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CỘNG ĐOÀN THÁNH MARTIN DE PORRES/GIÁO XỨ ST. MICHAEL
Olympia, Washington

ĐỒNG HÀNH
LỜI CHA LINH HƯỚNG
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,
Tháng Mười là tháng dành đặc biệt để sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, đây là dịp cho mỗi người chúng ta nhìn lại
việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi của mình. Tôi khuyến khích các gia đình tăng cường giờ đọc kinh cầu
nguyện chung với nhau và hãy hướng dẫn cho con em chúng ta biết sùng kính Mẹ Maria qua lời Kinh Mân Côi
này. Các emThiếu Nhi Thánh Thể đã có chương trình lần hạt mỗi ngày, chúng ta là những người làm gương
mẫu vậy hãy cùng làm với các em.
Tôi hy vọng anh chị em đã có dịp theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxico tại đất nước Mỹ.
Thật tuyệt vời vị Cha chung của chúng ta, đi đến đâu Ngài cũng nhắn nhủ chúng ta hãy sống nhân ái, tương trợ
và lối kết để phục vụ và làm sáng danh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài được khỏe mạnh sau những
ngày thăm viếng này. Mỗi người chúng ta hãy thu lượm những hoa trái mà Ngài đã trao gửi cho chúng ta. Thật
là vinh dự cho người Việt Nam, Tiếng Việt là một trong năm thứ tiếng đã được thông dịch trong dịp này, và
tổng số người Việt Nam tham dự dịp này lên tới 10%.
Các con em của chúng ta đã trở lại sinh hoạt trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, các lớp Giáo Lý Xưng Tội
Rước Lễ Lần Đầu, và Thêm Sức cũng đã bắt đầu. Xin cám ơn Sr. Hương, các em huynh trưởng, trưởng Thảo,
các trợ tá và phụ huynh đã cùng nhau góp sức lo cho các em. Năm nay, Đoàn Thiếu Nhi các em ghi danh
được 43 em, các em lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ lần đầu được 9 em. Các em sinh hoạt vào Chúa Nhật tuần
3 và 4 trong tháng. Xin các phụ huynh nhớ đưa đón con em mình đi sinh hoạt đầy đủ. Đây là một môi trường
tốt, tôi khuyến khích các gia đình hãy cho con em mình tham gia.
Tháng 10 này tôi hướng dẫn phái đoàn đi hành hương đất thánh, tôi xin quý ông bà cùng cầu nguyện cho tôi và
phái đoàn đi được bình an, chúng tôi sẽ nhớ và cầu nguyện cho mọi người nơi chúng tôi dừng chân. Tôi xin
chân thành cám ơn Cha Francis Miên đã hy sinh đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn trong tháng này.
Cộng đoàn chúng ta cũng hướng đến ngày mừng kính thánh Martin de Porres là bổn mạng của cộng đoàn, xin
chúng ta đến tham dự thánh lễ đông đủ và mời thêm các bạn bè thân hữu cùng đến dâng lời tạ ơn Chúa và
chung vui với nhau, cũng như ngày lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có dịp chia sẻ
thêm với anh chị em về năm thánh sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ mở năm thánh về Lòng Thương Xót Chúa “The
Year of Devine Mercy” bắt đầu ngày mồng 8 tháng 12 năm 2015, xin anh chị em cùng tham khảo và xem chỉ
dẫn về năm thánh này.
Xin Mẹ Maria che chở và gìn giữ chúng ta được sống trong ơn nghĩa của Chúa.
LM Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng

Ý chung:

Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 10.2015
Cầu xin loại trừ được nạn buôn bán người là một hình thức hiện đại của chế độ nô lệ.

Ý truyền giáo: Cầu cho tinh thần truyền giáo nơi các cộng đoàn Kitô giáo tại châu Á, biết rao giảng
Tin Mừng cho những người vẫn đang mong đợi.

TRANG 2

CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 10.2015 - Tháng Mân Côi
11: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30pm, Westside
15: Thánh Têrêsa Avila - Tiến Sĩ, Lễ Nhớ
17: Thánh Ignatio - Giám Mục Tử Đạo , Lễ
Nhớ
18: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Khánh Nhật Truyền Giáo
25: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
28: Thánh Simon & Thánh Tađêô Tông Đồ,
Lễ Kính
Tháng 11.2015 - Tháng Cầu Hồn
1: CHÚA NHẬT Lễ Các Thánh Nam Nữ
2: Lễ Các Đẳng Linh Hồn
4: Thánh Carôlô Bôrômêô - Giám Mục, Lễ
Nhớ
8: CHÚA NHẬT XXX II THƯỜNG NIÊN
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30pm, Westside
Thánh Martin De Porres - BỔN MẠNG
CỘNG ĐOÀN
9: Cung Hiến Đền Thánh Gioan Latêranô, Lễ
Kính
10: Thánh Lêô Cả - Giáo Hoàng Tiến Sĩ, Lễ
Nhớ
11: Thánh Martinô Turinô - Giám Mục, Lễ
Nhớ
12: Thánh Giôsaphát - Giám Mục Tử Đạo, Lễ
Nhớ
13: Thánh Phanxica Cabrine - Trinh Nữ, Lễ
Nhớ
15: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
17: Thánh Elizabeth Hungary, Lễ Nhớ
21: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh,
Lễ Nhớ
KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 11am Westside
22: LỄ CHÚA KITÔ VUA
29: CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - Năm C
30: Thánh Anrê Tông Đồ, Lễ Kính
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CAO CẢ THAY MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ!
Ý Nghĩa Các Nghi Lễ &
Kinh Nguyện Trong Thánh Lễ
Học Viện Dòng Thánh Thể
Giuse Phạm Đình Ái, SSS

Chương 3: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
19.
Chuẩn bị lễ vật
Chuẩn bị lễ vật là một hành động đơn giản vừa có tính
cách thứ yếu vừa để trù bị cho mọi người đi vào Kinh Tạ
Ơn và Hiệp Lễ. toàn bộ nghi thức chuẩn bị bàn thờ và lễ
vật bao gồm: Chuẩn bị bàn thờ; Dâng lễ vật: mang lễ vật
trong đoàn rước lên bàn thờ và âm nhạc; Đặt lễ vật lên Bàn
thờ sau khi đọc lời nguyện: “Lạy Chúa là Chúa cả trời
đất…” Xông hương lễ vật, dân chúng và chủ tế rửa tay;
Đọc lời nguyện tiến lễ.
CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B BẠN CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU

“Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”
Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người
bảo anh ta: “Anh chỉ còn thiếu một điều.” (Mc 10,20-21)
Suy niệm: Chúa Giê-su không phủ nhận giá trị của ước muốn
nên thánh nơi người thanh niên khi đến hỏi Chúa con đường nên
thánh. Ngài cũng không chê bỏ khát khao sống thánh thiện của
các Ki-tô hữu hôm nay. Giữa một thế giới sa sút đạo đức mà giữ
được những điều răn của Chúa dạy đã là đáng nể phục rồi! Giữa
một xã hội tục hoá như hôm nay mà giữ ngày Chúa Nhật hay
đọc kinh đã là lối sống đạo đức đáng trân trọng rồi! Nhưng Chúa
Giê-su vẫn cho là chưa đủ: ông bà còn thiếu một điều, anh chị
còn thiếu một điều, em còn thiếu một điều, nghĩa là còn bước
dấn thân nữa thôi sẽ đi theo Chúa trọn vẹn. Nhưng dường như
có một sơi dây đang cột chặt, không cho người thanh niên và
chúng ta tiến thêm một bước nữa theo Chúa cho trọn: sợi dây
hám lợi, sợi dây chức phận, sợi dây biếng nhác, sợi dây đam mê
thấp hèn, sợi dây tật xấu. Nơi cá nhân và gia đình, chỉ mỗi
chúng ta mới biết được điều mình đang thiếu là gì, khiến mình
chưa trọn thuộc về Chúa. Thánh Phao-lô chia sẻ với chúng ta
kinh nghiệm nên thánh của ngài: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt
thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Chúa Ki-tô, Chúa của
tôi. Vì Ngài, tôi đành mất hết tất cả và coi tất cả như đồ bỏ, để
được Đức Ki-tô và kết hợp với Ngài” (Pl 3,7-8).
Mời Bạn: Một bước nữa thôi sao mà khó quá với người thanh
niên giàu có trong Tin Mừng. Còn bạn thì sao?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày lặp lại với Chúa quyết tâm nên
thánh.
Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha.

Trích: Thanhlinh.net
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Tháng Mân Côi—Ơn Ích Bởi Tràng Chuỗi Mân Côi
Mẹ đã hiện ra, trao cho Thánh Đominicô và Á Thánh Alan de la Roche
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.
3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng
ma quỷ.
4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa
xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước
ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!
5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.
6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không
bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử; nếu
đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự
sống đời đời.
7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.
8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi
dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh
trên Thiên Đàng.
9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành lần Chuỗi Mân Côi.
10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.
11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.
12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.
13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả
Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.
14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.

Thánh Lễ Bổn Mạng Ngày Mồng 8 Tháng 11
Phần Diễn Nguyện sẽ bắt đầu lúc
1:15' PM. Xin kính mời quý ông
bà anh chị em tham dự và Thánh
Lễ Mừng Bổn Mạng lúc 1:30
PM tại nhà thờ Westside. Sau
Thánh Lễ mời tất cả chúng ta
cùng ở lại chung vui mừng lễ với
nhau.

Cám ơn Cha Tuấn, Cha Miên và Sơ Hương và Ban
Mục Vụ đã giúp cho buổi tĩnh được diễn ra tốt đẹp.
Xin chân thành cám ơn hai ca đoàn Ave Maria và
Nữ Vương Hòa Bình và tất cả mọi người đã đến
tham dự buổi tĩnh tâm. Sự hiện diện và cộng tác của
tất cả mọi người đã làm cho Cộng Đoàn thêm ấm áp
và đón nhận nhiều Ơn Thánh của Chúa.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Cộng đoàn sẽ có thánh lễ Mừng
Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
tại nhà thờ Westside lúc 11g sáng,
thứ bảy ngày 21 tháng 11. Kính
mời tất cả cộng đoàn cùng đến tham
dự thánh lễ.

Cộng đoàn Thánh Martin de Porres
xin thành kính phân ưu với gia đình
Anh Chị Trang & Thủy trong sự ra đi
của thân mẫu chị Thủy; Gia đình
Anh Lâm và Em Thúy trong sự
ra đi của người Vợ/Mẹ thân
yêu. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tiếp tục nâng
đỡ gia đình. Xin chúng ta cùng cầu nguyện cho
linh hồn Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan và Linh
hồn Chị Maria Lê Mỹ Hiền
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Tháng 10:
Chúa Nhật ngày 18, 25 - Thiếu Nhi Sinh Hoạt từ 1:30 PM đến 4:00 PM
Chiến dịch Bó Hoa Thiêng: kính xin Quý Phụ Huynh cùng với các em thiếu nhi thực
hiện Bó Hoa Mân Côi kính dâng lên Đức Mẹ Maria trong tháng Mân Côi. Mỗi
ngày 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh theo chương trình
đã gửi về cho các em và phụ huynh. Nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu muôn
phúc lành cho chúng ta.
Ban chấp hành trung ương gửi lời chào và cám ơn cộng đoàn, quý phụ huynh đã ủng hộ
gây quỹ cho việc xây cất trụ sở của phong trào TNTT vào dịp tết vừa qua.
Các em từ lớp 9 đến lớp 12 (Nghĩa Sỹ , Hiệp Sỹ) sẽ tham gia Đại Hội Giới Trẻ của Giáo Phận tại
Bellevue College. Xin qúy phụ huynh đang ký cho con em tham dự ngày 7 và 8 tháng 11. Xin ủng
hộ lệ phí là $40.00 cho mỗi em, Đoàn TNTT sẽ giúp thêm $35.00.
Chúc mừng và tạ ơn Chúa cho đoàn TNTT Emmanuel, đã có thêm các Đội trưởng, Đội
phó, Huynh trưởng và Sơ Trợ Uý.
HỘI CON ĐỨC MẸ
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh ngày 4 và
18 lúc 5 giờ, tại Hội Trường
Evergreen. Kính mời quý ông bà anh
chị em đến cầu nguyện với nhau.

THĂM VIẾNG CHÚA
NƠI NHÀ TẠM
Xin kính mời quý ông bà anh chị em
đến Chầu Thánh Thể tại St. Joseph
Chapel, Downtown, lúc 2 - 3pm mỗi
thứ bảy.

THƯ VIỆN ĐỨC TIN
Nhóm Thư Viện Đức Tin chúng con có những cuốn sách, CD và DVD rất hay về đời sống thiêng liêng
cho quý vị mượn FREE vào Lễ Việt Nam mỗi tháng tại bàn của nhóm chúng con phía cuối Nhà Thờ.
Các số điện thoại liện lạc




Bí Tích Xức Dầu khẩn cấp - Cha Chánh Xứ Jim Lee (360) 754-4667
Cha Linh Hướng Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
(253) 882-9943
Mục Vụ (Hôn Nhân, Tang Chế, Giáo Lý, Rửa Tội) - Tiếng Việt: Thomas Tuyến Nguyễn
(360) 866-3751
Tiếng Anh: Văn phòng Giáo Xứ (360) 754-4667
Ext 119
 Xin lễ, xin đọc kinh cầu nguyện, liên lạc Ban Mục Vụ trước và sau Thánh Lễ Tiếng Việt tại cuối nhà thờ
 Các đoàn thể, giáo dân trong cộng đoàn muốn đăng bài viết hoặc thông báo trên tờ Đồng Hành, xin gởi bài về BMV
Email: cdthanhmartin@gmail.com trước ngày 20 trong tháng .
Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Martin De Porres trực thuộc Giáo Xứ Saint Michael.
Mỗi tháng, cộng đoàn có Thánh Lễ tiếng Việt vào Chúa Nhật thứ nhì trong tháng lúc 1 giờ 30 chiều, tại:
Nhà thờ St. Michael (Westside Chapel): 1835 Overhulse Rd NW, Olympia, WA 98502
Muốn biết thêm chi tiết về sinh hoạt của các đoàn thể trong cộng đoàn và có ý kiến cần đóng góp, xin liên lạc:
Ban Mục Vụ Công Đoàn Công Giáo St. Martin De Porres
E-mail: cdthanhmartin@gmail.com , website: www.cdmartin.org
Linh Mục Chánh Xứ: Cha Jim Lee | Cha Linh Hướng: Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Ban Mục Vụ: Nguyễn Xuân Tuyến | Huỳnh Chi | Lang Thùy Loan | Nguyễn Thị Thanh Hải
Liên Lạc Ban Mục Vụ: (360) 951-9808

