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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,
Buổi tôn vinh Đức Mẹ đã diễn ra thật tốt đẹp và cảm động, qua kinh nguyện và niềm tin. Cám ơn tất
cả quí vị đã bỏ thời giờ và công sức, để có một chương trình thật đặc biệt.
Trường học một lần nữa, cũng như đoàn TNTT và các chương trình giáo lý đã giúp chúng ta tăng
trưởng trong tinh thần tông đồ, để trung thành theo Chúa Giêsu. Trọng tâm của giáo xứ chúng ta năm nay
là M.A.S.S: Gặp gỡ Đức Giêsu Kitô trong Bí Tích Thánh Thể.
Chúng tôi sẽ dành ít thời giờ trong mỗi Thánh Lễ để giải thích một chút về ý nghĩa của Thánh Lễ để
chúng ta nhận thức được mình đang làm gì trong lúc dự Lễ. Như thế chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho ngày Đại
Hội Thánh Thể mồng 7 tháng 2 năm 2015 mà Đức TGM Sartain sẽ là một trong những diễn giả chính. Tôi hy
vọng tất cả quí ông bà và anh chị em đều có thể tham dự .
Xin quí vị hãy cùng tôi mừng Lễ Thụ Phong Linh Mục của Thầy Sáu Brian Thompson vào Ngày 6
Tháng 9 lúc10 giờ sáng tại Nhà Thờ Chánh Tòa St. James.
Tôi xin cám ơn Cha Giuse Minh đã giúp đỡ và ở với chúng ta trong những tháng vừa qua. Cha là một
cộng tác viên rất đắc lực cho giáo xứ. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Cha và sẽ thấy thiếu vắng khi Cha ra đi.
Quý mến trong Chúa Kitô,
Thư Mục Vụ Fr. Jim: Nguyễn Thành Phương chuyển ngữ
Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA

LỜI
TRI ÂN

Ý truyền giáo: Cầu cho việc phục vụ người nghèo
Xin cho Lời Chúa thúc đẩy các Kitô Hữu đang dấn thân
Ban Mục Vụ chúng con xin chân thành cám ơn
phục vụ người nghèo, và những ai đang gặp đau khổ.
quý Cha, quý thầy, quý soeur, quý cộng đoàn
Ý chỉ chung: Cầu cho những người chậm phát triển trí tuệ bạn, cùng toàn thể quý ông bà anh chị em trong
Xin cho những người đang đau khổ vì chậm phát triển trí
Cộng Đoàn Thánh Martin đã tham dự và giúp đỡ
tuệ, nhận được sự yêu thương và giúp đỡ mà họ cần, để có chúng con để cuộc Cung Nghinh Đức Mẹ tháng
một cuộc sống xứng đáng.
8 vừa qua được tốt đẹp và sốt sáng.

KINH
PHỤC
VỤ

Lạy Chúa,
Với mọi người, biết nhân chiến thắng để bền đỗ trong
xin giúp chúng con luôn
nhượng và tôn kính nhau.
ơn Thánh.
biết: Phục Vụ trong Yêu
Khi làm việc, biết siêng
Nhờ đó, chúng con được trở
Thương.
năng và tận tình.
nên Tông Đồ được Chúa sai
Nơi Cộng Đoàn, biết tâm
Trong mọi sự, biết tha thứ,
đi, để xây dựng hòa bình,
đầu ý hiệp.
chịu đựng và tin tưởng.
và làm chứng về Chúa
Trong Gia Đình biết mặn
Ở mọi nơi, luôn chiếu tỏa
cho mọi người. Amen.
mà dễ thương.
lòng Chúa hiền hậu và
[Trích sách: 40 Lời Kinh
Ngoài xã hội, biết đối xử tốt
khiêm nhường.
Đổi Mới Cuộc Đời]
và thương xót.
Trước những cám dỗ, luôn
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LỜI CHA LINH HƯỚNG

Tháng 9

Thân ái chào quý ông bà anh chị em,

14: CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN -Thánh
Lễ Việt - Suy Tôn Thánh Giá - Lễ Kính
15: Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ
16: Thánh Cornelio, Giáo Hoàng và Thánh Cyprno,
Giám Mục, Tử Đạo - Lễ Nhớ
20: Thánh Anre Kim Tegon, Phaolo Chong Hasang
và các bạn tử đạo - Lễ Nhớ
21: CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
23: Thánh Pio Pietrelcina, Linh Mục - Lễ Nhớ
27: Thánh Vinh Sơn Phaolo, Linh Mục - Lễ Nhớ
28: CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
29: Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel,
Raphael - Lễ Kính Bổn Mạng Giáo Xứ
St. Michael, Olympia
30: Thánh Gieronimo, Linh Mục, Tiến Sĩ Hội
Thánh - Lễ Nhớ

Niềm vui Lễ Cung Nghinh Mẹ La Vang vẫn tràn ngập
tâm hồn chúng ta. Cùng Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa và
cám ơn nhau.

Tháng 10
01: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến
Sĩ Hội Thánh - Lễ Kính
02: Các Thiên Thần Hộ Thủ - Lễ Nhớ
04: Thánh Phanxico Assisi - Lễ Nhớ
05: CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
07: Đức Mẹ Mân Côi - Lễ Nhớ
12: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Thánh Lễ Việt

Cha Xứ Jim Lee và giáo xứ cám ơn cộng đoàn, dọn
sạch đẹp khuôn viên Nhà Thờ trong dịp Rước Kiệu Mẹ;
giúp nhiều người có dịp viếng Đàng Thánh Giá.
Tôi cám ơn đại diện cộng đoàn đến Tacoma trong
Thánh Lễ Tạ Ơn Khấn Dòng của các Thầy và Sơ. Xin
Cộng Đoàn cầu nguyện cho Thầy Dean và Thầy Brian
Chịu Chức Linh Mục ngày 6 tháng 9.
Chúng ta cầu nguyện và hướng đến Đại Hội Các Gia
Đình Thế Giới - Philadelphia, ngày 22-29, 2015. Sự
hiện diện trìu mến của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Đại
Hội năm nay, sẽ đem lại hy vọng và niềm vui mới cho
đời sống gia đình.
Chuẩn bị năm học mới, xin quý ông bà anh chị em
quan tâm đăng kí cho các em vào sinh hoạt giáo xứ, lớp
giáo lý, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Với sự cộng tác
của Sr. Nga, các em cần môi trường tốt để sống đức tin.
Tôi chân thành cám ơn Cha Minh đến giúp cộng
đoàn những tháng hè. Chúc Cha luôn vui khỏe trong
đời phục vụ Chúa và tha nhân.
Xin quý ông bà anh chị em tích cực tham gia các hội
đoàn, cộng tác với Ban MụcVụ - dưới sự chỉ định của
Cha Xứ Jim Lee - chu toàn bổn phận. Với sự linh
hướng Chúa ban, tôi sẽ cố gắng giúp Ban Mục Vụ
những buổi họp hang tháng khi tôi đến dâng lễ với cộng
đoàn.
Nguyện xin bình an của Chúa ở cùng quý ông bà anh
chị em. Xin cộng đoàn cũng cầu nguyện cho tôi chu
toàn bổn phận trong tin yêu.
Quý mến trong Tình Yêu Thánh Giá,
Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn - Linh Hướng

Tri Ân Cha Joseph-Minh
.

Chúng con tri ân tình thương mến Cha dành cho cộng đoàn bé nhỏ chúng con, qua các bí tích hoà giải, xức
dầu, và nhất là những Thánh Lễ Cha dâng cho chúng con. Trong hơn 2 tháng qua, Cha đã Chủ Tế Thánh Lễ
cưới và Đồng Tế Thánh Lễ An Táng, của những người thân yêu trong cộng đoàn chúng con. Chúng con tạ ơn
Chúa, vì Chúa đã gởi Cha đến đúng lúc, để chia vui sẻ buồn với chúng con.
Xin Cha cũng cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con, luôn sống trong ân sủng và tình yêu Chúa. Nguyện chúc
Cha nhiều sức khoẻ, và niềm vui trong đời mục vụ và phục vụ.
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Suy Niệm Thánh Giá
Cuộc sống của con người dài vắn tùy theo số mệnh nhưng hầu hết mọi người đã được
hưởng niềm vui và phúc lộc cuộc đời. Những giây phút thanh thản, vui sướng và hạnh
phúc sẽ nhiều hơn những phút giây khổ đau. Chúa ban cho chúng ta sự sống. Chúa chia sẻ
tình yêu và niềm vui hạnh phúc cho mỗi người. Khi chúng ta bước theo Chúa vào con
đường hẹp nghĩa là khi chúng ta đối diện với những thất vọng, chán nản, yếu đau, bệnh tật,
rủi ro, khó khăn hay số phận hẩm hiu. Chúng ta đều có thể chấp nhận theo thánh ý Chúa.
Ai trong chúng ta cũng có những lúc đau buồn và chán nản. Chỉ còn cách chạy đến với
Chúa tìm nguồn ủi an. Chúa bị treo trên thánh giá, Chúa đã gom những tất cả những khổ đau trên trần gian
vào thân xác đẵm máu của Chúa. Chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh giá Chúa, đó chính là giá cứu chuộc
chúng ta.
Truyện kể mỗi khi im lặng quanh tôi, dù ban ngày hay ban đêm. Tôi thường giật mình vì một lời than. Lần
đầu tiên tôi nghe thấy, tôi ra tìm kiếm và tôi thấy một người đang đau đớn bị đóng đinh trên thập giá. Và tôi
nói: Xin ngài để tôi đem ngài xuống. Rồi tôi cố gỡ tháo đinh chân ngài. Nhưng ngài nói: Thôi hãy để vậy, vì
ta không xuống được cho đến khi nào mọi người cùng đến gỡ ta xuống. Tôi thưa ngài: Nhưng tôi không thể
chịu nổi tiếng kêu than của ngài. Vậy tôi phải làm gì đây? Hãy đi khắp thế giới loan báo cho mọi người rằng:
Ngươi đã gặp thấy một người chịu đóng trên thập giá để cứu chuộc họ.
Như lời kết, đời người là một cuộc lữ hành đi về sự sống vĩnh cửu. Sự sống con người không chỉ giới hạn
trong không gian và thời gian này. Định mệnh của con người vượt trên những đòi hỏi và nhu cầu trần thế.
Những đau khổ và thánh giá trong cuộc đời sẽ giúp thăng hoa cho cuộc sống mai hậu. Nếu không có cuộc
sống mai sau, tất cả những khổ đau chúng ta phải chịu sẽ là gánh nặng muôn đời. Gia nhập vào cuộc đời là
chúng ta phải chấp nhận: Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất,
ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” (Stk 3:19).
Chúa Giêsu đã dẫn chúng ta qua một ngõ khác, đó chính là con đường thập giá. Thập giá là con đường
của sự sống. Đau khổ chính là thánh giá chúng ta phải mang vác mỗi ngày. Hãy vác thánh giá theo Chân
Chúa, thánh giá sẽ biến đổi những đau khổ thành niềm vui và vinh quang bất diệt. Chúa Giêsu mời gọi: Ai
không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn
ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được (Mt 10:38-39).

GIOAN THÁNH GIÁ – TÌNH YÊU VÀ HY SINH
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình vác thánh giá mình mà theo Ta” (Mc 8, 34).
Câu Kinh thánh này được thể hiện rõ nét trong cuộc đời của Thánh Gioan Thánh Giá, con
người của đam mê, bí ẩn và tin tưởng cùng phương châm sống của Ngài là “tình yêu và hy
sinh” dệt nên con người sống hoàn toàn vì tình yêu trong tâm tình tạ ơn suốt cả cuộc sống
ngài.
Ngài sống trọn cuộc sống trong đau đớn nhưng vẫn hằng cảm tạ Chúa như trong Thánh vịnh
41 “Con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, Thành kinh nguyện dâng Chúa Trời hằng
sống” (Tv 41,9). Thật khó để có thể tìm được một con người như ngài, dù cuộc sống có là
chi, có bị đối xử bất công thế nào, bị đánh đập dã man, hay bị ngưỡi đãi vì sự ghét ghen của anh em mình,…
thì ngài vẫn không ngừng cất lên lời ca tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho ngài được như vậy, ngài đem tình yêu
thương đến tận mọi nơi trong cộng đoàn, trong mọi người và trong chính sâu thẩm của tâm hồn ngài.
Chính vì lẽ đó, ngài đã thốt lên “Có ai thấy Thiên Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu ?” hay “Ở đâu không có tình yêu,
hãy đem lại tình yêu và bạn sẽ tìm thấy tình yêu.”
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
1. Cám ơn phụ huynh và các em tham dự Trại Huấn Luyện Trợ Tá và Huynh
Trưởng Cấp I tại Southwest. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn hiệp nhất và sức
mạnh, giúp quý Trợ Tá và các Huynh Trưởng phục vụ trong tin yêu và bình an.
2. Cùng với chương trình Giáo Lý của Giáo Xứ, Đoàn Thiếu Nhi bắt đầu sinh hoạt vào
Chúa Nhật ngày 21 tháng 9, lúc 1:30 chiều, tại Downtown. Xin quý phụ huynh nào chưa ghi
danh cho các em, liên lạc Tr. Thảo hoặc Sơ.

HỘI CON ĐỨC MẸ

THƯ VIỆN ĐỨC TIN

Bài hát "Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ" như là một lời kinh trầm lắng và
Mỗi Thánh Lễ Việt trong
tâm tình - dâng cho Mẹ từng thành viên trong gia đình - mỗi khi Hội
tháng, nhóm Thư Viện Đức Tin
Con Đức Mẹ hợp nhau cầu nguyện mỗi tháng.
có cho mượn tài liệu về Chúa,
http://gpphanthiet.com/news/Nam-Phuc-Am-Hoa-Gia-Dinh/Bai-hatĐức Mẹ và các Thánh hoàn
Dang-gia-dinh-cho-Duc-Me-854/
toàn miễn phí.
Xin quý ông bà anh chị em đến Hội Trường Evergreen Chúa Nhật
Xin kính mời Quý Vị ghé qua
ngày 7 và ngày 14 tháng 9 lúc 6 giờ, cùng dâng cho Mẹ chuỗi kinh.
bàn của nhóm ở cuối nhà thờ.
Lạy Mẹ Maria - Nữ Vương Gia Đình - xin chuyển cầu cho chúng con.
Amen.

Ðại Hội Các Gia Ðình Thế Giới- Philadelphia, Hoa Kỳ,
Ngày 22-27 tháng 9 năm 2015.
Chủ Đề này phản ánh vai trò trung tâm của gia đình trong việc hướng dẫn mọi
người, làm thế nào để đón nhận và trao ban tình yêu.
Mục tiêu đối với Đại Hội Thế Giới Các Gia Đình 2015 là đem lại một thời
gian hy vọng và mừng lễ cho tất cả các gia đình trên thế giới.
Từ khi được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II thành lập năm 1994,
Đại Hội Thế Giới Các Gia Đình đã tìm cách củng cố mối liên kết thiêng liêng giữa các gia đình trên toàn cầu.
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/14news/14news0395.htm
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
E-mail: cdthanhmartin@gmail.com , website: www.cdmartin.org
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

