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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 và anh chị em thân mến!
Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh, Mùa của hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết. Mùa
của niềm hy vọng vào sự sống lại mai sau của người Kitô hữu chúng ta. Chúa Kitô chết và sống lại cũng nhắc
nhở chúng ta biết chết đi cho thế gian và những gì thuộc về thế gian để sống lại trong tinh thần và tâm linh của
những người làm con cái Thiên Chúa.
Tôi rất cảm phục tinh thần và lòng yêu mến của ông bà và anh chị em đã nhiệt tình tham gia các nghi thức
phụng vụ của Tam Nhật Thánh, cũng như chương trình “Rice Bowl” của Giáo phận. Đặc biệt là đã dành ngày
Chúa Nhật Phục Sinh Tuần II Kính Lòng Thương Xót vừa qua để đi hành hương và cầu nguyện. Tôi xin chân
thành cảm ơn, và chắc chắn còn nhiều sinh hoạt khác nữa mà quý ông bà anh chị em đã đang và sẽ tiếp tục
thực hiện trong giáo xứ cộng đoàn và trong các hội đoàn. Tôi nguyện cầu cho mọi sự được tốt đẹp theo thánh ý
Chúa. Tôi mời gọi tất cả anh chị em tham gia vào các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Chương trình đóng góp
cho giáo phận và giúp cho các chương trình của Đức Tổng Giám Mục hằng năm sắp bắt đầu. Xin mọi người
cùng tích cực giúp đỡ cho chương trình này.
Vào cuối tháng này, chúng ta sẽ có thêm 10 em nhỏ được lãnh nhận Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa. Tôi
xin chúc mừng cho cộng đoàn và các phụ huynh. Tôi xin cám ơn Chị Thảo Nguyễn đã nhiệt tình dẫn dắt các
em. Cha chúc mừng và cám ơn các con đã chăm chỉ học hành để hiểu biết về Chúa, về bí tích Thánh Thể cao
cả này. Các con hãy làm cho tâm hồn mình luôn là những ngôi nhà ấm áp xinh đẹp cho Chúa hiện diện nhé.
Chúa Nhật tuần sau là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Hội dành ngày này cầu nguyện cho ơn gọi, cầu
nguyện cho những thanh niên thiếu nữ đang tìm hiểu và những người sống đời thánh hiến, xin ông bà anh chị
em hãy cầu nguyện nhiều cho giới trẻ và những người đã hiến dâng đời mình phụng sự Chúa và âm thầm
chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho Thầy Huy trong cộng đoàn chúng ta.
Mùa xuân đến, khi trời ấm áp hoa lá đua nở và đâm chồi nảy lộc. Kính chúc quý ông bà anh chị em cũng ngập
tràn bình an, niềm vui trong tình Chúa tình người. Nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Thánh quan
thầy chuyển cầu cùng Chúa cho cộng đoàn và từng người trong chúng ta luôn làm gương sáng sống tốt đạo
đẹp đời trong xã hội hôm nay.
Linh Mục: Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng

Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 04.2016
Ý chung: Cầu cho những nông dân nhỏ, nhận được phần thưởng xứng đáng do công lao động quý
giá của mình.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại Châu Phi, biết làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến
vào Đức Giêsu Kitô, giữa những xung đột về chính trị và tôn giáo.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG

Giáo Huấn Số 23
THÁNG 04.2016
Chương Trình Sống Năm Toàn Xá - Đi Hành Hương

10. Chúa Nhật III Phục Sinh: Thánh Lễ Việt
Nam lúc 1:30 pm tại Westside Chapel.
17. Chúa Nhật IV Phục Sinh: Chúa Nhật
Chúa Chiên Lành - Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi
24. Chúa Nhật V Phục Sinh
25. Thứ Hai: Thánh Máccô: Tác giả Sách Tin
Mừng, Lễ Kính
30. Thứ Bảy: Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu
cho các em tại Downtown lúc 10 giờ sáng

THÁNG 05.2016

Tháng
Kính Đức Mẹ

01. Chúa Nhật VI Phục Sinh
03. Thứ Ba: Thánh Philípphê và Giacôbê,
Tông đồ, Lễ kính
05. Thứ Năm: Chúa Thăng Thiên, Lễ Trọng
08. Chúa Nhật VII Phục Sinh,
Ngày Hiền Mẫu tại Hoa Kỳ
Thánh Lễ Việt Nam lúc 1:30 pm tại
Westside Chapel.

Chúng ta muốn sống Năm Toàn Xá này
trong ánh sáng của Lời Chúa: Nhân từ
như Thiên Chúa Cha. Tác giả Tin Mừng
đã trao lại cho chúng ta giáo huấn của
Chúa Giê-su, Đấng đã nói: “Anh em hãy
có lòng nhân từ, như Cha anh em là
Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Ở đây, đó là
một chương trình sống, vừa có tính đòi
hỏi nhưng cũng vừa là một niềm vui, và
cũng là một sự bình an tròn đầy. Mệnh
lệnh này của Chúa Giê-su hướng đến tất cả những ai nghe
thấy được giọng nói của Ngài (xc. Lc 6,27). Để có được khả
năng sống Lòng Thương Xót, thì trước tiên, chúng ta phải
lắng nghe Lời Chúa. Điều này có nghĩa là, chúng ta phải tái
khám phá ra giá trị của sự tĩnh lặng để có thể suy niệm Lời
Chúa, mà Lời đó đang được hướng tới chúng ta. Với cách
thức ấy, việc chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa, thủ đắc Lòng Thương Xót ấy cho mình, và làm cho
Lòng Thương Xót trở thành lối sống riêng, sẽ trở nên có thể.
Việc thực hiện những chuyến hành hương chính là một dấu
chỉ đặc biệt trong một Năm Thánh, vì việc này là biểu tượng
cho con đường mà mỗi người đã có nhằm giữ lại trong cuộc
hiện sinh của mình. Chính cuộc sống là một cuộc lữ hành và
con người là lữ khách, một lữ khách trên đường đi tới đích
điểm đang được khát mong. Ngay cả việc đi tới được những
Cổng Thánh tại Rô-ma hay tại một địa điểm nào khác, mỗi
người đều phải thực hiện một cuộc lữ hành tương ứng với khả
năng riêng của mình. Cuộc lữ hành ấy nên trở thành một dấu
chỉ để cho thấy rằng, ngay cả Lòng Thương Xót cũng là một
mục tiêu, có nghĩa là bung mình ra cũng như cần tới sự dấn
thân và hy sinh. Vì thế, việc thực hiện những chuyến hành
hương cần trở nên một động cơ thúc đẩy việc hoán cải. Khi
chúng ta bước qua chiếc Cổng Thánh, chúng ta sẽ để cho
mình được ôm choàng lấy bời Lòng Thương Xót của Thiên
Chúa, cũng như để cho chúng ta bị ép buộc phải trở nên nhân
từ với những người đang sống cùng thời với chúng ta, giống
như Thiên Chúa Cha đang rất nhân từ với chúng ta vậy.
(Trích Tông Huấn Lòng Thương Xót số 13&14)
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Tri Â n
Chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em ca đoàn và các anh chị em đã tham gia phục vụ trong nghi thức
phụng vụ của Tam Nhật Thánh tại Downtown.

Hành Hương Nhà Thờ Chánh Toà
Tạ ơ n C h ú a v à x i n cảm ơ n m ọ i n gườ i
đã t h am gi a n gà y h à nh hươ n g v ừa qu a.
Ngu yệ n x i n Th i ên C hú a ch úc l ành ,
l u ôn gì n gi ữ m ọi n g ườ i t rong t ì nh yêu
t h ươ n g q u an p hò n g của N gài , và
t u ôn đ ổ nh ững ơ n l à n h cần t hi ết t ron g
cuộ c s ốn g ch o chú n g t a.

Thông Báo
Lớp Đào Tạo Giúp Lễ: Xin quí phụ huynh
khuyết khích các em từ 7 tuổi trở lên tham gia giúp
lễ trong các thánh lễ Việt/Mỹ. Xin ghi danh với
Ban Mục Vụ ở cuối nhà thờ để chúng con liên lạc
với giáo xứ sắp xếp buổi huấn luyện và thực tập
cho các em.

X ƯNG
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Thánh Lễ cho các em xưng tội rước lễ Lần Đầu lúc
10:00 AM ngày 30 tháng 4 tại Downtown.
Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ để cầu nguyện
và chúc mừng cho các em sau đây.
J a c ob N g u y en
J o h n s o n N gu y en
J a s o n N g u y en

Thứ Bảy,
Ngày 7 Tháng 5
Cùng với Cha Linh
Hướng, Sr. Hương, Ban
Mục Vụ chúng con kính
mời tất cả các đoàn thể,
quí ông bà anh chị em
cùng đi thăm Cha
Anphongsô Trần Đức
Phương, Ngài bị tai biến
mạch máu não, phải giải phẫu, hiện nay đang phải
điều trị, và di chuyển bằng xe lăn. Với bao ân nghĩa
Ngài dành cho cộng đoàn chúng ta. Chúng con xin
quí vị liên lạc Ban Mục Vụ để biết thêm chi tiết và
ghi danh cùng đi thăm Ngài.

T h i en - A i N g u y en
Hailey Yeam
H an n a h Y e a m
H a n s en N g u y en
J o h n Ph a m
Kady Tran
C o d y T ra n
Cộng Đoàn xin chân thành cảm ơn Chị Thảo
Nguyễn đã đồng hành và tận tình giúp các em trong
lớp giáo lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu năm nay.
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Tháng 4: Đoàn TNTT Sinh Hoạt:
* Chúa Nhật ngày 10 tại Westside trước thánh lễ,
* Chúa Nhật ngày 17 và 24 tại Downtown từ 1:30 PM
đến 4:00 PM.
Tháng 5: Đoàn TNTT Sinh Hoạt:
* Chúa Nhật ngày 08 tại Westside trước thánh lễ,
* Chúa Nhật ngày 15 và 22 tại Downtown từ 1:30 PM
đến 4:00 PM.
HỘI CON ĐỨC MẸ
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh ngày 01
và 15 Tháng 05 vào lúc 4 giờ, tại
Hội Trường Evergreen. Kính mời
quý ông bà anh chị em đến đọc Kinh
Mân Côi và cầu nguyện với nhau.

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 hai 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 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

