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

ĐỒNG HÀNH
LỜI CHA LINH HƯỚNG
Quý ông bà và anh chị em thân mến!
Thật tuyệt vời khi chúng ta cùng với các con em trong cộng đoàn mừng rất nhiều Mầu Nhiệm Đức Tin trong
những ngày Chúa Nhật vừa qua trong tháng 5 và tháng 6 này. Đặc biệt là cùng với các em đã lãnh nhận các bí
tích Mình Thánh Chúa và Thêm Sức. Chân thành cám ơn các bậc cha mẹ đã chu toàn bổn phận lo cho con cái
được lãnh nhận các bí tích trong đạo Công Giáo, điều này rất quan trọng trong đời sống thiêng liêng và trong
các mục vụ của giáo xứ và Giáo Hội, để khi các con em lớn lên và vào đời chúng ta được bình an và không
phải lo lắng quá nhiều đều.
Tháng Sáu Giáo Hội dành mừng và kính Trái Tim Chúa Giêsu, điều này làm chúng ta nhớ đến Dòng Máu và
Nước đã tuôn chảy ra từ Trái Tim Chúa trên cây thập giá. Một trái tim luôn yêu thương và dâng hiến cho
người khác đó là lời cầu xin cho tất cả mọi người chúng ta. Sẽ rất ý nghĩa khi chúng ta tham gia các phụng vụ
kính Trái Tim Chúa, kính Lòng Thương Xót Chúa trong năm Năm Thánh ngoài lệ này, Xin cho chúng ta luôn
tôn thờ và tín thác vào lòng thương xót của Chúa.
Cha cũng chúc mừng cho tất cả các em học sinh đã kết thúc năm học và chúc mừng cho các em đã tốt
nghiệp ra trường. Chúc các em chuẩn bị bước vào môi trường mới, bước vào cuộc sống với nhiều hy vọng và
tương lai sáng ngời trong sự an bài và quan phòng của Chúa.
Tôi cũng sẽ nhớ đến, cầu nguyện và chúc mừng các anh, các ông trong ngày Father's Day tuần sau. Xin Chúa
và Mẹ Maria, Thánh cả Giuse ban nhiều ơn lành hồn xác cho các anh, các ông với vai trò làm chủ gia đình rất
quan trọng lo cho gia đình con cái.
Cha xin chúc mừng tất cả các em thiếu nhi đã đạt thành tích tốt trong năm học vừa qua. Chúc mừng các em đã
đạt kết quả trong trại huấn luyện vừa qua, chúc các em mùa hè nhiều niềm vui và nhiều sinh hoạt bổ ích. Cha
cũng chúc các huynh trưởng và trợ tá tham gia đại hội Vể Đất Hứa 6 được mạnh khoẻ và bình an.
Sơ Hương về thăm gia đình và Hội Dòng ít tuần trong tháng này và sẽ trở lại với cộng đoàn giáo xứ vào tháng
7, xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho Sơ đưa niềm vui phục vụ tới gia đình và Hội Dòng trong dịp sơ
về thăm này. Chân thành cám ơn sơ Hương đã âm thầm giúp đỡ và cộng tác với cộng đoàn trong thời gian qua.
Xin Chúa ban muôn ơn lành trên Sơ trong chuyến viếng thăm quê nhà này.
Xin chào đón Thầy Bảo Anh đến mục vụ tại Giáo Xứ Saint Michael mùa hè năm nay và cũng chào đón Thầy
Huy về nghỉ hè với gia đình và cộng đoàn chúng ta. Xin chân thành cám ơn anh chị em đã hăng say phục vụ
và cộng tác trong các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn. luôn nhớ đến anh chị em trong Cộng đoàn Thánh
Martin De Porres trong khi dâng thánh lễ và trong lời kinh nguyện.
Linh Mục: Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 06.2016
Ý chung: Cầu cho những người già cả, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người sống lẻ
loi, ngay cả trong các thành phố lớn, có được những cơ hội để gặp gỡ và liên đới.
Ý truyền giáo: Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh, gặp được những nhà đào tạo sống niềm vui
Tin Mừng và chuẩn bị cách khôn ngoan cho sứ mạng của họ.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG

THÁNG 06.2016
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
12. Chúa Nhật XI Quanh Năm. Thánh
Lễ Việt Nam lúc 1:30 PM tại Westside

Chapel.
19. Chúa Nhật XII Quanh Năm, mừng
Ngày Hiền Phụ tại Hoa Kỳ
24. Thứ Sáu: Sinh Nhật Thánh Gioan
Tẩy Giả, Lễ Trọng
26. Chúa Nhật XIII Quanh Năm C

29. Thứ Tư: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô
Tông đồ, Lễ Trọng

THÁNG 07.2016
03. Chúa Nhật XIV Quanh Năm C
04. Thứ Hai, Mừng Ngày Độc Lập tại
Hoa Kỳ
10. Chúa Nhật XV Quanh Năm C :
Thánh Lễ Việt Nam lúc 1:30 PM tại
Westside Chapel.
17. Chúa Nhật XVI Quanh Năm
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Giáo Huấn Số 28
Những Thái Độ Giết Chết Lòng Thương Xót

Chúng ta đừng sa vào thái độ thờ ơ lãnh
đạm, tức thái độ hạ thấp nhân phẩm,
đừng rơi vào trong thói quen đánh mất
cảm xúc mà nó ngăn cản việc khám phá
ra một cái gì đó mới mẻ, đừng rơi vào
thói cay độc vì nó hủy hoại tất cả. Chúng
ta hãy mở cặp mắt mình ra để nhìn thấy
những nỗi khốn cùng của thế giới này,
những vết thương của rất nhiều anh chị
em mà họ đang bị cướp đi phẩm giá của
họ. Chúng ta hãy cảm thấy mình đang bị thách đố trong việc
lắng nghe tiếng kêu cứu của họ. Ước gì đôi tay của chúng ta
có thể nắm lấy đôi tay của họ cũng như có thể kéo họ lại gần
với chúng ta, hầu cho họ cảm nghiệm được hơi ấm từ sự hiện
diện, từ tình bằng hữu, từ tình huynh đệ của chúng ta. Ước chi
tiếng kêu của họ có thể trở thành tiếng kêu của chúng ta, và
ước chi chúng ta có thể cùng nhau giật sập mọi hàng rào ngăn
cách của tính thờ ơ lãnh đạm mà chúng ta ưa thích tự nguyện
trao thân cho nó hầu che giấu thói giả hình và sự ích kỷ của
chúng ta. Cha mong muốn một cách khẩn khoản rằng, trong
năm Toàn Xá này, các Ki-tô hữu sẽ suy tư về các công việc
của Lòng Thương Xót: Thương Người Có Mười Bốn Mối.
Việc đó sẽ trở thành một hình thức nhằm đánh thức lương tâm
của chúng ta, mà lương tâm ấy thường hay bị ngủ thiếp đi
trước tấn bi kịch của sự nghèo túng, cũng như càng ngày càng
tiến vào trong trung tâm của Tin Mừng, mà trong đó, người
nghèo chính là những người được Lòng Thương Xót của
Thiên Chúa ưu ái hơn. Việc công bố Chúa Giê-su sẽ liệt kê ra
cho chúng ta biết về những việc của Đức Xót Thương, để
chúng ta có thể thẩm tra xem, liệu chúng ta có đang sống với
tư cách là những người môn đệ của Ngài hay không. Chúng ta
hãy tái khám phá ra những công việc của Lòng Thương Xót
đối với thân xác: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách
rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc,
chôn xác kẻ chết, chuộc kẻ làm tôi. Và chúng ta cũng đừng
quên những công việc của Lòng Thương Xót đối với linh hồn:
lấy lời lành mà khuyên người, dậy dỗ kẻ mu muội, yên ủi kẻ
âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu
cho kẻ sống và kẻ chết.
(Trích Tông Huấn Lòng Thương Xót số 15)
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Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên
Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con
người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài
người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng
nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là
một bằng chứng không thể chối cải được của Tình Thương lạ lùng ấy.

Thông Báo


Sr. Hương và BMV xin chân thành cám ơn các Huynh Trưởng
và Trợ Tá, cùng tất cả các phụ huynh đã hy sinh rất nhiều thời
gian để giúp cho Đoàn Thiếu Nhi trong năm học vừa qua. Sự hy
sinh và phục vụ này rất quý báu và đẹp lòng Chúa. Mến chúc
các em tất cả mọi người trong Đoàn Thiếu Nhi mùa hè được
bình an vui khoẻ và nhiều sinh hoạt bổ ích.

Cung Nghinh Đức Mẹ - Ngày 14 tháng 8 năm 2016
Ban mục vụ, chúng con xin trân trọng kính mời toàn thể cộng đoàn
tham dự rước kiệu Ðức Mẹ LaVang, thánh lễ Mừng Kính Ðức Mẹ
Hồn Xác Lên Trời, cùng tham gia đóng góp giúp đỡ chúng con
trong những công việc sau đây:
 Khuyến khích các em tham gia trong đội con hoa, đội
tung hoa Kính Đức Mẹ.
 Dâng cúng bông hoa đẹp để dâng làm kiệu Đức Mẹ.
 Tình nguyện luộc bún, làm rau sống, nước mắm. BMV
sẽ lo làm thịt nướng, hotdogs, trái cây cho bữa tiệc BBQ
ngoài trời sau thánh lễ.
 Đến khuôn viên nhà thờ Westside để dọn dẹp, thổi lá, tỉa
cây cho đường đi kiệu, phụ cắm bông, làm kiệu lúc 9:30
sáng thứ bảy, ngày 13 tháng 8.


Xin qúy ông bà anh chị em rộng lượng sẵn lòng dành thời gian, của
cải và khả năng của mình để đóng góp cho mọi công việc được tốt
đẹp. Xin cho bất cứ ai trong BMV biết những gì quý vị có thể
đóng góp, tham gia hoặc email tại: cdthanhmartin@gmail.com.

Thời gian:
Địa điểm:

Các em sau đây đã được lãnh
nhận Bí Tích Thêm Sức từ Đức
Cha Joseph Tyson – Yakima,
ngày 2 tháng 6 vừa qua. Xin tất
cả mọi người trong Giáo Xứ Cộng Đoàn cầu nguyện nhiều để
các em sống đức Tin cách trưởng
thành nhờ biết cầu nguyện với
Chúa Thánh Thần và sử dụng các
ơn Ngài ban.
T IFFANY DANG
C HRISTINA GIANG
V IVIAN GIANG
R EBEKAH LINH KUSS
J ASON NGUYEN
T AI NGUYEN
D INH L THAN
A NDREW H OANG
M INH - THY VU
J OSEPH T HE L AM B UI
H EATHER H ONG AN N GUYEN

ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG SEATTLE 2016
Từ thứ Sáu ngày 29/7 tới Chúa nhật ngày 31/7/2016.
Khuôn viên nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức 10243 12th Ave S Seattle, WA 98168.

Giảng thuyết: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận
Toronto, Canada; Cha Đaminh Nguyễn Phi Long, Giám Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, Houston,
TX; Cha Martinô Nguyễn Bá Thông, Linh mục Giáo Phận Savannah, Georgia, Chủ Tịch Miền Đông Nam
Hoa Kỳ.
Cùng với 2 MCs Sơ Anh Thảo và Việt Thảo, với sự góp mặt của các ca sĩ Tấn Đạt –
Ngọc Anh Vy – Thiện Tôn và các ca sĩ địa phương trong các buổi văn nghệ. Để biết thêm chị tiết xin
vào www.ducmeloducseattle.org hoặc liên hệ Anh Thành 206-714-0746, Chị Ngọc 206-459-8388 hoặc
email: btc.dhlv2016@gmail.com
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Summer Break!
Chúc các em Mùa Hè vui khoẻ và nhiều sinh hoạt bổ ích với gia đình bạn
bè. Chúc các em luôn trung thành đi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa
Nhật đầy đủ với cha mẹ và gia đình.
Tháng 6, 7, và Tháng 8: Đoàn Thiếu Nhi Nghỉ Sinh Hoạt ở Dowtown.
Niên khóa mới sẽ bắt đầu trở lại vào Tháng 9.

Chúc các Huynh Trưởng và Trợ Tá tham dự Đại Hội Về Đất Hứa được bình an và gặt
hái nhiều kết quả!
DAD! Happy Father’s Day! I Love You!
HỘI CON ĐỨC MẸ
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh ngày 05
và 19 Tháng 06 vào lúc 5 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

