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

ĐỒNG HÀNH
Lá Thư Mục Vụ
Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,
Thế là chúng ta đã bước sang một năm mới với nhiều sinh hoạt mới và vẫn còn đọng lại trong
lòng những ký ức của dịp Lễ Giáng Sinh. Tôi chân thành cám ơn tất cả quý ông bà anh chị em
đã đến tham dự và đóng góp trong dịp Lễ Giáng Sinh vừa qua. Tôi kính chúc ông bà anh chị
em sức khỏe và dồi dào ơn Chúa trong năm mới này. Phụng Vụ của Giáo Hội cũng bắt đầu
bước vào Mùa Thường Niên mang một màu xanh tràn đầy sức sống. Chúng ta cũng được mời
gọi sống mỗi giây phút của Chúa thật ý nghĩa và hữu ích cho tha nhân.
Xin chân thành cám ơn cha Francis Miên đã hy sinh đến với cộng đoàn hôm nay, sự dấn thân
và hăng say phục vụ của cha đã trở thành gương sáng cho cộng đoàn nơi đây học hỏi và noi
gương dành thời gian cho Chúa, không quản ngại đường xa.
Tháng Hai sắp tới, chúng ta sẽ có thánh lễ mừng xuân quê hương. Tết Nguyên Đán, là người
Việt Nam tôi kêu mời anh chị em và hãy đưa con cháu mình đến tham dự thật đông đủ, để tạ
ơn Chúa cầu nguyện cho gia đình, cũng như tận hưởng nét đẹp truyền thống trong ngày mừng
xuân quê hương. Ngay sau đó là Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta bắt sẽ bước qua Mùa Chay. Hai ngày
tĩnh tâm của cộng đoàn trong tháng hai sắp tới là thời gian dành đặc biệt cho anh chị em có
thời gian nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm linh. Đây là lợi ích cho chúng ta, đặc biệt trong Năm
Thánh Lòng Thương Xót này anh chị em cố gắng sắp xếp để tham dự đông đủ.
Cha hy vọng rằng các con Thiếu Nhi đã có một ngày mừng lễ Bổn Mạng thật vui vẻ, Cha đã
không hiện diện được nhưng đã chúc lành và cầu nguyện cho các con, chúc cho các con những
ngày nghỉ đông vui vẻ và hân hoan trở lại sinh hoạt thật đầy đủ.
Như trong bài giảng Lễ Giáng Sinh, tôi kêu mới anh chị em hãy đem ra thực hành những lời
khuyên nhủ của Đức Thánh Cha cho Năm Thánh Lòng Thương Xót này. Xin cầu nguyện cho
tôi trong chuyến đi này được mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong thánh lễ Tháng hai.
Xin Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ dạt dào nhưng ơn lành hồn xác trên ông bà anh chị em.
LM Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 01.2016
Ý chung: Cầu cho việc đối thoại chân thành giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, mang
lại các kết quả hoà bình và công lý.
Ý truyền giáo: : Cầu cho các Kitô hữu, có thể vượt qua những chia rẽ, nhờ các phương thế đối thoại,
tình bác ái huynh đệ và ân ban của Chúa Thánh Thần.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
THÁNG 01.2016
10 . CN CHÚA CHỊU PHÉP RỮA - Lễ kính.
Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 1:30PM tại Westside
11. Ngày trong tuần I Quanh Năm, TV tuần I
Ngáy 18 đến 25:
Tuần Lễ Cầu Nguyện cho các Kitô Hữu Hiệp
nhất.
17. Chúa Nhật II Quanh Năm, Thánh Vịnh tuần II
21: Thứ Năm: Thánh Anê, Trinh nữ, Tử đạo, Lễ
nhớ
24: Chúa Nhật III Quanh Năm, Thánh vịnh tuần III
25: Thứ Hai: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở lại, Lễ
kính
26: Thứ Ba: Thánh Tiôthê và Titô, Giám mục,
Lễ nhớ
28: Thứ Năm: Thánh Tôma Aquinô, Linh mục,
Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ nhớ
31: Chúa Nhật IV Quanh Năm, Thánh vịnh tuần IV

THÁNG 02.2016
02: Thứ Ba: Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
(Lễ Nến) Lễ Kính
03: Thánh Bơlaxiô, Giám mục, Tử đạo, Thánh
Angariô, Giám mục
05: Thứ Sáu: Thánh Agata, Trinh nữ tử đạo,
Lễ nhớ
06: Thứ 7: Thánh Phaolô Miki và Các Bạn,
Tử đạo, Lễ nhớ
07: Chúa Nhật V Quanh Năm - Thánh vịnh
tuần I Thánh Lễ Tiếng Việt lúc 12:30PM Tại
Westside - Thánh Lễ Mừng Xuân Bính
Thân 2016

08: Thứ Hai Mồng Một Tết: Cầu bình an cho
năm mới.
09: Thứ Ba: Mồng Hai Tết: Kính nhớ tổ tiên
và ông bà cha mẹ.
10: Thứ Tư: Thứ Tư Lễ Tro - Thánh vịnh tuần IV
Mùng Ba Tết: Thánh hoá công ăn việc làm .
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Giáo Huấn Số 5-7
Năm Thánh sẽ được khai mạc vào ngày mồng 08 tháng 12,
tức ngày Đại Lễ kính Đức Tring Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên
Tội và là Thân Mẫu của Thiên Chúa. Phụng Vụ của Đại Lễ
này chỉ ra cho thấy, Thiên Chúa đã hành động như thế nào kể
từ lúc bắt đầu lịch sử của chúng ta. Sau sự sa ngã phạm tội
của A-đam và E-và, Thiên Chúa đã không muốn bỏ rơi nhân
loại một mình, cũng như đã không muốn phó mặc nhân loại
cho sự ác. Vì thế, Ngài đã muốn và đã tuyển chọn Đức Maria,
để làm cho Mẹ trở thành Mẹ của Đấng Cứu Độ nhân loại, một
cách thánh thiện và không tì vết trong Tình Yêu (xc. Eph 1,4).
Thiên Chúa đã đáp trả lại sự nặng nề của tội lỗi bằng sự
phong phú tràn trề của ơn tha thứ. Lòng Thương Xót luôn
luôn vượt lên trên mọi mức độ của tội lỗi, và không ai có thể
đặt ra những giới hạn cho Tình Yêu tha thứ của Thiên Chúa.
Vào ngày Đại Lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Cha sẽ có được niềm vui trong việc mở chiếc Cổng Thánh.
Chiếc cổng này sẽ là một chiếc cổng của Lòng Thương Xót,
và ai bước qua chiếc cổng này, người ấy sẽ có thể có được
kinh nghiệm về Tình Yêu an ủi của Thiên Chúa, Đấng tha thứ
và ban tặng niềm hy vọng…
Cha chọn ngày mồng 08 tháng 12 làm ngày khai mạc của
Năm Thánh, vì ngày này có một ý nghĩa to lớn trong lịch sử
gần đây của Giáo hội. Cụ thể là Cha sẽ mở Cổng Thánh đúng
năm mươi năm sau ngày bế mạc Công đồng Chung Vatican
II. Giáo hội cảm thấy cần phải giữ cho khoảnh khắc ấy được
sống động. Đối với Giáo hội, một con đường mới đã bắt đầu
trong lịch sử của mình kể từ hồi ấy. Các Nghị Phụ của Công
Đồng đã cảm thấy một cách mạnh mẽ - như một luồng gió
thực sự của Chúa Thánh Thần – về việc cần thiết phải nói
chuyện với con người sống trong thời đại các Ngài, bằng một
cách thế dễ hiểu hơn của Thiên Chúa. Những bức tường mà
chúng đã nhốt Giáo hội quá lâu trong một pháo đài được ban
đặc quyền, sẽ bị giật sập, và đã đến lúc phải công bố Tin
Mừng theo một phương cách mới. Một chặng mới của việc
loan báo Tin Mừng càng ngày càng được mong chờ để được
hoàn tất, giờ đây đã bắt đầu. Một trách vụ mới đối với tất cả
các Ki-tô hữu chính là việc làm chứng cho Đức Tin của mình
với niềm hăng hái được củng cố và với tất cả sức thuyết phục.
Giáo hội cảm thấy có trách nhiệm trong việc phải trở nên

dấu chỉ sống động cho Tình Yêu của Thiên Chúa Cha ở
giữa trần gian.
TÔNG SẮC NĂM THÁNH VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT (Số 3-4)
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MÙA THƯỜNG NIÊN

Kính Chào Cộng
Đoàn thân mến! Ngoài những thời gian đặc biệt của chu kỳ phụng vụ, lịch phụng vụ
Kitô giáo theo nghi thức Roma ghi nhận có hai chu kỳ phụng vụ mùa
Con xin kính
per annum: thường niên hay quanh năm. Chu kỳ chung của Mùa
chúc mừng lễ
Giáng Sinh tất cả và từng người ông bà Thường Niên bao gồm hoặc là 33 hoặc 34 tuần lễ.
anh chị em trong cộng đoàn,
Nguyện chúc Cộng đoàn một Mùa
Giáng Sinh và một Năm Mới sắp tới
tràn đầy Tình Thương quan phòng của
Chúa trong mọi sinh hoạt chung và
trong cuộc sống thường ngày.
Kính mến
Con, Sr Hương

Chu kỳ thứ nhất của mùa này bắt đầu từ ngày liền sau lễ Chúa Giêsu
chịu phép rửa tại sông Jordan Ngày 10 tháng 1 cho đến thứ Ba, ngày
09 tháng 02 đêm trước ngày thứ Tư lễ Tro.
Chu kỳ thứ hai của per annum bắt đầu lại từ thứ Hai sau Chúa nhật
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 16 tháng 05 cho đến trước giờ
Kinh Chiều của ngày bước vào Mùa Vọng, cuối vào tháng 11.

Thánh Lễ Mừng TếT Nguyên Đán
Chúa Nhật, ngày 7 tháng 2 năm 2016
lúc 12:30 chiều- tại nhà thờ Westside
Chương trình gồm có: Dâng Hương Tổ Tiên, Lì Xì, Múa Lân,
Hái Lộc Đầu Năm, Tặng Quà Quý Cụ Cao Niên, Tiệc Liên Hoan Mừng Xuân...v..v.

Tĩnh Tâm Mùa Chay
Thứ bảy & Chúa Nhật
ngày 27-28 tháng 2 năm 2016
Tại nhà thờ Westside
Do Cha Phaolô Cao Thế Bình Giảng Phòng
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Dịp Tết Nguyên đán cũng là cơ hội để chúng ta giới
thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của ngày
TếT Việt. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể tổ chức
bán các chậu bông cúc, bánh chưng, bánh tét, rổ trái cây...v..v mang tính giáo
dục cao và bổ ích cho thế hệ trẻ. Xin cộng đoàn xem thông báo riêng của Thiếu
Nhi Thánh Thể đã được đính kèm.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nghỉ sinh hoat Tháng 1.
HỘI CON ĐỨC MẸ
Tháng 02, vì thời tiết của mùa
đông không ổn định, Hội Con
Đức Mẹ sẽ thông báo ngày giờ
đọc kinh đến các thành viên và
Ban Mục Vụ Cộng Đoàn sau.

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

