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

ĐỒNG HÀNH
THƯ MỤC VỤ CỦA CHA CHÁNH XỨ ST. MICHAEL
Kính Thưa Quí Ông Bà Và Anh Chị Em trong Chúa Kitô,
Tôi bắt đầu bài chia sẻ tuần này bằng lời cám ơn chân thành từ tận đáy lòng vì sự yêu thương và quan tâm của
quí vị dành cho tôi trong những ngày qua từ hôm người anh của tôi là George qua đời. Theo lời yêu cầu của
anh, tôi đã làm Lễ an táng và chôn cất anh tại một nghĩa trang nhỏ của giáo xứ Thánh Giuse ở Manhattan, Illinois. Anh để lại người vợ là chị Joyce và người con gái là Cindy, hiện ở tại tiểu bang Florida.
Cái chết của anh George đã gây một ảnh hưởng rất sâu đậm trong lòng tôi. Trong thập niên qua tôi đã chôn
cất một số người thân trong gia đình. Anh Bob năm 2005, vợ anh là chị Bev năm 2009. Dì Annabelle năm
2004 và người chồng Leroy năm 2013. Mất đi cả hai người anh, làm cho tôi có một cảm giác vô cùng mất mát
như xưa kia khi mẹ tôi mất năm 1969. Tôi không hiểu tại sao như vậy và tôi nhận thức rằng tôi không cần
phải “tìm hiểu” mà chỉ chấp nhận, dâng lên cho Chúa và để Ngài là nguồn hy vọng của tôi.
Là linh mục gần 40 năm tôi biết mọi gia đình đều khác nhau. Tôi được đón tiếp vào trong nhiều gia đình với
bao nhiêu niềm vui nỗi sầu, và với bao nhiêu thăng trầm của họ. Không ai có được một gia đình “lý tưởng”,
và đương nhiên gia đình tôi cũng vậy. Gia đình tôi nhỏ bé và không bao giờ được gần gủi nhau lắm. Khi
chúng tôi họp mặt nhau thường là để đi đám tang. Tôi chưa bao giờ thành công lắm trong việc đưa gia đình tôi
qua vùng Tây Bắc để thăm viếng. Chị tôi là Rita đến thăm trong mùa hè vừa qua là một món quà đặc biệt, và
tôi rất cảm kích sự hiện diện của chị trong tang lễ của anh mình.
Tôi viết những dòng này vì tôi cảm thấy quí vị cần biết những gì đang xảy ra trong tim óc của tôi. Tôi nghĩ
rằng sẽ có những lúc tôi không được tập trung, hoặc có lúc tôi sẽ ngẹn ngào và những giọt nước mắt như sắp
trào ra, hoặc tôi không phản ứng, hoặc như “thất thần”. Tôi xin nơi quí vị lòng kiên nhẫn và lời cầu nguyện.
Tôi biết rằng sự đau buồn này rồi cũng sẽ qua đi với thời gian, với sự giúp đỡ và với lời cầu nguyện. Tôi biết
tôi có thể tin cậy vào quí vị giúp tôi vượt qua bằng tình thương của quí vị.
Xin cám ơn quí vị,
Thư Mục Vụ Fr. Jim: Nguyễn Thành Phương chuyển ngữ
Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Ý truyền giáo: Cầu cho Hòa
Bình:
Xin Chúa ban hòa bình cho
những miền trên thế giới bị
chiến tranh và bạo lực tàn phá nặng nề.
Ý chỉ chung: Cầu cho Ngày Thế Giới
Truyền Giáo:
Xin cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo,
khơi dậy nơi mỗi Kitô hữu niềm hăng
say và lòng nhiệt thành cần thiết, để
mang Tin Mừng cho toàn thế giới.

TÌM HIỂU THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi
tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: Hãy
nhìm ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những Mầu Nhiệm
của Chúa Giêsu, và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin
với Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, và hiểu rõ bản chất
cũng như tầm quan trọng của Kinh này.
Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong
gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi
nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn
Đại Xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một
ơn tiểu xá.
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Mười Lăm Ðiều Mẹ Hứa Cho
Những Ai Ðọc Kinh Mân Côi

Tháng 10
12: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
Thánh Lễ Việt Nam - Westside 1:30 pm
15: Thánh Têrêsa Giêsu Trinh Nữ - Tiến Sĩ Hội
Thánh, Lễ Nhớ
17: Thánh Ignatiô Antiôchia - Giám Mục - Tử
Đạo, Lễ Nhớ
18: THÁNH LUCA - Tác Giả Sách Tin Mừng,
Lễ Kính
19: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Truyền Giáo
25: CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
28: THÁNH SIMON & THÁNH GIUĐA Tông Đồ, Lễ Kính

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh
Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

Tháng 11

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không hư
nát.

01: CÁC THÁNH NAM NỮ - Lễ Trọng
02: CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
03: Thánh Martinô de Porres - Bổn Mạng
Cộng Đoàn
04: Thánh Carôlô Borromêô - Giám Mục, Lễ
Nhớ
09: CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN Cung Hiến Thánh Đường Latêranô, Mừng
Lễ Thánh Martin Bổn Mạng Cộng Đoàn
Thánh Lễ Việt Nam - Westside 1:30 pm
22: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam-Thánh
Lễ Việt Nam - Westside 11:00 AM

2. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho
những ai đọc Kinh Mân Côi.
3. Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hoả ngục.
Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và
phá tan các nghị thuyết.
4. Kinh Mân Côi giúp nhân đức và cách việc lành triển nở.
Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống
trên các linh hồn. Giúp người ta khinh chê thế tục cùng
những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát
những của trên trời. Thực, kinh Mân Côi chính là
phương thức giúp thánh hoá các linh hồn.

6. Những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng Mầu
Nhiệm của kinh Mân Côi vào đời sống mình sẹ không
rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ không phải chết bầt
tử. Nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi
trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng Quê Trời.
7. Những ai thực tôn sùng Mầu Nhiệm Mân Côi sẽ được
ơn chịu các phép Bí Tích trước giờ chết.
8. Những ai trung thành lần hạt Mân Côi, khi sống và nhất
là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy
dầy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia huấn
nghiệp của các Thánh trên Thiên Ðàng.
9. Mẹ sẽ cứu khỏi Luyện tội những ai tôn sùng Phép Lần
Hạt Mân Côi.
10. Những con cái trung thành của Phép Lần Hạt Mân Côi
sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.

CHIA SẺ: "Linh hồn những
người công chính ở trong tay
Chúa..."(Kn 3,1)
Cộng đoàn Thánh Martin, Olympia cầu nguyện
và chia sẻ cùng gia đình Ông Hồ Minh Hiếu qua sự ra đi của Bà Cecilia Trần Thị Mỹ Dung.
Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, khoan dung,

11. Nhờ lần Hạt Mân Côi, các con sẽ đìợc hết những điều gì
mình xin.
12. Những ai truyền ba Phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được Mẹ
giúp đỡ trong lúc gian truân,khốn khó.
13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai
truyền bá Phép Lần Hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều
Ðình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm
tử
14. Những ai đọc Kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh
em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

ban cho linh hồn Cecilia sớm hưởng phúc Thiên 15. Tôn sùng Phép Lần Hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được
ơn tiền định cứu rỗi.
Đàng.
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LỜI CHA LINH HƯỚNG
Quý Ông Bà Anh Chị Em quý mến,
Năm học mới bắt đầu, tôi cám ơn quý ông bà anh chị em đã quan tâm lo lắng cho con cháu, ghi danh cho các
em vào các Lớp Giáo Lý, Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức, và Sinh Hoạt trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh
Thể. Phụ Huynh là những Giáo Lý Viên đầu tiên quan trọng cho con em. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho
các em trong năm học mới, những em bắt đầu xa nhà, vào môi trường Đại Học, xin Chúa Giêsu Thánh Thể
luôn hiệp nhất các em trong tình yêu.
Là Tuyên Úy của Đoàn Thiếu Nhi, tôi quan tâm đến nhu cầu đời sống thiêng liêng cho các em. Ơn gọi Huynh
Trưởng - Phụng Sự - là ơn gọi tự nguyện và cao quý. Được đồng hành cùng Tr. Thảo, tôi cầu nguyện và
thông cảm cho Tr. Thảo trong sự hy sinh làm Đoàn Trưởng thời gian qua. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh
Thần qua cầu nguyện, Tr. Thảo xin tạm thời không Sinh Hoạt Đoàn trong thời gian tới. Cám ơn Tr. Thảo rất
nhiều, và xin cộng đoàn nâng đỡ Tr. Thảo trong quyết định này, tiếp tục giúp Tr. Như - sẽ thay thế Đoàn
Trưởng Thảo.
Tôi cũng làm việc với Huynh Trưởng của Miền Tây Bắc, nhất là Đoàn Tacoma - là Đoàn gần Olympia, để có
sự hỗ trợ cho các em trong những sinh hoạt, nhất là Tĩnh Tâm Mùa Vọng sắp tới. Xin quý phụ huynh giúp Sơ
Nga và các Trưởng để có môi trường tốt, lành mạnh cho các em lớn lên trong Đức Tin và Lòng Mến.
Tháng Mân Côi kính Mẹ, tôi khuyên nhủ mọi người hãy siêng năng chạy đến với Mẹ. Bằng chuỗi kinh Mân
Côi thân thương, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho những người thân yêu trong cộng đoàn. Tôi chân thành
chia sẻ lời cầu nguyện và sự thương đau của Anh Hiếu và gia đình, qua sự ra đi của Chị Cecilia Mỹ Dung người vợ yêu quý của anh. Cũng như gia đình ông Hiếu - là người đã từng sống trong cộng đoàn chúng ta.
Tôi không đến dâng Lễ cho cộng đoàn Tháng 10 này, nhưng trong chuyến đi, tôi luôn dành những lời cầu
nguyện tâm thành cho từng người trong cộng đoàn.
Tôi cám ơn Ban Mục Vụ cộng đoàn, vì sự hy sinh và nhiệt thành trong mọi công việc phục vụ. Xin quý ông
bà anh chị em cũng cầu nguyện cho Ban Mục Vụ có đủ sức khỏe và nghị lực gánh vác trách nhiệm Cha
Chánh Xứ Jim Lee và Giáo Xứ trao phó. Cám ơn Chị Trang đã giúp thời gian chuyển tiếp. Tôi cũng rất vui
vì thấy anh chị em sẵn lòng nhận lời Ban Mục Vụ Cộng Đoàn, tham gia trong Ban Âm Thanh và Ban Trật
Tự. Những dịp Lễ của Cộng Đoàn rất cần sự trợ lực và hiệp nhất của tất cả mọi người. Tôi hy vọng chúng ta
sẽ tiếp tục cầu nguyện và mời gọi mọi người cộng tác với Ban Mục Vụ.
Tôi nguyện chúc ân sủng và tình yêu Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Tôi sẽ gặp lai quý ông bà anh chị em
trong những Thánh Lễ Tháng 11 - chúng ta sẽ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn St. Martin de Porres, và Lễ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Trong tình thương của Mẹ Maria,
Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng

Thông Báo
Mừng Lễ Thánh Martin Chúa Nhật, ngày 9 tháng 11: Hoạt cảnh Kính Thánh Martin sẽ bắt đầu lúc 1g
chiều, tiếp theo là Thánh Lễ Kính Thánh Martin - Bổn Mạng Cộng Đoàn.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11: Đọc Kinh và Chầu Thánh Thể sẽ bắt đầu lúc
11g sáng, sau đó là Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
QRCode - Để tiện việc thăm trang mạng của Cộng Đoàn chúng ta. Ban Mục Vụ chúng con có đính kèm
QRCode trên tờ Đồng Hành. Những Quý Vị nào dùng những loại điện thoại thông minh. Quý vị sẽ được đến
thăm trang mạng Cộng Đoàn ngay sau khi scan QRCode.
Ban Giúp Lễ - Ban Mục Vụ chúng con kính mời quý phụ huynh ghi danh cho các em từ 10 tuổi trở lên tham
gia vào Ban Giúp Lễ. Chúng con sẽ hướng dẫn -tập luyện cho các em giúp lễ trong cả Thánh Lễ Việt/Mỹ nếu
quý vị muốn. Xin quý vị ghi tên tại cuối nhà thờ hoặc liên lạc anh Tuyến.
Ban Âm Thanh & Ban Trật Tự—Ban Mục Vụ chúng con xin được giới thiệu đến quý Ông Bà Anh Chị Em
Trưởng Ban Âm Thanh là Anh Lê Viết Huề và Trưởng Ban Trật Tự là Anh Nguyễn Hải. Chúng con mong
được làm việc với Quý Vị trong những ngày gần đây. Chân thành cám ơn!
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Lời Cám Ơn của Đoàn đến Tr. Thảo:
Đoàn Thiếu Nhi xin cám ơn Tr. Thảo đã hy sinh giúp Đoàn trong bổn phận Đoàn Trưởng:
luôn tận tình khuyến khích các Huynh Trưởng, hướng dẫn các em trong Đoàn, giúp Đoàn
liên đới với các hoạt động của giáo xứ, cộng đoàn; và chia sẻ với phụ huynh về các em.
Tuy không sinh hoạt trong Đoàn, Tr. Thảo luôn đồng hành trong lời cầu nguyện với các em
thiếu nhi. Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho Tr. Thảo trong cuộc sống!
3 Mệnh Lệnh Fatima Kính Đú̉ c Mẹ trong Tháng Mân Côi:
1. Ăn năn đền tội, cải thiện đỏ̀ i sống.
2. Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Đủ́ c Mẹ.
3. Lần Chuỗi Mân Côi.
Đoàn chúng con cám ỏn quý vị đã cùng đồng hành với đoàn chúng con trong Tháng 10: Kính Đức Mẹ qua
Chuỗi Mân Côi Nối Dài.
Ngành Ấu và Thiếu: Đọc kinh chung vỏ́ i gia đình qua Chuỗi Kinh Mân Côi nối dài, theo mẫu của đoàn Emmanuel.
Ngành Nghiã, Hiệp Sĩ, Hiệp Sĩ Trủỏ̉ ng Thành và các Huynh Trủỏ̉ ng, Trỏ ̣ Tá sẽ làm Bó Hoa Thiêng theo
mẫu của Trung Ủỏng, hoặc đọc kinh chung vỏ́ i gia đinh theo mẫu của Đoàn.
Xin cộng đoàn thêm lỏ̀ i cầu nguyện, khuyến khích con em tham gia Thiếu Nhi, học về Chúa và sinh hoạt lành
mạnh. Đoàn rất cần Huynh Trủỏ̉ ng, cùng nhau học hỏi, giúp mình và giúp các em, mỗi ngày mỗi lỏ́ n lên
trong đỏ̀ i sống có Chúa, vỏ́ i Chúa và trong Chúa.
Đoàn cám ơn Cha Jim Lee, Ms. Leanne và Chris đã đến trong buổi họp phụ huynh đầu năm.
Cha Jim Lee chia sẻ ý nghĩa Chuỗi Mân Côi: Mỗi em trong Đoàn Thiếu Nhi là những "hạt kinh nhỏ", cũng
như các em trong các chương trình Giáo Lý, Giới Trẻ của Giáo Xứ, và mỗi thành viên trong cộng đoàn được
gắn với nhau thành Chuỗi Kinh; và liên kết trong mầu Nhiệm tình yêu Thánh Giá.
Cha Jim Lee cám ơn sự hy sinh và tôn trọng quyết định của Tr. Thảo, tạm thời không làm Đoàn Trưởng và
không sinh hoạt trong Đoàn. Cha và giáo xứ hết sức nâng đỡ và khuyến khích tinh thần cho các em, tiếp
tục đến với Đoàn Thiếu Nhi. Tr. Như - Phó Quản Trị, sẽ làm Đoàn Trưởng trong thời gian này.
HỘI CON ĐỨC MẸ
Hội Con Đức Mẹ sẽ có hai buổi đọc kinh Tôn Kính Đức Mẹ vào lúc 6g chiều Chúa Nhật ngày 19 và ngày
26 tháng 10, tại Hội Trường Evergreen. Xin kính mời quý vị trong Cộng Đoàn đến để hiệp ý cùng Hội Con
Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện và đọc kinh Kính Mẹ Maria.
Các số điện thoại liện lạc
•
•
•
•
•
•

Bí tích xức dầu khẩn cấp - Cha Jim Lee (360) 754-4667
Cha Linh Hướng Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn (253) 882-9943
Sr. Cecilia Vũ Nga (253) 973-8758
Mục vụ (hôn nhân, tang chế, giáo lý, rửa tội) - Tiếng Việt: Anh Tuyến (360) 866-3751, tiếng Anh: (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 Sr.
Cecillia Nga địa chỉ email: Cecilia_ngavu@yahoo.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
Linh Mục Chính Xứ: Cha Jim Lee | Cha Linh Hướng: Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn
Ban Mục Vụ: Nguyễn Xuân Tuyến | Hùynh Chi | Lang Thùy Loan | Nguyễn Thi Thanh Hải
Liên Lạc Ban Mục Vụ : (360) 951-9808

