
 

 

 

 
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. 
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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: 

November 4, 2018 
 

Weekend Mass Schedule 
Saturday 

4:30 p.m. Vigil 
 

Sunday 
 7:30 a.m. English 
 9:15 a.m. English 
11:00 a.m. English 
12:30 p.m. Español 
 5:00 p.m.  English  

 6:45 p.m. Vietnamese 
 

Holy Days 
8:00 a.m. English 

12:00 noon English 
6:30 p.m. Bilingual 

8:30 p.m. Vietnamese 
 

Weekday Mass 
Monday - Friday: 8:00 a.m. 
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TREASURES FROM OUR TRADITION 
 Just two years ago, we engaged in one of the core activities of our democratic system: a presidential election. Actu-
ally, the institution of election can be traced to traditions in the Church, and although bishops are no longer chosen in this 
way, abbots and abbesses (heads of monastic communities) have almost always been elected by full voting members of 
their communities. The lifetime appointment begins when the monks or nuns are gathered in “chapter” at the death or res-
ignation of the abbot, and fortunately for all involved, campaigning is not allowed! The members of the community dis-
cern, with prayer to the Holy Spirit, who among them is the best suited for leadership. Once chosen, the new leader re-
quests the blessing of the local bishop, who usually presides at a ceremony of consecration or investiture. The ballots are 
always secret, and a simple majority must be achieved. 
 In our American system the Electoral College is the determining voice in the presidential election, not the popular 
election on a November Tuesday, just as the monastic chapter is the electorate. Today, most religious orders elect general 
superiors in “chapter” by delegates of the professed members, and usually for a term of six years. A few, like the Jesuits, 
elect for life. At least we don’t have that weight on our shoulders when we choose a president. Four years at a time will do! 
—Rev. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

GOD’S LAWS 
 God’s laws are not intended to burden or torment us. Instead they are guideposts that point us in the direction of 
good living. Accordingly, good living requires loving God and loving one another. We should not follow God’s laws out 
of fear of what might happen if we don’t, but rather view them as a foundation for building relationships and trust with 
one another and with God. 
 The Shema prayer of Orthodox Jews is based on the reading from Deuteronomy today, “Hear, O Israel.” Every 
morning people recite the prayer as a profession of their love for God and pledge their obedience to God throughout the 
day. They pass on their love of God to their children, from one generation to the next. 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

TODAY’S READINGS 
First Reading — The L , the God of your fathers, will give you a land flowing with milk and honey (Deuteronomy 
6:2-6). 
Psalm — I love you, Lord, my strength (Psalm 18). 
Second Reading — Jesus is always able to save those who approach God through him (Hebrews 7:23-28). 
Gospel — To love God with all your heart and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings 
and sacrifices (Mark 12:28b-34). 
The English translation of the Psalm Responses from Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 
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Mass Intentions for the Week 
    Intenciones de la Misa de la Semana 
 † Symbolizes Mass for the Deceased 

Sat November 3 4:30 p.m. All Souls Novena 

Sun November 4 7:30 a.m. Melissa Lizarraga &  
Omar Bojorquez, SI 

  9:15 a.m. Betty Farrell, † 

  11:00 a.m. Lena Pantaleoni,  † 

  12:30 p.m. Parish Community 

  5:00 p.m. Martin Martinez,† 

Wed November 7 8:00 a.m. Dorothy Krowicki, † 

Thu November 8 8:00 a.m. Jerome Gough, † 

Fri November 9 8:00 a.m. Carlos & Cecilia Alfaro, SI 

Mon November 5 8:00 a.m. All Souls Novena  

Tue November 6 8:00 a.m. George E. Contreras, † 

 

READINGS FOR THE WEEK 
 

Monday: Phil 2:1-4; Ps 131:1bcde-3; Lk 14:12-14 
Tuesday: Phil 2:5-11; Ps 22:26b-30ab, 30e, 31-32;  
  Lk 14:15-24 
Wednesday: Phil 2:12-18; Ps 27:1, 4, 13-14; Lk 14:25-
  33 
Thursday: Phil 3:3-8a; Ps 105:2-7; Lk 15:1-10 
Friday:  Ez 47:1-2, 8-9, 12; Ps 46:2-3, 5-6, 8-9;  
  1 Cor 3:9c-11, 16-17; Jn 2:13-22 
Saturday: Phil 4:10-19; Ps 112:1b-2, 5-6, 8a, 9;  
  Lk 16:9-15 
Sunday: 1 Kgs 17:10-16; Ps 146:7-10; Heb 9:24-28;  
  Mk 12:38-44 [41-44] 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: Thirty-first Sunday in Ordinary Time;  
  National Vocation Awareness Week;  
  Daylight Saving Time ends 
Tuesday: Election Day 
Friday:  The Dedication of the Lateran Basilica 
Saturday: St. Leo the Great 

 

 
 TO REPORT THE SEXUAL  

ABUSE OF A CHILD by a pr iest, deacon,  
employee, or volunteer, call the toll free Sexual  

Misconduct  Hotline  1-888-206-9090   

PRAY FOR THE DEAD 
 

 Let us not hesitate to help those who have died and 
offer our prayers for them. 
 
—St. John Chrysostom 
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Stewardship 
ST. FRANCIS OF ASSISSI CATHOLIC CHURCH 

ANNUAL FINANCIAL REPORT 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2018 

Dear Parishioners, 
 

Every year we are pleased to present to you the Annual Financial Report. I’m grateful to Bill Poland the      
finance council chair, for preparing this important document for our parish community. I hope that you like me 
find all this information valuable and clearly explained on how all the sacrificial gifts offered are used at St. 
Francis of Assisi. 
 

For the Parish’s fiscal year July 1, 2017 to June 30, 2018 our budget was established by remaining realistic 
about what we could hope to generate in collections and donations. The operating expenses were                  
estimated with the knowledge that we must continue to minister to our Parish Community and recognize the 
ever growing need for improvements and repairs to our Facilities. 
 

At the same time we remained dedicated to preserving a positive cash balance as much as possible in our     
unrestricted accounts.   
 

With that background, for the year ended June 30, 2018, the Parish generated revenue of $1,952,000 which 
was $26,000 more than last year representing growth of 1.3%. Parish expenses for the year ended were 
$2,009,000 which was $55,000 more than last year representing growth of 2.8%. This expense growth that was 
larger than our growth of income was due primarily to work needed for the maintenance of our current        
facilities. It should also be noted that it was $139,000 less than we budgeted for the year. 
 

All this combined to generate a cash operating loss of $57,000 as compared to an operating loss in fiscal 2017 
of $28,000 or a $29,000 negative variance in the fiscal year 2017. After giving effect to depreciation for the year of 
$300,000, the Parish had a net loss of $357,000. 
 

Despite this operating result for the fiscal year of 2018 from a cash standpoint the Parish continues to have 
good operating cash balances and remains debt free. 
 

In conclusion, while our operating cash remains strong, the last two fiscal years collectively have eroded this 
fund due to aggregate cash losses of $85,000. As we go forward, and as our Parish Community grows and   
material repairs and improvements continue to be needed to maintain our magnificent facilities. We must plan 
for their growth to meet the needs of our stewardship mission to our people, it will be very difficult to meet 
these needs if we continue to show operating losses in the future. 
 
 
 

I encourage all of you to read my separate letter on this subject to be published in next week’s bulletin. 
 
 

Thank You and God Bless. 
 
Fr. James 
Pastor 
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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  

LAS LEYES DE DIOS 
 Las leyes de Dios no intentan atormentarnos o ser una carga. Al contrario, son se-
ñales que nos guían por el sendero de la buena vida. Por lo tanto, la buena vida requiere que 
amemos a Dios y nos amemos unos a otros. No debemos seguir las leyes divinas por miedo 
a lo que pudiera ocurrir si no las seguimos, más bien verlas como un fundamento sobre el 
cual construir nuestras relaciones y entablar confianza con los demás y con Dios. 
 La oración Shema de los judíos ortodoxos se basa en la lectura de hoy del Deutero-
nomio: “Escucha, pues, Israel”. Cada mañana la persona recita la oración como una profe-
sión de amor a Dios y un compromiso de obediencia a Dios a lo largo del día. Así transmi-
ten el amor a Dios a sus hijos, de generación en generación. 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Uno de los santos más populares de la época medieval fue el soldado húngaro co-
nocido como Martín Caballero o Martín de Tours (c. 315‑397). Esta popularidad se debió a 
su biografía escrita por un discípulo, Sulpicio Severo. Su vida fue el mejor ejemplo de santi-
dad a través de varios siglos. Contiene esta biografía muchos de los acontecimientos, ense-
ñanzas y milagros de la vida del santo que fue soldado en el ejército romano antes de su 
conversión. Muchos ignoran que fue monje, misionero y obispo por muchos años. 
Su imagen decora muchos almanaques latinoamericanos y él continúa siendo un santo popu-
lar. La representación más común de san Martín es la de un soldado romano sobre un caba-
llo que rasga su manto rojo a la mitad con una espada para darle una parte a un pobre senta-
do a los pies del caballo. Según su biografía, Martín hizo esto durante el proceso de su con-
versión y resulta que el pobre limosnero se le aparece en un sueño revelándose como Cristo 
mismo, ya que lo que un cristiano hace por los pobres y marginados lo hace por Jesús. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Guarden los mandamientos y normas del Señor. Ama al Señor, tu Dios, 
con todo tu ser (Deuteronomio 6:2-6). 
Salmo — Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza  
(Psalm 18 [17]). 
Segunda lectura — Jesús permanece para la eternidad y no cesará de ser sacerdote. Él se 
ofreció una vez por todas por los pecados de su pueblo (Hebreos 7:23-28). 
Evangelio — Ama al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento 
más importante que estos (Marcos 12:28b-34). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. 
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 Las Damas de San Francisco de Asís  
 

 Tendrán su venta de Otoño  
En el Salón Parroquial 

 
 

Nov.16 Viernes por la tarde a 7 p.m. 
Nov. 17 Sábados de 10a.m. a  8 p.m. 
Nov. 18 Domingo de 8:a.m. a 8 p.m. 

 

Compra temprano y podrás                  
seleccionar lo mejor. 

 

Para  mas información, contactar a: 
Rosemary (408) 839 00 66       

Sharyn (760) 989 13 17 
 

Necesitamos de su donación de repostería       
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-Conviértete en un miembro de la parroquia,  
puedes regístrate en línea. 

-Mándanos un mensaje. 
-Conéctate con nosotros en las redes sociales. 

-Encuentra información parroquial 
-Ve los próximos eventos 

-Puedes hacer tus pagos en línea. 
 

Nuestra pagina es: stfrancislq.com 

   Bienvenidos  

Oración del Quinto Encuentro Dios de infinita miser icordia, 
Tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los 
discípulos de Emaús, concédenos hoy un espíritu misionero y 
envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos: a 
caminar junto a ellos en amistad, a escuchar sus tristezas y ale-
grías con compasión y proclamar tu Palabra con valentía, para 
que puedan reconocerte de nuevo en la Fracción del Pan. En-
víanos a todos como discípulos misioneros, y quédate con noso-
tros siempre, mientras nos dedicamos a compartir la alegría del 
Evangelio con generaciones de toda raza, lengua, cultura y na-
ción. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes llenos 
del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por 
la amorosa intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guada-
lupe, Estrella de la Nueva Evangelización en las Américas.  

Amén.     
Oremos para que el trabajo que se esta haciendo, del V En-

cuentro, a nivel nacional, llegue a las familias y haya un acer-
camiento, al amor de Dios y a Santa María, nuestra Madre.  

Santidad De la Vida Humana 
Curso para voluntarios y lideres que sirven o 
desean servir en el Ministerio Parroquial. Es-
te curso es para los que están interesados en 

lo que nuestra fe Católica enseña acerca de la 
Vida y la Dignidad Humana. 

1.– La Ética Consistente de la Vida 
2.– La enseñanza de la Iglesia y las aplicaciones 

practicas de la Bioética. 
3.– La Eutanasia y las amenazas a la vida Humana. 

4.– La pena de muerte 
5.– El aborto, Alternativas y Sanación.  

6.– La Sexualidad humana, el Matrimonio, la plani-
ficación Familiar y otros… 

 

4 Sábados  De 8:30 am. A 4:00p.m. 
Nov. 10 y 17; Diciembre 1 y 8, del 2018 

En la Parroquia San Luis Rey en Catedral City. 
 

El costo es de 80 dls. Por persona             
Se Proveerá el almuerzo 

 
 

Mayores informes al 909 475 54 67 
Diócesis de San Bernardino. 

“La familia es condición necesaria para que una per-
sona tome conciencia y valore su dignidad: en nues-
tra familia se nos trajo a la vida, se nos aceptó como 
valiosos por nosotros mismos (...) Sin la familia que 
reconoce la dignidad de la persona por sí misma, la 
sociedad no logra percibir este valor en las situacio-
nes límites”.                                         
   Papa Francisco 

“Desde lo profundo de la necesidad y la desolación, 
las personas pueden trabajar juntas, pueden organi-
zarse para resolver sus propios problemas y satisfa-
cer sus propias necesidades con dignidad y fortale-
za”.                
 Cesar Chávez 
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SAN FRANCISCO DE ASIS IGLESIA CATOLICA  
INFORME FINANCIERO ANUAL 

EL AÑO TERMINADO DIA 30 DE JUNIO DEL 2018 
 

Queridos Feligreses, 
 

Cada año nos complace presentarle el Informe Financiero Anual. Estoy agradecido a Bill Poland, miembro del consejo 
de finanzas, por preparar este importante documento para nuestra comunidad parroquial. Espero que, como yo, encuen-
tren toda esta información valiosa y claramente explicada sobre cómo se usan todos los regalos de sacrificio ofrecidos en 
San Francisco de Asís. 
 

Para el año fiscal de la parroquia, día 1ro de julio del 2017 al día 30 de junio del 2018, nuestros presupuesto se estable-
cieron siendo realistas acerca de lo que podríamos generar en espera de colecciones y donaciones. Los gastos operativos 
se calcularon con el conocimiento de que debemos continuar sirviendo a nuestra comunidad parroquial y reconocer la 
necesidad cada vez mayor de instalaciones para mejorar y reparar nuestra parroquia. 
 

Al mismo tiempo, nos mantuvimos dedicados a preservar un saldo efectivo tanto como sea posible en nuestras cuentas 
sin restricciones. 
 

Con ese antecedente, para el año que terminó el día 30 de junio de 2018, la parroquia generó ingresos por $1,952,000, lo 
que fue $ 26,000 más que el año pasado, lo que representa un crecimiento del 1.3%. Los gastos de la parroquia para el 
año finalizado, fueron de $ 2,009,000, lo que fue $ 55,000 más que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 
2.8%. Este crecimiento de gastos que fue mayor que nuestro crecimiento de ingresos, se debió principalmente al trabajo 
necesario para el mantenimiento de nuestras instalaciones actuales. También se debe tener en cuenta que fue $ 139,000 
menos de lo que presupuestamos para el año. 
 

Todo esto se combinó, para generar una pérdida operativa en efectivo de $ 57,000 en comparación con una pérdida ope-
rativa en el año fiscal 2017 de $ 28,000 o una variación negativa de $ 29,000. Después de dar efecto a la depreciación 
por el año de $ 300,000, la parroquia tuvo una pérdida de $ 357,000. 
 

A pesar de este resultado operativo para el año fiscal 2018 desde un punto de vista de efectivo, la parroquia continúa te-
niendo buenos saldos operativos y permanece libre de deudas. 
 

Las fuentes de ingresos materiales de nuestra parroquia y nuestras categorías principales de gastos incluyen: 

En conclusión, mientras nuestro operativo efectivo se mantiene sólido, los últimos dos años fiscales colectiva-
mente han erosionado este fondo debido a pérdidas agregadas de efectivo de $ 85,000. A medida que avanza-
mos, y a medida que crece nuestra comunidad parroquial y se siguen necesitando reparaciones y mejoras mate-
riales para mantener nuestras magníficas instalaciones. Debemos planificar su crecimiento para satisfacer las 
necesidades de nuestra misión de atención a nuestros feligreses, será muy difícil satisfacer estas necesidades si 
continuamos mostrando pérdidas operativas en el futuro. 
Les animo a todos a leer mi carta por separado sobre este tema para que se publicara en el boletín de la próxi-
ma semana.  
 

Gracias y que Dios te bendiga.  
 

Padre James 
Pastor 
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PHỤNG VỤ 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM B 

Tuyên Bố Sứ Mệnh 
 

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

LM. Chánh xứ 
James McLaughlin 

LM. Phó xứ 
Peter Trợ Phan 

(760) 564-1255 ext. 232 
www.stfrancislq.com 

Lễ Chúa Nhật 6:45 chiều 
Lễ trong tuần: thứ Hai – Sáu 

8:00 sáng - Anh ngữ 

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 

Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Mân Côi 

La Quinta 

  Tv 17   
05/11/18 Thứ Hai Phil 2:1-4 Tv 130 Lc 14:12-14 
06/11/18 Thứ Ba Phil 2:5-11 Tv 21 Lc 14:15-24 
07/11/18 Thứ Tư Phil 2:12-19 Tv 26 Lc 14:25-33 
08/11/18 Thứ Năm Phil 3:3-8a Tv 104 Lc 15:1-10 
09/11/18 Thứ Sáu    
   1 Cor 3:9c-11,16-17 Ga 2:13-22 
10/11/18 Thứ Bảy    
  Phil 4:10-19 Tv 111 Lc 16:9-15 

Chúa Nhật XXXI Thường Niên 04/11/18 
Đnl 6:2-6 Mc 12:28b-34 Dt 7:23-28 

Ý Lễ Trong Tuần 
Ông Bà Dương Huỳnh xin lễ giỗ cầu cho linh hồn Tiên nhân và  

Linh hồn Maria. 

Cung Hiến Đền Thờ Gioan Latêranô ở Rôma. Lễ kính. 

Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 

Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: 
“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”   

   —Mk 12:34ab 

Ed 47:1-2,8-9,12 Tv 45 
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Bí Tích Hòa Giải 
Chúa Nhật 

6:15 - 6:35 Chiều 
(Trước Thánh Lễ Việt Nam) 

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.co

m 
 

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   

NGHI THỨC CẦU NGUYỆN CHO THÂN 
NHÂN ĐÃ QUA ĐỜI 

 
THỨ TƯ, NGÀY 7 THÁNG 11, 2018 

LÚC 6:00 CHIỀU  
 

Chúng ta đặc biệt dành nghi thức cầu nguyện này cho các gia 
đình đã dâng lễ an táng cho người thân tại giáo xứ Thánh 
Phanxicô trong năm vừa qua, từ Tháng 11 Năm 2017 tới 

Tháng 10 Năm 2018. 
 

Trong nghi thức gồm phần nêu danh và dâng nến cầu cho 
người thân.  Nếu ai có người thân đã qua đời trong năm vừa 
qua nhưng lễ an táng cử hành tại giáo xứ khác và muốn được 
ghi tên người thân trong giờ cầu nguyện này, xin vui lòng liên 

lạc văn phòng giáo xứ để ghi tên thân nhân.  
ĐT: số  (760) 564-1255  

http://cdmedongcong.net 

Ơn Toàn Xá Tháng Các Linh Hồn  
Ơn Toàn Xá người Tín Hữu có thể lãnh để nhường lại cho các linh hồn trong Luyện Ngục. 
1)  Từ ngày 1 đến hết ngày 8 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng 
Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn Xá (Plenary 
Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn 
mỗi ngày.  
2)  Trong ngày Lễ Các Linh Hồn (ngày 2 tháng 11), Tín Hữu kính viếng nhà thờ, đọc một 
Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) 
chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn trong ngày 
ấy. (Lưu ý: việc đọc Kinh Lạy cha và Kinh Tin Kính là việc làm khi kính viếng Nhà Thờ, 
không miễn chuẩn cho việc Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng)  
3)  Ngoài ra, mỗi ngày, Tín Hữu nào có ý xin hưởng ơn Toàn Xá và thi hành một trong các 
việc ấn định có Ơn Toàn xá, như sau, thì được Ơn Toàn Xá:  
- Đọc Kinh Thánh với lòng cung kính Lời Chúa như sách thiêng liêng, ít là nửa giờ.  
- Chầu Mình Thánh Chúa ít là nửa giờ.  
- Viếng Đàng Thánh Giá đủ 14 nơi.  
- Lập lại lời mình đã hứa khi chịu Phép Rửa Tội trong ngày kỷ niệm Phép Rửa Tội của 
mình, theo mẫu quen dùng.  
- Đọc một chuỗi Mân Côi 50 Mùa Mừng trong Nhà Thờ, Nhà Nguyện, trong Hội đạo đức, 
hay trong gia đình.  
Lưu ý: Ngoài điểm 1 và 2, các Ơn ở điểm 3, Tín Hữu có thể giữ cho mình hoặc nhường cho 
các Linh hồn người mất, không được nhường cho người còn đang sống. 
Điều Kiện Hưởng Ơn Toàn Xá: 
Điều kiện chung để hưởng Ơn Toàn Xá là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
Hoàng. 
Xưng tội: có thể xưng tội trước mấy ngày, sau mấy ngày làm việc có Ơn Xá.  
Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: nên làm trong ngày làm việc có Ơn xá.  
Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một Kinh Lạy cha, một Kinh Kính Mừng là đủ, 
nhưng có thể đọc thêm bất cứ Kinh gì khác tùy lòng đạo đức.  
và phải có ý xin hưởng Ơn Toàn Xá (Giáo Luật Điều số 996)  
Lưu Ý: Xưng tội một lần thì đủ điều kiện để hưởng Ơn Toàn Xá nhiều lần,  
Nhưng mỗi lần Rước lễ và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì chỉ được hưởng một Ơn 
Toàn Xá.  
(Theo CẨM NANG ÂN XÁ - MANUAL OF NDULGENCES—Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ấn Bản 
2006 Chiếu theo Sổ Bộ Ân Xá - ENCHIRIDION INDULGENTIARUM – của Bộ Xá Giải Tòa Thánh, Ấn Bản 
Thứ Bốn 1999) 
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THÔNG TIN 
Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam loan báo Năm 
Thánh mừng 30 Năm 
tuyên thánh cho 117 vị tử 
đạo 
Trong dịp về Rôma dự ad limina, 
các Giám Mục Việt Nam đã xin 
Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép 
mở Năm Thánh mừng 30 Năm 
tuyên thánh cho 117 vị tử đạo, và 
đã được chấp thuận.  
Đức Tổng Giám Mục Giuse 
Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế, và là chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã cho biết như trên và 
công bố Năm Thánh mừng 30 Năm tuyên thánh cho 117 vị tử đạo sẽ được khai mạc ngày 19 tháng 6 tới đây 
và kết thúc vào ngày 24 tháng 11, 2018 nhân lễ các thánh tử đạo Việt Nam.   
Các thánh lễ khai mạc sẽ diễn ra tại ba địa điểm lịch sử tại ba giáo tỉnh: Hà Nội, Huế và Sàigòn. 
Tiểu Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Sở Kiện, tỉnh Hà Nam, được xây dựng cách 
đây 135 năm và là quê hương của hai vị tử đạo – Cha Phêrô Trương Văn Thi và Thầy Phêrô Trương Văn 
Đường – sẽ tổ chức lễ cho Tổng Giáo phận Hà Nội và 9 giáo phận miền bắc. 
Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang ở tỉnh Quảng Trị, nơi Đức Mẹ hiện ra an ủi các tín hữu chạy trốn vào 
rừng vì bị bách hại cách đây 220 năm, là địa điểm dành cho Tổng Giáo phận Huế và 5 giáo phận miền trung. 
Trung tâm hành hương Ba Giồng ở tỉnh Tiền Giang, nơi có hàng ngàn tín hữu chịu tử đạo trong các thế kỷ 18-
19, dành cho Tổng Giáo phận Sàigòn và 10 giáo phận miền nam. 
Trong thông báo, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh mời gọi các tín hữu “sống tinh thần tử đạo” 
trong môi trường hiện nay để làm chứng cho Chúa và Tin mừng. 
Ngài khích lệ họ thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo quẫn bách, bệnh tật, tù đày, già 
cả, cô đơn, khuyết tật như là cách hành hương về với Đức Kitô. 
Ngài nói mọi người nên “giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết để giúp đỡ người nghèo hoặc các 
công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng”. 
Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam gồm 96 
người Việt Nam, 11 người Tây Ban Nha và 10 người Pháp tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 19-6-1988. 
Đây là lễ tuyên thánh có số vị thánh tử đạo đông nhất tại thời điểm đó, vượt qua con số 103 vị tử đạo Hàn 
Quốc được tuyên thánh ở Hàn Quốc năm 1984. Kỷ lục này chỉ được vượt qua khi vị Thánh Giáo Hoàng người 
Ba Lan, tuyên thánh cho 120 vị tử đạo Trung Hoa vào năm 2000. 
Trong các thế kỷ 18-19, triều đình nhà Nguyễn đã đàn áp người Công Giáo và các thừa sai phương Tây, cáo 
buộc họ hợp tác với người Pháp trong mưu toan thôn tính Việt Nam. 
Các thời kỳ bắt đạo xảy ra sau khi Kitô giáo được truyền vào Việt Nam giữa thế kỷ 16, nhưng các cuộc bắt bớ 
đã gia tăng mạnh từ năm 1798 khi Nhà Nguyễn cấm đạo Công Giáo. Trên 300,000 tín hữu Việt Nam đã đổ 
máu đào trong các cuộc bách hại này trước khi thực dân Pháp chiếm toàn bộ nước ta năm 1886. Một đợt bách 
hại còn kinh hoàng hơn đã xảy ra dưới thời cộng sản nhưng đến nay Giáo Hội tại Việt Nam vẫn chưa có điều 
kiện thu thập đủ các con số chính xác số người bị giết, và số người bị tù đày vì niềm tin. Đó là chưa kể con số 
đông đảo không đếm nổi những người Công Giáo bị phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài lề xã hội vì niềm tin 
Kitô của họ.  

http://tinvuiviet.net/vi/news/ 



 

 

 

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 972-6975 

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 


