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PHỤNG VỤ 
LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM A 

Tuyên Bố Sứ Mệnh 
 

Cộng Đồng 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 cộng đồng chúng 

ta và nâng đỡ toàn thể giáo dân 

trong hành trình đức tin của họ. Là 

một Giáo xứ đa dạng, chúng tôi 

tuyên hứa thực thi đức tin trong 

hành động và phụng sự, luôn trung 

tín và hoan nghênh toàn thể anh chị 

em trong Chúa. 

Cộng Đoàn 

Thánh Phanxicô Thành 

Assisi, La Quinta 

 

LM. Chánh Xứ 

James McLaughlin 

(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 

Lễ buộc: 8:30 tối 
 

Giờ văn phòng:  

Thứ Hai - Thứ Sáu  

8:30 sáng - 4:30 chiều 

Đóng cửa:12:30 - 1:30 trưa 

Xh 17:3-7 Tv 94 Rm 5:1-2,5-8  Ga 4:5-42 

20/03/17 Thứ Hai    

     

    Mt 1:16,18-21,24a 

21/03/17 Thứ Ba Đn 3:25,34-43 Tv 24 Mt 18:21-35 

22/03/17 Thứ Tư Đnl 4:1,5-9 Tv 146 Mt 5:17-19 

23/03/17 Thứ Năm Gr 7:23-28 Tv 94 Lc 11:14-23 

24/03/17 Thứ Sáu Hs 14:2-10 Tv 80 Mc 12:28-34 

25/03/17 Thứ Bảy    

    Lc 1:26-38 

Chúa Nhật III Mùa Chay 19/03/17 

Ý Lễ Trong Tuần 
 

Gia đình Chú Nguyễn Đáng xin lễ giỗ cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị 

Thanh. 

Chị Phạm Thủy xin lễ giỗ cầu cho linh hồn Mátta Đỗ Thị Lộc. 

Kiêng thịt: Những tín hữu tròn 14 tuổi trở lên phải kiêng  

thịt vào ngày Thứ Tư Lễ Tro, Thứ Sáu Tuần Thánh, và tất cả  

các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay. 

 

Đáp Ca 

Lời Tung Hô Tin Mừng 

Thánh Guise, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria.  

Lễ trọng. 

Lễ Truyền Tin. Lễ trọng. 

2 Sm 7:4-5a,12-14a,16 Tv 88 Rm 4:13,16-18,22 

Is 7:10-14;8:10 Tv 39 Dt 10:4-10 
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Quý ông bà anh chị em thân mến, 
 

Cách đây 2 tuần, tôi đã hứa gởi thư tới quý ông bà anh chị em (ÔBACE) nói về Quỹ Phát Triển (QPT) giáo phận năm 2017. 

Hằng năm, Đức Giám Mục Barnes kêu gọi mỗi người chúng ta hãy cộng tác với Ngài để giúp đỡ 1.5 triệu giáo hữu Công Giáo 

trong giáo phận San Bernardino (Quận hạt Riverside và San Bernardino). Ngài đã hoàn thành sứ mạng Thiên Chúa trao phó 

một cách tuyệt vời. Chúng ta thử tưởng tượng một chút để hiểu Ngài rất cần lời cầu nguyện và giúp đỡ của chúng ta. 
 

Chủ đề QPT năm 2017 là “Xin Thần Linh Thiên Chúa biến đổi chúng ta.” Đức Giám Mục Barnes mời gọi chúng ta cam kết 

thông qua nhiệm mầu Lòng Thương Xót Chúa bằng cách hiện diện mọi nơi mọi lúc và với mọi người. Ngài nhấn mạnh về ơn 

gọi qua Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta được mời gọi giúp đỡ những kêu cầu của tha nhânvà hãy đặt “niềm hy vọng trong Thần 

Khí, vì Ngài là Tình Yêu.” 
 

Tại giáo xứ Thánh Phanxicô, tôi vẫn hằng ngày nghe những lời kêu cầu giúp đỡ qua nhiều hình thức như trong toà cáo giải, 

khó khăn trong gia đình, khó khăn cá nhân, những thử thách của bệnh tật, thậm chí đối diện với sự chết, và bao nhiêu lời khẩn 

cầu xin Thiên Chúa cứu giúp. 
 

Giáo xứ Thánh Phanxicô có 5763 gia đình đã ghi danh, và lấy số dân trong mỗi giáo xứ nhân lên thì chúng ta tưởng tượng có 

bao nhiêu lời kêu cứu trong địa phận. Chúng ta có thể làm dịu những đau khổ bằng cách thực hiện cam kết QPT địa phận và 

thêm lời cầu nguyện để việc thực hiện cam kết trong giáo phận được hưởng ứng dồi dào. 
 

Thiết tưởng quý ÔBACE cũng muốn hiểu thêm về QPT giúp giáo phận trong những khía cạnh nào. Quỹ được giúp trong 

chương trình đào tạo các nam thiếu nên trong ơn gọi Linh Mục, địa phận ta có 7 chủng sinh, 6 người đã thụ phong linh mục, 

quỹ giúp chương trình giáo huấn phó tế vĩnh viễn, nhân viên mục vụ giáo xứ, và hàng ngàn tình nguyện viên trong các mục vụ 

của giáo xứ, kể cả trong việc tiếp cận để nâng đỡ giới trẻ và thanh thiếu niên tại các gia đình, các trường học và đại học công 

giáo. Quỹ còn đồng hành với các tổ chức từ thiện công giáo, đưa ra nhiều hình thái trợ giúp và thăng tiến phẩm giá con người 

trong vấn nạn xã hội ngày nay, cũng như để bảo trì bất động sản cho giáo hội. Các ban nghành trong giáo xứ Thánh Phanxicô 

cũng được nhiều ích lợi bởi các chương trình mục vụ hầu phục vụ giáo dân nhân danh Chúa Giêsu. Năm nay, giáo xứ chúng ta 

có 6 dự tòng, 200 vị thành niên và 400 trẻ em trong chương trình giáo lý chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Các ban nghành khác 

như lớp giáo lý chúng ta có 35 em, ban giới trẻ có 45 em và 20 người trong ban thanh thiếu niên. Mỗi 3 tháng, chúng ta giúp 

hơn 12 cặp chuẩn bị lớp dự bị hôn nhân, và hàng tháng, giúp hơn 25 cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu dự lớp chuẩn bị rửa tội cho trẻ 

nhỏ. Để liệt kê bao nhiêu những mục vụ khác: giúp đỡ người nghèo, người bệnh, người già yếu, phân ưu tang quyến, nhóm 

học hỏi thánh kinh, lớp chuẩn bị cho cha mẹ..v.v cần thêm một hai cuốn sách nữa! Chúng ta không cần liệt kê vào sổ sách, 

nhưng chúng ta cần hành động trong yêu thương. QPT cho chúng ta Hy vọng là chúng ta có được sự giúp đỡ cần thiết để làm 

sống lại niềm vui Phúc Âm qua hành động trong bác ái.    
 

Mỗi năm, giáo phận trao trách nhiệm cho giáo xứ chúng ta một khoản định. Khoản định năm 2017 của giáo xứ là $158,200.00. 

‘Xin ghi ơn’ tất cả quý ÔBACE đã thực hiện cam kết trong tuần qua. Tôi cam kết $800.00 để mời gọi quý ÔBACE cùng đồng 

hành với tôi. Hôm nay, mọi người sẽ nhận thẻ cầu nguyện và đĩa DVD để nghe Đức Cha Barnes đích thân kêu gọi chúng ta 

đóng góp QPT trong tình thân mật và riêng tư của mỗi gia đình quý ÔBACE . Khi giáo xứ quyên góp được QPT trên khoản 

định trao phó, tất cả phần dư ra sẽ được giáo phận sẽ gởi lại giáo xứ để dùng cho những chi tiêu cần thiết. Năm trước, chúng ta 

nhận được $36,809.00 của giáo phận gởi lại vì chúng ta đã đạt trên ngân khoản ấn định . Khoản này giúp trang trải thay mới 

dàn âm thanh trong nhà thờ và $20,000.00 tặng một giáo xứ lân cận để giúp thay đổi hệ thống máy sưởi/lạnh bị hư hỏng trước 

Giáng Sinh. Năm nay, chúng ta mong muốn nhóm Giới Trẻ thêm thăng tiến, cảm nhận niềm vui là một Kitô Hữu và chuyền 

niềm vui của mình tới mọi người! Chúng ta cũng cần xây dựng đời sống cộng đồng trong giáo xứ, giúp các gia đình trẻ và mọi 

lứa tuổi có một nơi sinh hoạt an toàn. Năm ngoái chúng ta có hơn 900 người tham dự lễ kính Thánh Phanxicô thành Assis và 

tiệc mừng quan thầy của giáo xứ thật vui vẻ, hơn 600 trẻ em tham gia ngày ‘Trunk or Treat’ dịp lễ hội Halloween. Chúng ta đã 

kết hợp với các cộng đồng địa phương, chứng kiến Niềm vui nhận biết Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, trong đức tin. Chúng ta 

còn cần thêm nhiều sinh hoạt cộng đồng cũng như những chương trình thiết thực cho mọi người. Tôi thấy tương lai đầy những 
hy vọng tươi sáng! 
 

Xin quý ÔBACE cùng tôi, cũng như những người đã thực hiện cam kết, tạo lên một tương lai tươi sáng hơn cả những gì 

chúng ta mong mỏi. Tôi hết lòng tin tưởng rằng trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh này, chúng ta sẽ thực hiện cam kết vượt 

trên khoản định giáo phận trao phó. Vì sao? Vì tôi biết, quý ÔBACE là những người có đời sống đức tin với tấm lòng đầy yêu 

thương và lòng quảng đại. Xin chúc quý ÔBACE thật nhiều hồng ân trong Mùa Chay Thánh này. 
 

Linh mục James 

Quý ông bà anh chị em thân mến, 
 

Tuần vừa qua tôi đã gởi quý ông bà anh chị em (ÔBACE) thư nói về Quỹ Phát Triển địa phận, tôi kèm thêm vào dưới 

đây để nếu quý vị chưa có cơ hội nhận được. Xin mời quý OBACE hãy lấy DVD và thẻ cầu nguyện để ở các cửa nơi ra 

vào nhà thờ và mang về nhà nghe Đức Giáo Mục mời gọi chúng ta mở lòng chia sẻ với tâm tình yêu thương. Tôi hết 

lòng tin tưởng giáo xứ chúng ta sẽ thực hiện cam kết vượt trên số ấn định: $158,200. Xin quý ÔBACE cùng đồng hành 

với tôi lập cam kết trong Mùa Chay này hay cam kết theo cách hàng tháng. Tất cả chúng ta đều được hưởng ích lợi từ 

Quỹ Phát Triển Địa Phận 2017. Tuần quyên góp sẽ vào Ngày 25-26 Tháng 3. Tôi chúc quý ông bà anh chị em tất cả ơn 

lành trong Mùa Chay. 
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THÔNG TIN 

Chặng Đàng Thánh Giá 
 
Ngắm Đă ng Thă nh Giă  lă  truyề n 
thố ng cố  xưă cu ă Giă ố hố  i Cố ng giă ố. 
Ngắm Đă ng Thă nh Giă  lă  mố  t viề  c 
đă ố đư c, trống đố  chu ng tă số ng lă i 
cuố  c Thương Khố  cu ă Chu ă vă  tă m 
tì nh vơ i Ngươ i về  như ng viề  c đă  xă y 
ră trống cuố  c Khố  Nă n . Trong Mùa 
Chay, co ̣ ng đoàn sẽ có Ngám Đàng 
Thánh Giá sau các thánh lẽ Chúa 
Nha ̣ t: 

 

Bí Tích Hòa Giải 
Thứ Hai, Ngày 27 

Tháng 3, 2017 
7:00 tối 

CÁC NGÀY GIẢI TỘI TẠI HẠT LOW DESERT  
7:00 tối  

 
 
 

Thứ Hai, 13 Tháng 3 -  Giáo xứ St. Teresa’s Palm Springs 
Thứ Tư, 22 Tháng 3 - Giáo xứ St. Mary of the Valley 
Thứ Hai, 27 Tháng 3 -  Giáo xứ St. Francis of Assisi La Quinta 
Thứ Ba, 28 Tháng 3  - Giáo xứ Sacred Heart Church Palm Desert 
Thứ Sáu, 31 Tháng 3 -  Giáo xứ St. Louis, Cathedral City 
Thứ Hai, 3 Tháng 4 -  Giáo xứ Our Lady of Soledad Coachella 
Thứ Tư, 5 Tháng 4 -  Giáo xứ St. Elizabeth of Hungary Desert Hot Springs 
Thứ Năm, 6 Tháng 4 -  Giáo xứ Our Lady of Perpetual Help Indio 
Thứ Ba, 11 Tháng 4 -  Giáo xứ Sanctuary of Our Lady of Guadalupe  

Thánh Lễ Tạ Ơn và Kỷ Niệm 25 Năm Thụ Phong Giám Mục Gerlad Barn 
 

Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 3, 2017 

Thánh Đường St. Paul the Apostle 

14085 Peyton Drive 

Chino Hills, CA 91709 

Lúc 10:00 sáng 
 

 

 

Xin mời cộng đoàn thu xếp thời gian tham dự thánh lễ và hiệp ý cầu 

nguyện cho chủ chăn của giáo phận San Bernardino 25 năm qua đã 

không ngừng nghỉ với khẩu hiệu “Yêu là trao ban trọn vẹn con người 

của mình.” 

 

Thánh lễ sẽ được chiếu trực tuyến trên mạng YouTube 

www.youtube.com/channel/UC5UcoDQ6s1RAe6bStfruLTg 



 

 

PASTORAL CENTER 

Ministries, Parish Organizations and Parish Support 

Baptism Joseph Alcon 564-1255 

Bautismo Lupita Jimenez 564-1255 

Communion to the Sick Margaret Delgado 564-1255 

St. Francis Guild Robyn  Mack Buettner 772-1756 

Funerals Margaret Delgado 564-1255 

Marriage Preparation Imelda Garcia 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 

Bible Study 

Little Rock Myrna Phelps 

Rick Gibbs 

564-1255 

219-5827 

Faith Sharing Myrna Phelps 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 

Catechesis 

Catechesis (K-12) Myrna Phelps 564-1255 

Rite of Christian Initiation– 

Adult and Children 

Myrna Phelps 564-1255 

Parent Formation Myrna Phelps 564-1255 

Youth Ministry Debra Ribera  564-1255 

Organizations 

Kairos Prison Ministry Tom Green 636-0903 

Knights of Columbus 

www.kofc13203.com 

Greg  Lindsey 397-3461 

Magnificat Noreen Fortier 771-6501 

Men’s Fellowship John Hussar 345-3452 

Women’s Retreat Mary-Ellen O’Neill 777-7403 

Pastoral Council  Darren Di Maria 564-1255 

Building Committee Jerry Herman 340-1356 

Finance Council Bill Poland 564-1255 

Councils/Committees 

Pastoral Care 

Accountant Frank Rizzo frizzo@stfrancis-lq.org 

Director of Religious  

Education 

Myrna Phelps mphelps@stfrancis-lq.org 

Secretary Emily Steed esteed@stfrancis-lq.org 

RCIA/Adult Formation Myrna Phelps mphelps@stfrancis-lq.org 

Latino Ministry Lupita Jimenez gjimenez@stfrancis-lq.org 

Business/Facility Esmeralda Parra eparra@stfrancis-lq.org 

Pastoral Care Margaret Delgado mdelgado@stfrancis-lq.org 

Reception Marisol Franco mfranco@stfrancis-lq.org 

Assistant to the Pastor Esmeralda Parra eparra@stfrancis-lq.org 

Youth Minister Debra Ribera dribera@stfrancis-lq.org 

Secretary Monica Billings mbillings@stfrancis-lq.org 

Construction Coordinator Roberta Arquilla rarquilla@stfrancis-lq.org 

Assistant to the Director 

of Religious Education 

Noemi Mejia nmejia@stfrancis-lq.org 

Vietnamese Ministry Kim Yến Vũ kvu@stfrancis-lq.org 

Maintenance Jesus Mercado jmercado@stfrancis-lq.org 

Parish Staff - (760) 564-1255 

Liturgy 

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 Marlo 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 Castro 564-1255 

Ushers/Hospitality Mario Estrada 564-1255 

Hospitalidad Francisco Lopez 564-1255 

Usher Vietnamese Công Nguyễn 564-1255 


