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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 Anh Chị Em thân mến,
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, tôi xin gửi tới quý ông bà anh chị em lời Chúc Mừng Năm Mới, xin
Chúa ban cho chúng ta một Năm Mới tràn đầy ơn sủng của Thiên Chúa, bình an, hạnh phúc và thịnh đạt.
Một năm đã trôi qua, Giáo Xứ-Cộng Đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày đầu Xuân Mới vì
biết bao nhiêu ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta. Cha Jim Lee đã cầu nguyện và mong mọi thành phần Dân
Chúa cùng nhau tổ chức Thánh Lễ Đầu Năm vào lúc 11:30 sáng, Chúa Nhật ngày 15 tháng 2 tại nhà thờ
Downtown với dấu ấn của tinh thần hiệp nhất, yêu thương, tôn tr ọng, cùng nhau cộng tác làm cho ngày
Tết cổ truyền Việt Nam có nhiều ý nghĩa, niềm vui, bình an và góp phần trao đổi văn hóa. Xin quý vị trong
cộng đoàn giúp đỡ và đồng hành với Ban Mục Vụ để Thánh Lễ Đầu Năm, tiệc xuân-văn nghệ được thành
công tốt đẹp.
Trong niềm vui đón Tết cổ truyền của Dân Tộc Việt Nam cũng là dịp Giáo Hội bước vào Mùa Chay
Thánh. Đây chính là thời gian thuận tiện với hành trình 40 ngày Chay thánh trong tinh thần Sám Hối, Canh
Tân và Bác Ái; để cùng bước vào cuộc khổ nạn với Chúa, loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa
sống lại trong vinh quang. Tôi mời gọi quý ông bà anh chị em tham dự 3 ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay của cộng
đoàn một cách đông đủ và sốt sáng. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau nghe và học hỏi giáo huấn
về Đức Tin để thêm sự hiểu biết về Chúa, về Giáo Hội, Gia Đình và chính mình, giúp chúng ta sống trung
thành với ơn gọi Kitô hữu của mình và chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Phục Sinh được sốt sáng hơn.
Tôi cũng mong quý phụ huynh năng động các em tham gia vào đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, nhất là các em
đang trong tuổi trưởng thành tham gia vào lớp tập huấn Huynh Trưởng để đoàn ngày càng phát triển vững
mạnh. Thiếu Nhi Thánh Thể chính là những mầm non mà chúng ta phải có trách nhiệm để khuyết khích, hỗ
trợ các em trở thành những Kitô hữu vững mạnh trong Đức Tin cho tương lai. Cha cũng cám ơn quý Huynh
Trưởng tham gia ngày Tĩnh Tâm trong tháng qua. Trong ngày Tĩnh Tâm cho các trưởng cùng chia sẽ ơn phục
vụ và đời sống cầu nguyện cho việc phục vụ. Tôi cũng cám ơn quý phụ huynh luôn luôn hy sinh giúp đỡ các
sinh hoạt của Đoàn nhỏ bé, cùng Ban Mục Vụ luôn tận tình giúp đỡ cho các sinh hoạt trong cộng đoàn.
Chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em nhớ tới Sr. Nga và bà Cố trong những ngày tháng qua. Tôi biết
được mẹ Sr. Nga được khẻo lại nhiều và nhờ tôi gởi lời thăm hỏi đến quý ông bà anh chị em.
Với tâm tình của ngày Tết và Mùa Chay Thánh sắp đến, tôi cầu chúc quý ông bà anh chị em một Mùa Chay
thánh thiện, bác ái, yêu thương và tràn đầy Hồng Ân của Chúa Giêsu Kitô.
Cha Linh Hướng: Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Ý truyền giáo: Cầu cho các cặp vợ chồng đã ly thân được các cộng đoàn Kitô hữu đón nhận và
giúp đỡ.

Ý chỉ chung: Cầu cho các tù nhân, nhất là những tù nhân trẻ, có cơ hội để gầy dựng lại cuộc sống
đúng nhân phẩm
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
á
08: Chúa Nhật V Thường Niên, Năm B Thánh Lễ Việt, Westside lúc 1:30pm
10: Thánh Scôlastica, Trinh nữ (Lễ Nhớ)
11: Đức Mẹ Lộ Đức
14: Thánh Syrilô, Đan sĩ, Thánh Mêthôđiô,
Giám mục (Lễ Nhớ)
15: Chúa Nhật VI Thường Niên
Thánh Lễ Tết Việt Nam, Downtown lúc
11:30am
18: Lễ Tro – Ăn Chay – Kiêng Thịt—Các
Thánh Lễ tại Downtown: 6:30am, 9:00am,
Noon, 5:30pm, 7:30pm
21: Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, Tiến sĩ
Hội Thánh
22: Chúa Nhật 1 Mùa Chay
23: Thánh Pôlycarpô Giám Mục, Tử Đạo (Lễ
Nhớ)
á
1: Chúa Nhật 2 Mùa Chay
3: Thánh Catarina Drexel Trinh nữ (Hoa Kỳ)
4: Thánh Caximia
7: Thánh Perpêtua & Fêxilita Tử đạo
8: Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Thánh Lễ Tiếng
Việt lúc 3:00pm Westside
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THƯ MỤC VỤ CỦA CHA CHÁNH XỨ
ST. MICHAEL
Kính Thưa Quí Ông Bà và Anh Chị Em trong Chúa Kitô,
Xin ơn Chúa ở cùng Quí Ông Bà và Anh Chị Em để chúng ta
tiếp tục cuộc hành trình đức tin. Trong Tháng Hai này chúng
ta sẽ có rất nhiều chương trình. Thứ Bảy Ngày 7 Tháng 2 là
ngày Đại Hội Thánh Thể cho toàn thể giáo dân. Chúng ta sẽ
có chương trình bằng Tiếng Việt cũng như chương trình dành
cho thiếu nhi và giữ trẻ. Xin Quí Vị hãy tham gia ngày rất
quan trọng này. Nó sẽ nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, làm sâu
đậm tình yêu của chúng ta với Đức Giêsu Kitô trong phép
Thánh Thể, củng cố gia đình và nối kết chúng ta với đại gia
đình St. Michael.
Sau đó một tuần là ngày mừng Tết Nguyên Đán. Cha Minh
sẽ đến dâng Thánh Lễ tại nhà thờ Downtown lúc 11:30 sáng
Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 2. Cám ơn Quí Vị đã chia sẻ
ngày vui này với đại gia đình Giáo Xứ St. Michael. Quí vị là
một đặc ân cho chúng tôi và đức tin của Quí Vị làm tăng
thêm sức mạnh cho tất cả chúng ta.
Thứ Tư sau đó, Ngày 18 Tháng 2 là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu
40 ngày hành trình Mùa Chay. Mời Quí Vị tham dự một
trong năm Thánh Lễ tại Downtown lúc 6:30 sáng, 9 giờ sáng,
12 giờ trưa, 5:30 chiều , và 7:30 tối.
Tôi cũng xin mời Quí Vị tham gia vào một Nhóm Nhỏ
(Small Group) trong Mùa Chay này. Xin Quí Vị vào ghi
danh trong website của giáo xứ. Có nhiều thời gian và địa
điểm khác nhau để lựa chọn. Tôi hy vọng rằng quí vị sẽ là
thành viên của một nhóm nhỏ không những chỉ riêng cho
cuộc hành trình đức tin của mình trong Mùa Chay này nhưng
còn làm phong phú thêm đời sống của những người tín hữu
khác.
Tôi luôn cầu nguyện cho Quí Ông Bà và Anh Chị Em,
Thư Mục Vụ Fr. Jim: Nguyễn Thành Phương chuyển ngữ

Trong Sự Cảm Tạ Thiên Chúa Đã Ban Chúng Ta Thời Giờ và Khả Năng!
Chị Angela đã tham gia vào Ban Phụng Vụ, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể của Giáo Xứ
St.Michael. Ngoài việc phụ giúp các linh mục trong các thánh lễ, trong các giờ chầu, chị Angela đã dọn dẹp vệ sinh gian Cung Thánh, phòng Thánh, chén Thánh và cho Rước Mình
Thánh Chúa cả hai bên nhà thờ (Westside và Downtown). Chị Angela là một thành viên
quan trọng của Spiritual Life and Worship Commission. Chị là phối viên cho các Thánh Lễ
cưới, chị đã giúp giáo xứ rước Mình Thánh Chúa đến cho các bệnh nhân, già yếu không đến
tham dự Thánh Lễ hằng tuần được, sắp xếp và giúp trong các nghi thức cho các gia đình có con trẻ cần rửa tội
và chị kiêm luôn việc trang trí nhà thờ khi cần! Chị Angela là một môn đệ trung thành của Chúa Kitô, là người
siêng năng thực thi nhiệm vụ đã giao phó và luôn luôn đón nhận để được phục vụ.
Với lòng biết ơn, chúng tôi chân thành cám ơn chị Angela.
Giáo Xứ St. Michael
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T ĨNH
NH TÂM MÙA CHAY 2015
GIA ĐÌNH
ÌNH
YÊU THƯƠNG - HY SINH – THA THỨ
♦

Mục đích của hôn nhân và gia đình

♦

Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

♦

Thánh Giá trong đời sống gia đình

♦

Đức Mẹ Nữ Vương các gia đình

Cha giảng phòng: Gioan Baotixita. Phạm Quốc Hưng, CSsR - thuộc dòng tu viện Chúa Cứu Thế.
Tại Nhà Thờ Westside
Thứ Sáu, ngày 6/3/2015

6:30 pm - 7:30 pm
7:30 pm - 8:30 pm

(Thánh Lễ Khai Mạc)
(Giảng Phòng)

Thứ Bảy, ngày 7/3/2015

9:00 am -10:00 am
10:00 am -10:50 am
11:00 am -12:00 pm
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm - 1:50 pm
2:00 pm - 2:50 pm
3:00 pm - 3:15 pm
3:15 pm - 4:50 pm
5:00 pm - 5:30 pm
5:45 pm - 6:45 pm
7:00 pm - 8:00 pm

(Thánh Lễ)
(Giảng Phòng)
(Giảng Phòng & Giải đáp câu hỏi)
(Ăn Trưa)
(Giảng Phòng)
(Giảng Phòng)
(LTX Chúa)
(Giảng Phòng & Giải đáp câu hỏi)
(Chầu Thánh Thể)
(Ăn Chiều)
(Giải Tội)

Chúa Nhật, ngày 8/3/2015

12:00 pm -12:50 pm (Giải Tội)
1:00 pm - 2:50 pm
(Giảng Phòng)
3:00 pm - 4:00 pm
(Thánh Lễ Bế Mạc)

Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres, Olympia

Thông Báo
Những nhành lá mà quý vị đã nhận được trong Thánh Lễ Lá năm ngoái, quý vị có
thể mang theo khi đi Lễ Chúa Nhật và bỏ vào các giỏ ở cuối nhà thờ để Giáo Xứ St.
Michael đốt ra tro để sử dụng vào các Thánh Lễ ngày 18 tháng 2 - Thứ 4 Lễ Tro.
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Chúng con chân thành cám ơn quý phụ huynh đã cho con em tham dự múa lân, múa tết, múa
Dâng Của Lễ, học Giáo Lý và đóng góp cho ngày lễ, ngày tết của Cộng Đoàn thêm
phần long trọng và thêm tưng bừng trong niềm vui Chúa Xuân.
Đoàn chúng con tha thiết xin quý vị có con em đến tuổi 18, xin quý vị cùng chúng con cầu
nguyện cho các em nhận ra Ơn Gọi Phục Vụ, mang Chúa đến cho mình và cho các em trong
vai trò của người Huynh Trưởng. Điều kiện trở thành người Huynh Trưởng đơn giản lắm, là nhận Chúa Giêsu
là Người Anh Cả vì Ngài là Người Anh Cả Giêsu Tối Cao của Phong Trào TNTT, và bạn có lòng yêu trẻ.
Đoàn TNTT luôn đón chào các bạn "Hãy Đến Mà Xem..." tham dự 3 ngày trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp
I, vào ngày 4-7 tháng 9, 2015 tại Oregon. Muốn biết thêm chi tiết, bạn có thể liên lạc các trưởng hoặc Đoàn
Trưởng Như, ĐT. 360-528-7540.
Tết Năm này chúng con gây qũy cho Miền Tây Bắc, nhằm mục đích thực hiện những việc đào tạo các huynh
trưởng, qua các khóa huấn luyện, tĩnh tâm, trại và gần đây nhất các Trưởng từ xa đã cùng đoàn Emmanuel
và phụ huynh, trợ tá tham gia ngày Tông Đồ. Họ đến những trung tâm cần giúp đỡ như dọn dẹp, lau nhà,
trang hoàng, khiêng củi, gỗ, rửa chén, rồi khóa bổ túc cho các huynh trưởng, gần 100 Huynh Trưởng từ các
nơi về̀ học hỏi. Cả 2 khóa này được tổ chức ngay tại GX St. Michael của chúng ta. Xin quý vị tiếp tục giúp
đỡ những chương trình của Ban Chấp Hành Miền Tây Bắc tổ chức như sau:
•

•

"Thánh Ca Mùa Chay" vào tháng 3-07-2015 từ 7:30 - 9:30 tại Nhà Thờ St. Ann, Tacoma. GX của cha
Tuấn. Vào cửa miễn phí, nhưng nếu quý vị muốn ủng hộ thì con tin là họ rất vui lòng đón nhận. Quý vị
có thể liên lạc qua Trưởng Hoàng Nam, ĐT: 253-209-7959 hoặc email: btv@mientaybac.org. Chúng
con xin chân thành cám ơn tình thương và sự giúp đỡ của quý vị thật nhiều.
Tết năm nay xa ngày lễ của cộng đoàn, vì thế chúng con sẽ nhận đặt bánh chưng, bánh tét của Giáo Xứ
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm cho tới ngày 12, và chiều thứ Sáu ngày 13 hoặc sáng thứ Bảy ngày
14, quý vị có thể nhận được bánh. Nếu quý vị muốn đặt họăc muốn biết rõ hơn, xin liên lạc với Trợ Tá
Hoà, ĐT: 360-888-0333.

Chúng con, Đoàn TNTT Emmanuel, nguyện xin với ANH CẢ GIÊSU ban muôn ơn lành hồn xác cho cha
Linh Hướng Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Sr. Cecilia Nga, Trợ Úy, quý vị trong Ban Chấp Hành và toàn thể
quý vị trong Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres đón một năm mới 2015, thật bình an, hạnh phúc trong vòng
tay yêu thương, vỗ về của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.
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
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 BMV
địa chỉ 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: 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

