENTS 
 

BAPTISMS  
Apply 3 months in advance 

 

MARRIAGE 
Apply 9 months in advance 

 

ANOINTING OF THE SICK 
Call the parish office to request a visit 

Communion to the Sick Ministry 
Do you know someone who is ill and unable to attend 
mass from our parish community and would like to 
receive Holy Communion at home or at the hospital?  
 

  Please call our parish office at (760) 564-1255 
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Pope Francis’ 2020 
Monthly Intentions 

MARCH 
Catholics in China 

We pray that the Church in China 
may persevere in its faithfulness to 
the Gospel and grow in unity.  

MASS SCHEDULE 
**Schedule Subject to Change** 

Saturday, March 7 
Gn 12:1-4a;  2 Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9 
9:00am       Fr. James 
3:15pm      Confessions   Fr. Ken/Fr. Paul 
4:30pm      Fr. James           (William A. Gleason,†) 
Sunday, March 8  Second Sunday of Lent 
Gn 12:1-4a;  2 Tm 1:8b-10; Mt 17:1-9 
7:30am    Fr. James              (Sally Bagdon,†) 
9:15am    Fr. Paul                (Parish Community) 
11:00am  Fr. Ken                 (Otillia Caswick,†) 
12:30pm  Fr. James              (Jorge Luna,†) 
5:00pm    Fr. James              (Jack Flood,†) 
6:45pm    Fr. Ken   
Monday, March 9         St. Frances of Rome  
Dn 9:4b-10; Lk 6:36-38  
8:00am      Fr. Ken           (George Chapman & Mother,†) 

Tuesday, March 10           
Is 1:10, 16-20; Mt 23:1-12 
8:00am     Fr. James         (Jeremiah Caroll,†) 
Wednesday, March 11        
Jer 18:18-20; Mt 20:17-28 
 8:00am      Fr. Ken           (Damian & Candelaria Cobian,†)       

Thursday, March 12 
Jer 17:5-10; Lk 16:19-31 
8:00am       Fr. James        (Mariano Phillipi,†)  

Friday, March 13   
Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-28a; Mt 21:33-43, 45-46 
8:00am      Fr. James         (Guadalupe Velasquez,†) 

Saturday, March 14 
Ex 17:3-7; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42  
[5-15, 19b-26, 39a, 40-42] 
3:15pm      Confessions   Fr. James/Fr. Ken 
4:30pm      Fr. Paul             (George VanFalkenburg,†) 
Sunday, March 15  Third Sunday of Lent 
Ex 17:3-7; Rom 5:1-2, 5-8; Jn 4:5-42  
[5-15, 19b-26, 39a, 40-42] 
7:30am    Fr. Ken                 (Michael & Cho Sabol, SI) 
9:15am    Fr. James              (Bill Hayes,†) 
11:00am  Fr. James              (Edward Caswick,†) 
12:30pm  Fr. James             (Rafael Mendez,†) 
5:00pm    Fr. Ken                (Parish Community 
6:45pm    Fr. Ken   
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PARISHIONER UPDATES 
As we try to maintain our records, please let us know if 
you have changed your phone number, or changed or 
added an email address. 
 
If you have never formally registered, please visit our 
website www.s rancislq.com and you can easily register 
online. Please contact Marisol Franco at 760-564-1255 
ext. 200 or mfranco@s rancis-lq.org with ques ons. 

Weekly Parish Activities 

Online Giving 
Making it Easier  

to Give 
 

 
No Checks to Write 

No Envelopes to Remember 
One Monthly Contribution Directly From Your  

Credit Card, Checking  Account or  
Savings Account. 

 
 

You are welcome to use Parish Pay for your DDF Contribution, 
Capital Campaign, etc. as well as your  

regular monthly Offertory   
Contributions. 

Enroll Today… 
Visit: www.stfrancislq.com 

Or call the parish office. 

St. Francis of Assisi Parish 

For Your Own Protection! 
Please check your locked vehicle before entering 
church to be sure all valuable items are out of sight. 
Discourage those who may be tempted to help 
themselves! 

 
 
 
 
February 1st & 2nd- - - - - - - - - - -$33,683.00 
February 8th & 9th- - - - - - - - - - -$32,920.00 
February 15th & 16th- - - - - - - - --$27,931.00 
February 22nd & 23rd- - - - - - - - -$23,239.00 
 
Thank you for your continue generosity in  
supporting the needs of our parish. 

Mar. 8 RCIA Formation Adults/Children 
9:00am    St. Clare Room/Franciscan Room 

Mar. 8 Adult Confirmation 
12:00pm Franciscan Room 

Mar. 8 Adult Bible Study 
3:30pm  St. Clare Room 

Mar. 9 Adult Bible Study 
9:00am    Franciscan Room 

Mar. 9 Armada Blanca (Spanish Rosary) 
5:00pm    Chapel 

Mar. 9 Middle School Catechesis 
5:30pm    Franciscan Rooms 

Mar. 9 No Greater Love Session 
5:30pm    Hall F 

Mar. 9 Middle School Youth Group 
6:00pm   Hall A,B,C,D,E 

Mar. 9 M.A.M Senior Adult Group (Spanish) 
6:00pm   St. Clare Room 

Mar. 10 Adult Bible Study 
9:00       St. Clare Room 

Mar. 10 No Greater Love Session 
9:00am  Hall C & F 

Mar. 10 Catechesis (K-8) 
5:30pm  All Facilities 

Mar. 11 Prayer Group 
8:30am   St. Clare Room 

Mar. 11 Lent Penance Service 
7:00pm   Church 

Mar. 11 Choir Practice (Spanish) 
7:00pm   Chapel 

Mar. 12 Adult Bible Study 
9:00am   St. Clare Room 

Mar. 12 Catechesis (K-8) (Spanish) 
6:00pm  All Facilities 

Mar. 13 Stations of the Cross (Spanish) 
6:00pm    Church 

Mar. 13 World Marriage Encounter Meeting 
6:00pm  St. Clare Room 

Mar. 13 Choir Practice (Vietnamese) 
8:00pm  Hall F 

THE HEAVIEST LOAD 
 A chip on the shoulder is the heaviest load anyone 
can carry. 
—Anonymous 



 

Please join us every Wednesday 
during Lent at 6:00pm for Stations 

of the Cross in the church. 

ST. FRANCIS OF ASSISI 
 COMMUNITY PENANCE SERVICE 
Wednesday, March 11th at 7:00p.m. 

 
March 16th: St Louis, Cathedral City  
March 18th: Sacred Heart, Palm Desert 
March 19th: Our Lady of Soledad, Coachella 
March 20th: Our Lady of Guadalupe, Mecca 
March 24th: Our Lady of Perpetual Help, Indio 
March 25th: St. Theresa, Palm Springs 
April 1st: St. Elizabeth,  Desert Hot Springs 

 All Services are at 7:00p.m. 
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New to the Area? 
 
 

Join our parish community.  
 

Please stop by the parish office and 
pick up a registration form, or you can 
register online at www.stfrancislq.com 
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RITE OF ELECTION 
Congratulations to the unbaptized adults who participated in the Rite 
of Election at Queen of Angels in Riverside; please keep them in your 

prayers during this process of enlightenment 



 

MORE NEWS                                                        Page 6 

A SPECIAL INVITATION 
You are welcome to join the Faith Sharing Group every 
Wednesday morning beginning at 8:40a.m. in the parish 
hall.  Each session includes the Reading of the Sunday’s 
Readings followed by a lively discussion, prayer and 
application of it to your own personal life. If the Sun-
day’s readings leave you empty, come join us as we dis-
cover the spiritual nuggets hidden therein. Participation 
in this lively group will give new birth and growth to 
your own interior life. If there is a hole in your heart for 
“something more” and have a deep hunger for God, this 
group is for you.  Come and Join us!  

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.  Tours will 
continue through the month of April.    Docents will 
be waiting for you at the foot of the altar of the 
Church. 
 
For more information please contact: Mary Harder at 
(760) 775-1427 or at maryharder8@gmail.com. 

Please donate your aluminum cans 
The Knights of Columbus invite you to 
be part of their aluminum can recycling 
program. This ongoing program takes 
place every second Saturday of the 
month. Please br ing your  aluminum 
cans, clear plastic bottles, or plastic 
bottles milk cartons with caps removed to the north 
parking lot between the hours of 9:00am and 
11:00am. The money collected will help the church 
and other Knights of Columbus programs.  

Parishioners celebrating a milestone 
wedding anniversary (25, 40, 50 etc) 
are encouraged to let us know! We 
would like to applaud this special 
event with you by acknowledging 
this special anniversary in the parish 
bulletin.  
 

Please call parish office at 
 (760) 564-1255. 

 An Invitation 
                                         for 
                                 ALL Docents 
 
If you are currently a Docent or have ever been 
one, you are Cordially Invited to attend the annual 
Mass of Remembrance honoring those Docents 
who have preceded us in death.  The Mass will be 
Wednesday, March 25th at 8:00 am.  A no-host 
breakfast at MIMI's restaurant (Hwy 111) will follow 
for all those who wish to attend, 
 
R.S.V.P. to Docent Chair Mary Harder (760- 775-
1427 or maryharder8@gmail.com)  no later than 
March 22nd.  Docents attending are asked to wear 
their uniform and gather in the Rose Garden no lat-
er than 7:50 am on the 25th. 
 
Please call (760-360-6353) if any questions.   

Thank you! 

 
 
 
 
 
As always, you are reminded to use common 
sense in the reception of Holy Communion 
from the cup during the annual cold and flu 
season. If you are feeling ill or think you have 
been exposed to a virus, you should refrain 
from offering your hand to others at the sign of 
peace. A smile and a heartfelt “Peace be with 
you” should suffice. Likewise if you are not 
comfortable sharing the sign of peace or receiv-
ing communion from the communal cup for 
fear of infection, you should feel no pressure to 
do so. All of us must be aware of such sensitive 
matters in the intimate life of the Christian 
community and we should expect that some 
will refrain from the sign of peace and the com-
mon cup out of care for our wellbeing and not 
out of unkindness or lack of piety. 
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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  

LOS SANTOS Y OTRAS  
CELEBRACIONES 

Domingo: Segundo Domingo de  
 Cuaresma; Cambio de Hora;  
 Día Internacional de la Mujer 
Lunes: Santa Francisca Romana;  
 Purim (festividad judía)  
 comienza al atardecer 
Viernes: Abstinencia 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Dn 9:4b-10; Sal 79 (78):8, 
 9, 11, 13; Lc 6:36-38 
Martes: Is 1:10, 16-20; Sal 50 
 (49):8-9, 16bc-17, 21,  
 23; Mt 23:1-12 
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 31 (30): 
 5-6, 14-16; Mt 20:17-28 
Jueves: Jer 17:5-10; Sal 1:1-4, 6; 
 Lc 16:19-31 
Viernes: Gn 37:3-4, 12-13a; 17b-
 28a;  Sal 105 (104):16-21; 
 Mt 21:33-43, 45-46 
Sábado: Mi 7:14-15, 18-20; Sal 103 
 (102):1-4, 9-12; Lc 15:1-3, 
 11-32 
Domingo: Ex 17:3-7; Sal 95 (94):1-2, 
 6-9; Rom 5:1-2,  
 5-8; Jn 4:5-42 [5-15, 19b-
 26, 39a, 40-42] 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura —Abram partió como se 
lo había ordenado el Señor (Génesis 12:1-
4a). 
Salmo — Señor, muéstrate bondadoso 
con nosotros, puesto que en ti hemos con-
fiado (Salmo 33 [32]). 
Segunda lectura — Comparte conmigo 
los sufrimientos por la predicación del 
Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios 
(2 Timoteo 1:8b-10). 
Evangelio — “Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo puestas mis complacencias, 
escúchenlo” (Mateo 17:1-9). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, 
Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos 
reservados. 

Papa Francisco 
        2020 
Intención Mensual  

MARZO 
Católicos en China 
Recemos para que la 
iglesia en China persevere en la 
fidelidad al Evangelio y crezca en 
unidad.  

LA MAYOR CARGA 
 Cargar resentimiento es la mayor 
carga que puedes echarte encima. 
—Anónimo 
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Se invita a los grupos, de aquí de la parroquia, 
que participaron cuando se inició el Proyecto 
del V Encuentro, y a todas las personas que 
quieran participar, en poner en marcha “un 
proceso de discernimiento para identificar que 
hacer y por donde comenzar” 
Palabras de Papá Francisco: “Espero que todas las 
comunidades procuren poner los medios necesarios 
para avanzar en el camino de una conversión pas-
toral y Misionera, que no puede dejar cosas como 
están. Constituyámonos en todas las regiones de la 

tierra, en un estado permanente de Misión”   
El 18 de Marzo tendremos una reunión, en 
la     parroquia del Sagrado Corazón a las 

6:30 p.m.     para quien guste asistir.  
 

 Unámonos en la Misión de la Iglesia 
Comunícate con:  

Ma Luisa Trejo 760 574 43 28  o 
Martha Ramírez al  760567 37 78   

o a nuestras oficinas. 

CUARESMA  tiempo de orar, 
reflexionar y profundizar el 
tiempo de dolor y amor de   
nuestro Jesus por nosotros. 
Tendremos el    
Viacrucis en 
español,  
los días viernes 
de cuaresma, a 
las 6.00 p.m., en 
la Iglesia. 

Puedes llamar a nuestras oficinas, para 
mayor informacion. Tel. 564 12 55   

 
 

Se cambia para  
 

Miercoles 25 de Marzo            
a las 6:00 p.m.  

En la Capilla del Laberinto  
Dirigido por el Diacono  

   Jaime Rosas  

Nuestra Parroquia Necesita personas 
que deseen ser voluntarias en la Hospi-
talidad, durante las Misas, Ingles y/o 
español. Para dar la bienvenida a los 

feligreses, atender necesidades que se 
presenten, apoyar en las colectas y du-
rante la comunión, y otros factores que 

se presentan.   Te necesitamos  
  
 

SE CANCELO EL DIA DE 
RETIRO DEL 11                 

DE MARZO 

En  español  



 

Como siempre, se le recuerda que use el senti-
do común en la recepción de la Sagrada Comu-
nión de la copa durante la temporada anual de 
resfriados y gripe. Si se siente enfermo o cree 
que ha estado expuesto a un virus, debe abste-
nerse de ofrecer su mano a los demás en señal 
de paz. Una sonrisa y un sincero "La paz sea 
contigo" debería ser suficiente. Del mismo mo-
do, si no se siente cómodo compartiendo el 
signo de la paz o recibiendo la comunión de la 
copa comunal por temor a la infección, no debe 
sentir presión para hacerlo. Todos debemos ser 
conscientes de asuntos tan delicados en la vida 
íntima de la comunidad cristiana y debemos 
esperar que algunos se abstengan del signo de 
la paz y la copa común por el cuidado de nues-
tro bienestar y no por desatención o falta de 
piedad. 

ANUNCIO  
ESPECIAL 
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CONFESIONES EN NUESTRA  
PARROQUIA  

San Francisco de Asis  
Miércoles 11 de marzo 7:00p.m. 

  

Marzo 16th: San Luis Rey, Cathedral City  
Marzo 18th: Sagrado Corazon, Palm Desert 
Marzo 19th: Ntra Sra de Soledad, Coachella 
Marzo 20th: Ntra Sra de Guadalupe, Mecca 
Marzo 24th: Ntra Sra de Perpetuo Socorro 
                   Indio 
Marzo 25th: Sta. Theresa, Palm Springs 
Abril   1st: Sta. Elizabeth, Desert Hot Springs 

Todas las confesiones son a las 
7:00p.m 

UNA INVITACIÓN ESPECIAL 
Usted puede unirse al grupo de Fe Sharing 
todos los miércoles por la mañana a partir 
de las 8:40 a.m. En el salón parroquial. Ca-
da sesión incluye la lectura de las lecturas 
del domingo, seguida de una discusión ani-
mada, oración y aplicación de la misma a su 
vida personal. Si las lecturas del domingo te 
dejan vacío, únete a nosotros mientras des-
cubrimos las pepitas espirituales escondidas 
allí. La participación en este animado grupo 
dará un nuevo nacimiento y crecimiento a 
su propia vida interior. Si hay un agujero en 
tu corazón para "algo más" y tienes un ham-
bre profunda de Dios, este grupo es para ti. 
¡Ven y únete a nosotros! 

Les pido que recen por mí y mis colaboradores de la Curia Romana, que esta tarde                
comenzaremos la semana de Ejercicios Espirituales. 

El Evangelio (Mt 4,1-11) nos muestra cómo responde Jesús al tentador que intenta hacerle 
caer tres veces. Que su experiencia nos ayude a mantenernos vigilantes para no caer en las 

tentaciones y no someternos a ningún ídolo de este mundo. #Cuaresma  Papa Francisco  



 

  

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. 

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 

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 Chánh Nguyễn 
qua số điện thoại: 
 714-487-8974. 

Ban Chấp Hành 
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 CĐ:  Anh Nguyễn N 

Paul 
760-880-4859 

paulnguyen999@msn.com 

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 Hoàng Đinh qua số: 

 760-969-2381. 
Cần Xức Dầu bất kỳ giờ nào xin vui 

lòng gọi Cha Ken Kiệt Vũ: 1-267-902-
7264 

Ý LỄ:  
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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 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY 
"Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng 
Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". 
Mt 17:5b 



 

Ngày 1 và 2 Tháng 2- -   - -$33,683.00  
Ngày 8 và 9 Tháng 2- -   - -$32,920.00 
Ngày 15 và 16 Tháng 2- -    -$27,931.00 
Ngày 22 và 23 Tháng 2- -    - $23, 239.00 
Xin chân thành cám ơn lòng hảo tâm của 
quý vị tiếp tục hổ trợ cho 
những sự cần thiết của giáo 
xứ chúng ta. 

HỔ TRỢ GIÁO XỨ 

Ủng Hộ Cách Trên Mạng 
Sẽ Dễ Dàng Hơn  

Cho Qúy Vị 
 

Không Phải Ký Check 
Không Cần Kiếm Phong Bì 

Cống Hiến Mỗi Tháng Ngay Từ 
Thẻ Tín Dụng, Trương Mục Tiết 

Kiệm hoặc Trương Mục Ngân Phiếu 
Của Qúy Vị 

 
Qúy Vị được hoan nghênh để xử dụng 
Parish Pay cho phần trợ giúp quỷ địa 
phận DDF, Vận Động Tài Chánh v.v... 

Và ngay cả  
Sự đóng góp cho gíao xứ hàng tháng   

 
Ghi Danh Hôm Nay… 

Vào Trang Mạng: 
www.stfrancislq.com 

Hay Gọi Văn Phòng Giáo Xứ 
760-564-1255. 

THÁNH PHANXICÔ THÀNH ASSISI 
LỊCH GIẢI TỘI Mùa Chay TRONG 

CỘNG ĐỒNG 
Thứ Tư Ngày 11 Tháng 3 Lúc 7:00 Giờ 

Chiều  
Ngày 16 Tháng 3: St Louis, Cathedral City  
Ngày 18 Tháng 3: Sacred Heart, Palm Desert 
Ngày 19 Tháng 3: Our Lady of Soledad, 
Coachella 
Ngày 20 Tháng 3 : Our Lady of Guadalupe, 
Mecca 
Ngày 24 Tháng 3 : Our Lady of Perpetual 
Help, Indio 
Ngày 25 Tháng 3 : St. Theresa, Palm 
Springs 
Ngày 1 Tháng 4 : St. Elizabeth,  Desert Hot 
Springs 
 Tất cả giờ Giải Tội vào 7:00 giờ chiều 

NGẮM ĐÀNG 
THÁNH GIÁ 

SAU CÁC THÁNH 
LỄ CHIỀU CHUÁ 
NHẬT CỦA MÙA 

CHAY. 
1 Tháng 3 
8 Tháng 3 
15 Tháng 3 
22 Tháng 3 
29 Tháng 3 
5 Tháng 4 

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT:Như mọi lần, 
hàng năm qúy vị được nhắc nhở sử 
dụng lẽ thông thường trong việc rước 
Máu Thánh Chúa từ chén Thánh trong 
mùa lạnh và cảm cúm. Nếu qúy vị cảm 
thấy bị bệnh hoặc nghĩ rằng qúy vị đã 
tiếp xúc với vi trùng, qúy vị không nên 
bắt tay người khác khi có chúc bình an. 
Một nụ cười và một cảm nhận chân 
thành của qúy vị là đủ. Tương tự như 
vậy, nếu qúy vị không cảm thấy thoải 
mái chia sẻ sự chúc bình an hoặc rước 
Máu Thánh Chúa từ chén Thánh chung 
vì sợ bị nhiễm trùng, qúy vị sẽ không ép 
buộc phải làm như vậy. Tất cả chúng ta 
phải nhận thức được những vấn đề nhạy 
cảm như vậy trong đời sống thân mật 
của cộng đồng Kitô giáo và chúng ta 
nên hy vọng rằng một số người sẽ 
không bắt tay chúc bình an và rước Máu 
Thánh Chúa từ chén Thánh để chăm sóc 
sức khỏe của chúng ta và không vì sự 
không tử tế hay thiếu lòng đạo đức . 



 

Một ghi chú từ Cha James 
Kính thưa quý giáo dân thân mến,  
Khi chúng ta bước vào một thập kỷ mới, tôi rất biết ơn cộng đoàn đức tin yêu thương và sôi nổi của 
chúng ta. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng to lớn về số lượng giáo dân và 
các ban ngành tại nhà thờ của chúng ta. Nhà thờ của chúng ta đang bị rất chật chội tại các phòng ốc 
và chúng ta cần nhiều không gian hơn. Như quý vị đã biết, chúng ta đang ở giữa cuộc vận động tài 
chánh của mình: Giáo xứ của chúng ta - Tương lai của chúng ta '' để tạo thêm một hội trường giáo xứ 
mới, các phòng họp và những không gian bổ sung cần thiết. Các hỗ trợ cho đến nay đã nói lên một sự 
rất ấm lòng. Sau đây là những cập nhật của cuộc vận động từ các ban chủ chốt. 
Vận Động Tài Chánh: Bill DeMucci 
Chúng tôi đã khởi đầu Vận động khoảng một năm trước với một tuần tiếp khách; công chiếu video 
cuộc vận động của chúng tôi và thu hút sự ủng hộ hào phóng của qúy vị. Mục tiêu của cuộc vận động 
là quyên góp được 12.000.000 đô la. Số tiền này bao gồm một năm chi phí bảo trì và tu bổ các cơ sở 
hiện có của giáo xứ. Nhiều qúy vị đã đáp trả rất hào phóng và chúng tôi rất vui mừng báo cáo rằng 
cho đến nay, chúng ta đã cam kết và đóng góp với tổng số 65% mục tiêu của chúng ta. 
Mục tiêu thứ hai chúng tôi đặt ra là có sự tham gia của giáo dân đạt đến 100% nếu có thể được. Đến 
nay, chúng ta có 836 giáo dân đã cống hiến những món quà hy tế. Chúng tôi khuyến khích tất cả giáo 
dân bạn bè của chúng ta tham gia với chúng tôi để cầu nguyện cho dự án được kết quả thành công và 
thực hiện một cam kết hy sinh cho cuộc vận động trong vui mừng. Tất cả cống hiến, bất kể số lượng, 
được đánh giá rất cao. 
Trong mùa này, chúng tôi đang lên kế hoạch cho một số sự kiện sẽ có nhiều thông tin và liên lạc và 
sẽ củng cố lý do tại sao dự án xây dựng này rất cần thiết tại giáo xứ của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ 
phát hành một video mới của tòa nhà mới tuyệt đẹp này. Xin vui lòng theo dõi trong bản tin, trang 
mạng của chúng ta www.stfrancislq.com, điện thư và phương tiện truyền thông xã hội của qúy vị để 
biết tin tức liên quan đến các sự kiện sắp tới và báo cáo trạng thái về cuộc vận động của chúng ta. 
Ủy Ban Xây Dựng: Fred Saunders 
Chúng tôi đang tiến triển với các kế hoạch xây cất và lập lăng riêng của chúng ta. Do kết qủa nhu cầu 
đáp ứng khẩn cấp yêu cầu cho con đường, chúng tôi đã phải di chuyển địa điểm của tòa nhà theo 
trong kế hoạch tới gần phía đường Washington St. Các kế hoạch mới cho các Access Road và Stop 
Lights của dự án rất đáng khích lệ. Việc xây dựng đường và lắp đặt đèn giao thông là trách nhiệm của 
những khu hàng xóm của chúng ta về phía nam. Chúng tôi có những nhà phát triển mới, nghiêm túc 
với kinh nghiệm và nguồn lực để lên kế hoạch và xây dựng con đường. Các kết quả bao gồm thiết kế 
lại con đường và Thỏa Thuận Dễ Dàng mới. Thỏa Thuận đang được xem xét tại Địa Phận. Con đường 
tiếp cận mới này sẽ dẩn ra ở cuối phía nam của khu vực của chúng ta bằng con đường Lake Road.  
Những sửa đổi đối với địa vị xây cất dẫn đến một thiết kế tốt hơn nhiều của tòa nhà hội trường giáo 
xứ và tòa nhà hành chính. Tòa nhà sẽ cung cấp cho 10 phòng họp, hai phòng có thể chứa 50 đến 75 
người và tám phòng, mỗi phòng có sức chứa 35 người. Hội trường giáo xứ sẽ có thể chứa được 470 
người ngồi và một sân khấu biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ có các tòa nhà sẽ cung cấp cho chúng ta 
khoảng 27.000 feet vuông không gian bổ sung và hơn 150 chỗ đậu xe bổ sung. Cảnh quan mới được 
cập nhật và một khu vực vườn chiêm ngưỡng, tất cả đều trong duy trì ngân sách hiện tại của chúng 
ta.  
Hội Đồng Tài Chính: Bill Poland 
Ủy Ban Tài Chính rất vui mừng báo cáo rằng cho tới tháng 1 năm 2020, 836 nhà tài trợ đã cam kết với 
cuộc vận động này. Tất cả các cam kết tổng cộng 7.769.800 đô. Trong tổng số các cam kết được thực 
hiện, chúng tôi đã nhận được 5.855.000 đô tiền mặt. Đây là một khởi đầu tuyệt vời và chúng tôi xin 
tất cả những người chưa cam kết sẽ cầu nguyện để xem xét việc trở thành một phần của sự khởi đầu 
rất thú vị này.  
Từ Cha Xứ của chúng ta. 
 
Khi chúng ta nhanh chóng tiếp cận mùa Chay và được nhắc nhở cầu nguyện, ăn chay và bố thí, tôi 
kêu gọi mọi người tham gia với tôi trong việc thêm lời cam kết của qúy vị như một cơ hội thực tế và 
yêu thương của ân sủng Mùa Chay. Tất cả những món quà hiến tế, dù lớn hay nhỏ đều được đánh giá 
cao và sẽ cho mọi người cơ hội để lại một di sản bằng cách là một phần của sự bổ sung tuyệt vời và 
rất cần thiết này cho nhà thờ của chúng ta. Thánh quan thầy của chúng ta, Thánh Phanxicô thành 
Assisi, đã nghe lời nói của Chúa nói với ngài “Xây nhà thờ của ta”. Với sự giúp đỡ từ cộng đoàn của 
ngài, ngài đã xây dựng nhà thờ San Damiano với tình yêu và đam mê để phục vụ Chúa và dân Chúa. 
Tôi tin rằng Thánh Phanxicô hiện đang thúc đẩy chúng ta, Cộng Đoàn Thánh Phanxicô, để giúp xây 
dựng nhà thờ Titular của ngài ở đây trong ngôi nhà thờ La Quinta của chúng ta. Tôi tin chắc rằng 
chúng ta sẽ nghe thấy lời kêu gọi của vị thánh yêu dấu của chúng ta và sẽ đáp lại một cách không 
ngần ngại với một trái tim rộng mở và hào phóng. Tôi luôn cảm động trước phản ứng yêu thương của 
qúy vị đối với tiếng gọi của Chúa. 
Trong Chúa Kitô, 
Cha James  

       LÁ THƠ TỪ CHA XỨ / LETTER FROM OUR PASTOR        



 

 

 

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 Joel Rodriguez 564-1255 

Funerals Joel Rodriguez 564-1255 

Marriage Preparation Myrna Phelps 564-1255 

Outreach to the Poor Joel Rodriguez 564-1255 

Pro-Life Javier Lopez 564-1255 

Quinceañeras Lupita Jimenez 564-1255 

Read with Me Program Dan Giovanetti 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 

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 Coordinator Margo McCormick 564-1255 

Coordinador De Misa Maira Lopez 564-1255 

Coordinador De Misa Martha Ramirez  

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 

Juvenile Hall Indio Jail Tom Green 636-0903 

Kairos Prison Ministry Scott Teague 574-8451 

Knights of Columbus 
www.kofc13203.com 

Joseph Alcon 485-8531 

Magnificat Noreen Fortier 771-6501 

Women’s Retreat Gloria Gonsales 455-9934 

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 

Facilities Manager 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 

Construction  
Coordinator 

Fred Saunders fsaunders@stfrancis-lq.org 

Office Assistant Kim Slade kslade@stfrancis-lq.org 

Pastoral Care 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 Fred Saunders 564-1255 

Finance Council Bill Poland 564-1255 

Capital Campaign William DeMucci 564-1255 
Councils/Committees 

Liturgy 
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