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

ĐỒNG HÀNH
LỜI CHA LINH HƯỚNG
Quí ông bà anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Trong Thông Điệp mới nhất 'Laudato sí, mí Signore”-(Lạy Chúa của con, chúc tụng Chúa) Đức Giáo Hoàng
Phanxicô mời gọi tất cả và từng người - hãy ”hoán cải về môi sinh”...đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dấn thân
để săn sóc căn nhà chung'. Đức Tổng Giám Mục Peter Sartain cũng nhắc nhở chúng ta về bầu khí trong lành
và khung cảnh tươi xanh chúng ta có được ở Tiểu bang Washington. Với lòng biết ơn, chúng ta ý thức dâng
lên Chúa lời chúc tụng và ngợi khen.
Một quyết định vững chắc cho Kitô hữu về Đời Sống Hôn Nhân mới được Tòa Án Tối Cao thông qua. Tài liệu
này củng cố đời sống Tin, Cậy, Mến trong Gia Đình về sự kết hợp của người nam và người nữ như trong ý
định Thiên Chúa tạo dựng, và không gì thay đổi. Tôi khuyến khích quí ông bà anh chị em tìm hiểu thêm về
Thông Điệp của Đức Thánh Cha cũng như Tài Liệu về Hôn Nhân.
Xin cám ơn quí ông bà anh chị trong tinh thần hiệp thông, đã cầu nguyện cho các linh mục trong Giáo Phận
và Đức Tổng Giám Mục, qua những ngày họp mặt ở Ocean Shore, được đầy ơn Chúa Thánh Thần và sức
khỏe. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục - Tu Sĩ trong Năm Thánh Hiến này, cho các bạn trẻ
tham dự buổi Tĩnh Tâm "Quo Vadis" cũng như Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam lần V tại Seattle trong tháng qua.
Giáo xứ St. Michael có picnic vào ngày 19 tháng 7, mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ 5 giờ, và chia sẻ
niềm vui như chứng từ cho đời sống đức tin và nét đẹp của người Việt trong gia đình Giáo Xứ.
Tôi ủng hộ các gia đình có con em trong tuổi Mẫu Giáo (4 tuổi), có thể gởi các em vào Trường Công Giáo St.
Michael của Giáo xứ trong năm tới, để cộng tác chặt chẽ hơn trong việc đào tạo đức tin cho các em.
Trại Hè của 3 Đoàn: Auburn, Tacoma và Olympia vui khoẻ và tốt đẹp. Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là
nguồn sống và hiệp nhất Phong Trào Thiếu Nhi. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các em. Tôi chúc mừng các
em tốt nghiệp trong mùa hè này. Xin Chúa giúp các em biết yêu và phục vụ Chúa luôn.
Xin quí ông bà anh chị em cầu nguyện cho các Sơ Dòng MTG về Tĩnh Tâm năm nay được nhiều ơn Chúa.
Tôi cũng luôn nhớ tới từng người trong kinh nguyện hằng ngày. Chúc quí ông bà anh chị em có những ngày
nghỉ hè tràn niềm vui và bình an.
Trong tình yêu Chúa,
LM. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý CHỈ
CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 7.2015
Ý chung: Cầu cho những người có trách nhiệm về chính trị biết sống mực thước như là hình thức
cao cả của đức ái.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại châu Mỹ Latinh, giữa những bất bình đẳng xã hội, biết làm
chứng bằng việc yêu thương người nghèo và góp phần xây dựng một xã hội huynh đệ hơn.

TRANG 2

CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 7.2015
12: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30pm Westside
14: Chân Phước Catarina Tekakwitha – Trinh
Nữ, Lễ Nhớ
16: Đức Mẹ núi Cát Minh
19: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
22: Thánh Maria Mađalêna, Lễ Nhớ
25: Thánh Giacobê Tông Đồ, Lễ Kính
26: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
Lễ Thánh Gioakim va Thánh Anna
29: Thánh Matta, Lễ Nhớ
31: Thánh Ignatio Loyola – Linh Mục,
Lễ Nhớ
Tháng 8.2015
1: Thánh Alphongsô Liguori - Giám Mục
Tiến Sĩ, Lễ Nhớ
2: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
4: Thánh Gioan Vianey - Linh Mục, Lễ Nhớ
6: Lễ Chúa Hiển Dung - Lễ Kính
8: Thánh Đaminh - Linh Mục, Lễ Nhớ
9: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30pm Westside
Cung Nghinh Đức Mẹ Lavang
10: Thánh Lorênsô - Phó Tế Tử Đạo, Lễ Nhớ
11: Thánh Clara - Trinh Nữ, Lễ Nhớ
14: Thánh Maximillan Kolbê - Linh Mục,
Tử Đạo
15: LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI - Lễ
Trọng
16: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
20: Thánh Bênađô Viện Phụ - Tiến Sĩ, Lễ
Nhớ
22: Đức Maria Trinh Nữ Vương, Lễ Nhớ
23: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
24: Thánh Batôlômêô Tông Đồ, Lễ Kính
27: Thánh Mônica, Lễ Nhớ
28: Thánh Augustinô - Giám Mục Tiến Sĩ, Lễ
Nhớ
29: Thánh Gioan Tẩy Giả bị Trảm Quyết, Lễ
Nhớ
30: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

ĐỒNG HÀNH

Số 113, THÁNG 7 NĂM 2015

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 2: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
10. BÀI ĐỌC I
- Các bài đọc Cựu Ước giúp tín hữu xác tín: chỉ có một
Thiên Chúa đã và đang hoạt động trong Cựu Ước và
Tân Ước; và Thiên Chúa của Israel cũng là Thiên Chúa của
Kitô Hữu.
- Đọc và lắng nghe Lời Chúa trong Cựu Ước giúp tín hữu
nhận ra cách tỏ tường tình yêu Thiên Chúa qua lịch sử, mạc
khải qua các Tổ Phụ, các Ngôn Sứ và sau cùng qua Đức
Giêsu Kitô.
- Lời nói tối hậu của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Muốn
hiểu được lời nói cuối cùng của Thiên Chúa, phải nghe
những lời đầu tiên và đã qua của Người. Đó chính là nghe
các Bài Đọc Cựu Ước.
11. THÁNH VỊNH ĐÁP CA
- Thánh Vịnh giúp cộng đoàn hiểu ý nghĩa Bài Đọc Thánh
Kinh hơn, nhất là tạo ra nơi tâm hồn tín hữu một tâm
tình đáp lại Lời Chúa, vì Thiên Chúa mới nói với chúng ta
qua Bản Văn Bài Đọc.
- Thánh Vịnh tóm tắt lịch sử cứu độ. Khi đọc Thánh
Vịnh Đáp Ca, không những cộng đoàn cầu nguyện, suy niệm
Lời Chúa, mà có gia tăng ơn sủng trong đời sống Đức Tin.
12. BÀI ĐỌC II
- Thường là Thư các Tông Đồ, tín hữu được đón nhận trực
tiếp lời Giáo Huấn của các Tông Đồ; chính các ngài truyền
lại Giáo Huấn của Đức Kitô.
- Sự thinh lặng sau khi lắng nghe Bài Đọc II giúp tín hữu đón
nhận "âm thanh trọn vẹn từ tiếng nói của Thánh Linh" và
hợp nhất kinh nguyện cá nhân của họ "một cách gần gũi hơn
với Lời Chúa và tiếng nói công khai của Giáo Hội".
ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI
LẦN THỨ VIII
* Chủ Đề: "Tình Yêu là sứ mệnh của chúng ta - Để
gia đình được sống dồi dào"
* Thời Gian: 22 đến 27 tháng 9, 2015 tại Philadelphia
(thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa kỳ)
* Địa Điểm: Pennsylvania Convention Center, Philadelphia
Thêm thông tin chi tiết:
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Môn đệ của Chúa!
Tin Mừng hôm nay khắc họa cho chúng ta dung mạo một người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu với ba hình
ảnh nổi bật.
1.Tinh thần đoàn kết:
Chúa Giêsu không phân tán các tông đồ mỗi người một nơi riêng biệt, nhưng sai từng hai người đi với nhau.
“Thêm bạn thêm vui” hay “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Thật vậy, sự hợp
tác tương trợ nhau luôn luôn cần thiết trong mọi việc, đặc biệt là trong công việc mục vụ. Nếu chồng và vợ
trong gia đình, trưởng và phó trong hội đoàn, cha xứ và giáo dân, Giám Mục và Linh Mục đoàn luôn đồng
tâm nhất trí cộng tác với nhau thì sẽ tạo nên một sức mạnh phi thường trong Giáo Hội - sức mạnh của tình yêu
và sự đoàn kết. Hãy xây dựng tình đoàn kết để vun đắp Giáo Hội.
2. Tinh thần thanh thoát:
“Không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, đừng mặc hai áo” (Mc 6:9). Vật chất thì lúc nào cũng
cần - cần ăn, cần mặc và nhất là cần tiền, nhưng nó không phải là tất cả - chỉ là phương tiện chứ không phải
mục đích. Thế mà một số người lại tưởng rằng có nhiều tiền sẽ hạnh phúc. Thực tế là gì? thân xác có thể đủ
đầy, sung sướng nhưng có chắc tâm hồn luôn bình an không? Có chắc là mình sẽ sống thánh thiện trong sự
giàu sang được không? “Thuyền to thì sóng lớn”, đó là lý do tại sao “người giàu khó vào Nước Trời”. Vật
chất, tiền, không bao giờ là đủ đối với con người bởi lòng khao khát là bản năng. Nó chỉ đủ khi chúng ta chấp
nhận “như vậy đủ rồi”. Để làm môn đệ đích thực của Chúa, rao giảng Tin Mừng của Chúa, Ngài kêu gọi
chúng ta sống thanh thoát, tức là bỏ qua những bận tâm về vật chất để hướng đến những giá trị thiêng liêng
chính là ân ủng- “Người ban cho các tông đồ quyền trên các thần ô uế”. Bong bóng có thể bay được vì nó rất
nhẹ. Cũng vậy, nếu sống thanh thoát, chúng ta sẽ dễ dàng nâng tâm hồn lên với Chúa.
3. Tinh thần nhiệt thành:
“Đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi
dép” (Mc 6:9). Gậy và dép là hình-ảnh của người lữ hành - người được sai đi, luôn trong tư thế sẵn sàng và
đầy nhiệt tâm dưới sự hướng dẫn của Chúa. Bất cứ việc gì, dù nhỏ hay lớn, nếu chúng ta làm với lòng nhiệt
thành thì luôn gặt hái được kết quả tốt đẹp. Do vậy, rao giảng Lời Chúa rất cần sự nhiệt thành giữa thế giới tục
hóa và dường như đức tin đang bị sao lãng. Sự nhiệt thành trong mọi việc có lẽ sẽ cảm hóa được xu hướng
“tương đối” ngày nay.
Hãy sống đúng với tư cách của người môn đệ Chúa Giêsu đó là đoàn kết, thanh thoát và nhiệt thành. Nói dễ
nhưng làm thì khó. Đây cũng chính là thập giá - sự từ bỏ, mà người môn đệ của Chúa phải vác. Nhưng hãy
luôn tin rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết thế nào đoàn kết, thanh thoát và
nhiệt thành. Vì thế, hãy luôn kết hiệp với Chúa để trở thành những môn đệ đích thực của ngài.
Huy Nguyễn - Giáo phận Phan Thiết

Picnic Giáo Xứ
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2015
Bắt đầu với Thánh Lễ trên sân cỏ lúc 5 giờ
chiều,
Sau đó là Ẩm thực, Trò chơi, Âm nhạc…
Với nhiều phần thưởng…
Và cùng ngắm pháo bông từ Lakefair

CHIA SẺ:
hồn những người công chính ở trong
tay Chúa..." (Kn 3,1)

"Linh

Cộng Đoàn xin hiệp lời cầu nguyện và chia
sẻ với gia đình Chị Trợ Tá Mai – Ánh, Tr. Alissa,
Andre, Aaron - Đoàn Emmanuel, Olympia, qua sự ra
đi của Cụ Bà Maria Phạm Thị Thoa.
Các Sơ hiệp lời cầu nguyện và chia sẻ với gia đình
Chị Trợ Tá Mai,
Xin Chúa sớm đưa Bà Maria về hưởng tôn nhan
Chúa.
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

10 Điều Tâm Niệm Thiếu Nhi
1. Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.
2. Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.
3. Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.
4. Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.
5. Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.
6. Thiếu Nhi đằm thắm nết na, nói năng hành động nơn nà trắng trong.
7. Thiếu Nhi bác ái một lòng, tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
8. Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, nói làm đúng mực người người tin yêu.
9. Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.
10. Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.
Cám ơn phụ huynh cho các em tham dự Trại hè tại Auburn cùng với 2 Đoàn Tacoma và Auburn.
Xin phụ huynh tiếp tục giúp các em sống Ngày Thánh Thể, kết hợp với Chúa Giê-su trong những ngày hè vui.

Lớp Pre-K của Trường Công Giáo St. Michael
Trường mở lớp cho các em Mẫu Giáo 4 tuổi từ năm học 2015-2016 , mọi chi
tiết xin liên lạc(360) 754-5131.

Cung Nghinh Đức Mẹ - Ngày 9 Tháng 8
Ban Mục vụ rất cần sự giúp đỡ của quí ông bà anh chị em. Kính mong quí vị đến để giúp Ban Mục vụ dọn
dẹp vào thứ bảy, ngày 1 và ngày 8 để chuẩn bị cho ngày Cung Nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ ngày 9 tháng 8
được sốt sáng và chu đáo. Mọi đóng góp và ủng hộ của quí vị cho ngày Kiệu Đức Mẹ, Ban Mục Vụ xin
được đón nhận và chân thành cám ơn.

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

