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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 Một là tháng cuối cùng của niên lịch phụng vụ năm 2014-2015. Trong tháng này, Mầu Nhiệm các
thánh thông công được thể hiện rất rõ qua việc ta mừng kính Các Thánh Nam Nữ trên trời, và cầu nguyện cho
các linh hồn còn đang trong luyện ngục. Xin anh chi em ý thức mầu nhiệm Các Thánh Thông Công này để
tham dự thánh lễ và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho các linh hôn nhất là những người thân yêu trong gia tộc và
bạn hữu.
Tôi xin chúc mừng và cám ơn anh chị em đã tụ họp về đây mừng lễ Bổn Mạng của cộng đoàn, Nguyện xin
Thánh Quan Thầy bầu cử cho cộng đoàn và từng người trong anh chị em. Hôm nay chúng ta cũng hân hoan
chào đón thêm hai thành viên mới chính thức gia nhập Đạo Công Giáo và là thành viên của cộng đoàn. Tôi xin
chào đón và chúc mừng gia đình của hai em.
Tôi cũng xin cám ơn quý ông bà và anh chị em đã âm thầm giúp đỡ cho Đoàn Thiếu Nhi trong dịp gây quỹ
vừa qua, cám ơn mọi người đã phụ giúp để lo cho giới trẻ và giúp các em được vững vàng cũng như lớn lên
trong niềm tin yêu hiểu biết về Chúa.
Một tin vui xin gửi anh chị em hôm nay là sau khi tôi liên lạc với Cha Bình Cao, ngài đã nhận lời đến giảng
tĩnh tâm Mùa Chay cho cộng đoàn của chúng ta vào ngày 26 và 27 Tháng Hai năm 2016 sắp tới. Chúng ta
cùng tạ ơn Chúa và xin kính mới anh chị em sắp xếp để cùng đến tham dự dịp này, đây là quyền lợi và ơn phúc
anh chị em được thừa hưởng.
Chúng ta đang sống nhưng ngày tháng cuối năm, nên cũng có rất nhiều sinh hoạt cho chúng ta tham gia hoạt
động. Trước hết là mỗi gia đình hãy tích cực tham gia vào việc đóng góp quỹ người quản lý tốt về thời gian,
tài trí, và tài chánh trong giào xứ, mỗi người chúng ta đã lãnh nhận nhiều ân huệ thì đây là dịp cho chúng ta
đáp trả lại cho cân xứng với tình yêu của Ngài. Tiếp đó là thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
lúc 11:00 ngày 21 tháng 11. Sau hết là trong tâm tình tạ ơn dịp lễ Thanksgiving tôi khuyến khích anh chị em
hãy cùng nhau đến Nhà Thờ tham dự thánh lễ và cùng nhau tạ ơn Chúa, cám ơn nhau. Tôi xin mừng lễ đến tất
cả mọi người. kính chúc ông bà anh chị em ngày lễ Tạ Ơn nhiều niềm vui xum vầy và tràn đầy ân thánh.
Nguyện xin Thánh Martin De Porress và toàn thể các thánh chuyển cầu cho chúng ta được bình an, xin cho
chúng ta cũng được sống dưới sự che trở của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn mãi.
LM Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 11.2015
Ý chung: Cầu cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn để gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi người, ngay cả với những
người không cùng niềm tin với mình.
Ý truyền giáo: Cầu cho các vị mục tử trong Hội Thánh, biết tận tình yêu thương đoàn chiên của mình, để đồng hành
và giữ vững niềm hy vọng.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 11.2015 - Tháng Cầu Hồn
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CAO CẢ THAY MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ!
Tháng 11 - THÁNG CÁC LINH HỒN

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,
11: Thánh Martinô Turinô - Giám Mục,
12: Thánh Giôsaphát - Giám Mục Tử Đạo,
13: Thánh Phanxica Cabrine - Trinh Nữ,
15: CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
17: Thánh Elizabeth Hungary, Lễ Nhớ
21: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh,
Lễ Nhớ
21: 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

Tháng 12.2015
3. Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục, Lễ Nhớ
6. CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - Năm C
7. Thánh Ambrôsiô, Giám Mục Tiến sĩ, Lễ
Nhớ
8. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ TrọngLễ Buộc
9. Thánh Juan Diego, Ẩn Tu
12. Đức Mẹ Guadalupe, Lễ Kính
13. CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - Năm C
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30am Westside
14. Thánh Gioan Thánh Giá, Linh Mục Tiến
Sĩ, Lễ Nhớ
20: CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - Năm C
23. Thánh Gioan Kanty, Linh Mục

24. LỄ VỌNG GIÁNG SINH: Thánh Lễ Tiếng
Việt lúc 11:00 PM TẠI WESTSIDE CHAPEL
25. Lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ Trọng-Lễ Buộc

Trong Tháng 11 , tháng cuối cùng của Năm Phụng
Vụ, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta nhớ đến những
người đã ra đi trước chúng ta. Trong số đó, có những vị đã
được thưởng công trên nước trời, đó là các vị “đã nên
thánh”, mà chúng ta kính chung vào ngày Lễ CÁC
THÁNH (01/11); có những người còn đang được thanh tẩy
trong Luyện ngục mà chúng ta cầu nguyện chung cho họ
vào ngày Lễ CÁC LINH HỒN (02/11). Tháng 11 cũng
thường được gọi là THÁNG CÁC LINH HỒN và là tháng
để chúng ta cầu nguyện nhiều cho các linh hồn nơi luyện
ngục. Tất nhiên không phải chúng ta chỉ cầu cho các linh
hồn quá cố vào tháng 11; nhưng chúng ta vẫn nhớ đến các
bậc tổ tiên, ông bà, cha me và bà con thân thuộc, các linh
hồn ‘mồ côi’ trong các Thánh Lễ và kinh nguyện hằng
ngày; đặc biệt trong các Ngày Giỗ, ngày các vị đã ra đi
khỏi cuộc đời này.
Tháng 11, tháng cuối cùng của Niên Lịch Phụng
Vụ, cũng là tháng để chúng ta nhớ đến giờ phút chúng ta sẽ
ra khỏi cuộc đời này mà không ai trong chúng ta biết được
lúc nào và cách nào. Điều đó không làm cho chúng ta bi
quan về cuộc sống. Trái lại trong niềm tin vào Chúa Giêsu
Phục sinh và lên trời vinh hiển để mở đường ‘ về trời’ cho
chúng ta, chúng ta vẫn luôn vui sống cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, chúng ta cần luôn sống sẵn sàng đón chờ Chúa
đến với chúng ta bất cứ lúc nào (theo tinh thần bài Dụ ngôn
“Mười Trinh Nữ). Trong khi chờ đợi, chúng ta cần dùng
mọi thời giờ và những gì Chúa ban cho chúng ta, tùy theo
hoàn cảnh mỗi người, để ‘sinh lời’ là các ‘việc lành phúc
đức’ (Theo tinh thần Dụ ngôn “Những Nén Bạc”). Những
điều chúng ta cần phải làm hơn cả, đó là giúp đỡ những
người nghèo khó, không cơm ăn áo mặc, và nhũng nạn
nhân do thiên tai, chiến tranh, khủng bố, và bịnh nhân…
(Đó là tinh thần Dụ Ngôn “Cuộc Phán Xét Cuối Cùng” của
Bài Tin Mừng Chúa Nhật cuối cùng trong Năm Phụng vụ,
Lễ Chúa Kitô là Vua Vũ
Vậy Chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau , để
bao lâu chúng ta còn sống trong cuộc đời này, chúng ta
luôn biết sống “khôn ngoan như Năm Cô Trinh Nữ Khôn
Ngoan chờ Chàng Rể đến…”
Trích: Lm. Anphong Trần Đức Phương
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CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B
LÒNG TỐT VIỆC TỐT
“Bà này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống
mình.” (Mc 12,44)
Suy niệm: Chúa Giê-su mạnh mẽ lên án lối sống hai mặt của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: Họ có vẻ rất
đạo đức, giữ luật nghiêm chỉnh. Thế nhưng, “của người bồ tát, của mình lạt buộc”: họ “bó những gánh nặng
chất lên vai người ta, còn chính mình lại không động ngón tay vào,” đã thế họ lại còn giả đạo đức: “làm bộ
cầu nguyện lâu giờ mà nuốt hết tài sản của các bà goá.” Làm như thế họ không chỉ đóng kịch với người khác,
nhưng còn muốn lường gạt chính Chúa, Đấng thấu suốt mọi hành động cũng suy tính bên trong tâm can con
người. Cũng với cách đánh giá ấy, Đức Giê-su xác định rằng người đàn bà góa dâng cúng hai đồng kẽm, trị
giá bằng một phần tư đồng xu Rô-ma, lại là người dâng cúng nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả những gì bà có để
nuôi sống mình.”
Mời Bạn nhìn vào hai hình tượng trái ngược: các kinh sư và Pha-ri-sêu lợi dụng việc thờ phượng Chúa để
mưu cầu ích lợi cá nhân, đang khi bà góa đến với Chúa cách quảng đại, không so đo tính toán. Còn bạn thì
sao? Động lực bạn sống đức tin, thờ phượng Chúa có trong sáng không? Có phải bạn đọc kinh, dâng lễ, hy
sinh, nhằm đòi Chúa phải ban ơn này ơn kia cho bạn, chứ không phải phụng sự Chúa vì lòng mến?
Sống Lời Chúa: Tôi hăng hái tham gia các hoạt động tông đồ của giáo xứ, và góp phần cụ thể (tiền bạc, công
sức…) cho việc bác ái của cộng đoàn của mình.
Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi
mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.”
Trích Thanhlinh.net

Chúc Mừng

cộng đoàn chào đón hai con em gia nhập Giáo Hội
Công Giáo và là thành viên trong cộng đoàn. Xin
chúc mừng và tạ ơn Chúa cho cha mẹ và gia đình
của hai em. Nguyện xin ơn thánh Chúa tiếp tục
hướng dẫn em lớn lên trong các em mỗi ngày.

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.

Giáo Xứ - Thay Đổi Quyên Tiền
Để bảo mật và hiệu quả hơn, bắt đầu ngày 14 tháng
11 năm 2015, tiền quyên trong thánh lễ sẽ phải
đặt trực tiếp vào một cái túi ‘Bag Tamper’, được ghi
ngày tháng và thời gian của Thánh Lễ hôm đó, niêm
phong túi và sau đó đặt vào giỏ để dâng Của Lễ.

Tham gia Diễn Nguyện Giáng Sinh

LỄ VỌNG GIÁNG SINH
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh lúc 11:00 PM tại Westside
Chapel. kính mời cộng đoàn đến tham
dự đông đủ để đón mừng Chúa Giáng Sinh và để
cùng chúc mừng lễ Giáng Sinh đến mọi người.

Tham Gia Parish Stewardship

Xin quý phụ huynh đang ký cho con em tham gia
đoàn Thiên Thần, các em Nam và Nữ từ 3 tuổi trở
nên. Xin ghi danh và nhận lịch tập dượt nơi Ban Mục
Vụ, hoặc Trợ Tá Hoà, Hạn chót đang ký là ngày 21
tháng 11 để tiện cho việc sắp xếp chương trỉnh.

Xin các gia đình đang ký phiếu cam kết và bổ túc
thông tin của gia đình nếu có thay đổi tên hoặc chỗ ở
trong giáo xứ.
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Tháng 11: Biết Ơn

TNTT sinh hoạt ngày 15 và 22 tháng 11.
Đoàn Thiếu Nhi EMMNUEL xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, ̣ và cám ơn quý
cha, quý sơ, Giáo xứ. St. Michael, Ban Mục Vụ, Cộng Đoàn Thánh Martin,
quý hội đoàn, quý ca đoàn, quý Đoàn Thiếu Nhi bạn, quý Huynh Trương, quý
Trợ Tá và quý ông bà cha mẹ đã và vẫn tiếp tuc, nâng đỡ, cảm thông và luôn dành phần tốt đẹp
cho chúng con vì tương lai của Giáo Hội và tương lai của chúng con. Chúng con luôn nhớ đến
quý cha, quý sơ và quý vị trong giờ Chầu, trong kinh nguyện và đặc biệt trong ngày Lễ Tạ Ơn.
Đoàn chúng con kính chúc đến tất cả cộng đoàn và từng người
Ngày Lễ Tạ Ơn nhiều Ơn Phúc và Niềm Hân Hoan của Chúa
Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria.
Đoàn TNTT Emmanuel.
HỘI CON ĐỨC MẸ
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh ngày
mồng 6 tháng 12 lúc 4 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

