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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!
Lời đầu tiên tôi xin gửi đến cộng đoàn Thánh Martin de Porress là lời tạ ơn và chúc mừng cho cộng đoàn. Tạ
ơn Chúa thương cho cộng đoàn được tiếp tục có những sinh hoạt đạo đức và tụ họp trong gia đình của Chúa.
Hôm nay ngày Rước Kiệu mừng kính 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin cảm ơn các hội đoàn và toàn
thể quý ông bà anh chị em đã hy sinh đóng góp, tổ chức và chuẩn bị mọi việc cho ngày Rước Kiệu Mẹ được
sốt sắng và tốt đẹp.
Tôi xin chúc mừng cho Hội Con Đức Mẹ hôm nay mừng lễ bổn mạng của Hội, Hội đã cho chúng ta thấy sự
yêu mến Mẹ và tinh thần tha thiết cầu nguyện của Hội cho các gia đình và cộng đoàn qua việc đọc Kinh Mân
Côi khi Hội sinh hoạt. Xin Mẹ Maria tiếp tục yêu thương và ban nhiều ơn lành trên các thành viên và gia đình
của Hội.
Chúc mừng Cộng đoàn chúng ta đã chính thức có được Ban Mục Vụ mới sinh hoạt với cộng đoàn. Cảm ơn sự
cộng tác và dấn thân của các anh chị em Ban Mục Vụ. chúng ta hãy cộng tác và hỗ trợ Ban Mục Vụ xây dựng
và làm cho cộng đoàn được tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi kêu mời nhiều tâm hồn thiện chí muốn
cộng tác xin mạnh dạn dấn thân, Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta.
Tôi hy vọng anh chị em đã có những ngày nghỉ hè với gia đình thật vui vẻ và ý nghĩa, còn ít ngày nữa các con
em của chúng ta trở lại trường học, cũng như sinh hoạt trong giáo xứ. xin anh chị em các bậc ông bà cha mẹ lo
lắng cho tương lai của các con em phần hồn phần xác. xin anh chị em ghi danh cho các con em được sinh hoạt
vì đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta đã xác nhận trước cộng đoàn đức tin.
Noi gương Chúa Giêsu và các môn đệ, sau khi đã lo lắng cho cộng đoàn, các môn đệ lên đường đi nơi khác,
Chúa Giêsu thì đi cầu nguyện. Là những người phục vụ chúng ta lo lắng cho mọi người với tình yêu thương và
không dừng lại, phải tiếp tục dấn thân và lên đường. Nhiều khi gặp gian nan thử thách, ta vẫn tiếp bước với
Chúa. Những lúc đêm tối buồn cô đơn lo lắng là những lúc Chúa ở gần ta nhất. Hãy nhớ đến Người và thốt lên
với Chúa: "Lạy Thầy xin cứu con!" Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn
giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành. Xin cho chúng con biết tìm Chúa khi đời chúng con
dậy sóng.
Linh Mục: Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng.
Ý CHỈ CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 08.2017

Ý chung: Các nghệ sĩ. Xin cho các nghệ sĩ trong thời đại chúng ta, nhờ óc
sáng tạo của họ, giúp mọi người khám phá ra vẻ đẹp của tạo dựng.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG

Chúc Mừng

Tháng 08. 2017

Lễ Bổn Mạng Hội Con Đức Mẹ.

13. Chúa Nhật XIX Quanh Năm, TV
tuần III, Cộng đoàn có Thánh lễ Việt
Nam lúc 1:30pm tại Westside

Cảm ơn Hội đã tổ chức đọc kinh
kính Đức Mẹ và cộng đoàn
cùng đến tham dự. Nguyện xin

15. Thứ Ba: Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Trọng

Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho tất cả mọi thành

20. Chúa Nhật 20 Quanh Năm

viên là những con cái của Mẹ.

27. Chúa Nhật 21 Quanh Năm
Tháng 09. 2017
03. Chúa Nhật 22 Quanh Năm
08. Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Lễ
kính
10. Chúa Nhật 23 Quanh Năm: Cộng đoàn
có Thánh lễ Việt Nam lúc 1:30pm tại
Westside

THÔNG BÁO
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lện trời: ở Mỹ là Lễ Buộc
Tại Nhà Thờ St.Michael Downtown:
Thánh Lễ Vọng - Lúc 5g Chiều - Thứ Hai, Ngày 14
Thánh Lễ Chính - Lúc 12g Trưa - Thứ Ba, Ngày 15

Tri Ân
************************************

Ban Mục Vụ chúng con, xin chân thành cám ơn quý ông
bà và anh chị em đã hy sinh công sức, thời gian, đóng
góp tiền của, âm thầm cầu nguyện cho buổi Rước Kiệu
Đức Mẹ của cộng đoàn năm nay. Xin chân thành cám
ơn các em nhóm dâng hoa và quý phụ huynh của các em
đã hy sinh thời gian đưa đón các em.
Xin chân thành cám ơn các anh chị em trong nhóm Thư
Viện Đức Tin đã dành tặng cho cộng đoàn món quà đĩa
CD trích đoạn “Những Tập Hồi Ký Của Nữ Tu Maria
Lucia Trái Tim Vô Nhiễm” với mục đích dâng lên Mẹ
đóa hoa “Ái Thiêng Liêng” để kính mừng, tạ ơn Mẹ đã
hiện ra cứu thế giới nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ
hiện ra tại Fatima.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse,
Thánh Martin de Porres; nguyện xin Chúa tuôn đổ hồng
ân xuống cho quý ông bà và anh chị em. Chúng con xin
cầu chúc cho mọi người được dồi dào sức khỏe và tràn
đầy niềm vui trong cuộc sống.

BAN MỤC VỤ - NHIỆM KỲ 2017- 2020
Tên

Phone

Mrs. Hương Nguyễn

360-556-9578

Mrs. Diệu Nguyễn

253-906-9051

Mrs. Thủy Nguyễn

360-280-5406

Mrs. Kim Anh Nguyễn

360-742-0451

Mr. Hiền Giang

360-970-5902
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SỐNG SỨ ĐIỆP FATIMA: SỐNG MẦU NHIỆM CHUỖI MÂN CÔI
Ngoài những bí mật mà Đức Maria để lại, chuỗi Mân Côi là phương tiện cầu nguyện không thể thiếu trong những lần
Đức Mẹ gặp gỡ ba trẻ ở Fatima. Qua đó, Đức Maria muốn mạc khải cho thế giới rằng, chuỗi Mân Côi không những là
mối giây ràng buộc tình mẫu tử giữa Đức Mẹ với loài người mà nó còn nói lên tính hiệu nghiệm của việc cầu nguyện
bằng chuỗi Mân Côi.
Có được những sức mạnh như trên, là vì khi lần chuỗi Mân Côi, ta không chỉ cậy nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu
của Đức Mẹ, mà còn là sống lại chính cuộc đời Chúa Kitô qua từng mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng mà ta chiêm
ngắm khi lần chuỗi. Có thể nói, việc lần chuỗi Mân Côi là cuốn phim làm sống động lại trong tâm hồn chúng ta ký ức
về hình ảnh Đức Maria gắn bó suốt hành trình của cuộc đời Chúa Cứu Thế, làm rực lên trong ta những tâm tình thánh
thiện của Đức Mẹ, nhờ đó ta cùng được âu yếm như sự kiện Bêlem, khắêc khoải như sự kiện Ai Cập, sốt sắng như khi ở
đền thờ, đau khổ bên Thánh Giá, vui mừng lúc Phục Sinh, hân hoan và can đảm trong nhày lãnh nhận Thánh Thần,
chan chứa niềm hy vọng nơi quê hương vĩnh cửu…
Đọc và chiêm ngắm hành trình Mân Côi như thế, ta nhận ra Chúa sống trong Đức Mẹ, Đức Mẹ trong Chúa, hai cuộc
đời chỉ là một. Hiểu như thế, ta đừng bỏ chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ đã trao ở Fatima và nhiều nơi khác khi Đức Mẹ
viếng thăm thế giới. Bởi nếu Đức Mẹ đã nên một với Chúa, thì chiêm ngắm mầu nhiệm Mân Côi, ta cùng hy vọng được
nên một với Chúa như Đức Mẹ.
Trong khi suy niệm mầu nhiệm Mân Côi, ta bắt gặp lòng khiêm hạ trong suốt cuộc đời làm người của Chúa Giêsu, thì
hôm nay, sống lại sự kiện lịch sử Fatima, ta cũng nhận ra Đức Mẹ đã đi trên con đường của Con mình khi chọn sự khó
nghèo để bày tỏ lòng thương xót của Chúa: Đức Mẹ đã không hiện ra nơi đô thị, giữa nhà chọc trời, trong các Vương
Cung Thánh Đường, cho các nhân vật quan trọng…, lại chọn nơi hoang vu, núi đồi, xa vắng, chọn những kẻ chất phác,
hèn hạ để trao gởi sứ điệp… Đức Mẹ muốn đến với những người không ai thèm đến, đến những chỗ không ai muốn
đến. Chúng ta cũng học lấy bài học tự hạ này trong lời kinh Mân Côi, để lòng ta có Chúa. Nhờ sự nghèo khó của bản
thân, ta sẽ đạt được chính Thiên Chúa là sự giàu có, là của cải, là gia nghiệp suốt đời của ta…
Đọc kinh Mân Côi, ta hãy tìm giá trị một đời sống thiêng liêng, một linh đạo sâu xa nơi Đức Maria. Đức Mẹ hoạt động,
nhưng tất cả mọi cử chỉ và tư tưởng dù vụn vặt nhất, cũng vì Chúa Giêsu, Đức Mẹ không thể có một giây phút nào
ngoài Chúa Giêsu. Cuộc đời Đức Mẹ là một vực sâu vô tận của nội tâm chìm trong biển Giêsu. Nơi Đức Mẹ, hoạt động
và chiêm niệm không tách lìa, chiêm niệm giữa hoạt động, hoạt động do chiêm niệm.
Đức Mẹ hiện ra nhiều nơi trên thế giới: Trà Kiệu, La Vang, La Salette, Trois-Rivières, Lộ Đức, Fatima và gần đây ở
Mễ Du (Mejugore). Ở đâu Đức Mẹ cũng là Mẹ nhân lành được Chúa ủy đến để nhắc nhở lại cho đoàn con tình yêu
Chúa và lời kêu gọi của Chúa trước những khúc quanh lịch sử. Đức Mẹ đến với loài người trong tư cách là Đấng “Hiệp
Công Cứu Chuộc”.
Các trẻ em được tường tận thấy Đức Mẹ như Phanxicô, Giacinta và Lucia đã thay đổi đời sống, trở nên thánh thiện tốt
lành. Còn chúng ta, dù không tường tận nhìn thấy Đức Mẹ như ba trẻ, vẫn được tiếp cận sứ điệp Mân Côi mà Đức Mẹ
trao gởi. Đó là những lời kinh rất đơn sơ mà ý nghĩa rất sâu xa cả một đường lối tu đức, một chương trình cứu rỗi, đã
thánh hóa bao nhiêu tâm hồn. Nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa được như thế, vẫn bê bối và nguội lạnh?
Có lẽ, chúng ta chỉ sống sứ điệp của Đức Mẹ một cách nông cạn, chủ quan. Hình như ta chỉ đọc sứ điệp ấy lấy có lấy
rồi, không một chút suy niệm, không một chút tâm tình, không một chút lắng đọng.
Vậy từ nay, ta hãy tập siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Mỗi khi lần chuỗi, ta hãy ý thức sứ điệp Mân Côi cách thấu đáo:
Đó là một sự tận hiến cuộc đời để dấn thân thực hiện chương trình sống đạo thâm sâu, Đức Mẹ đã vạch ra cho người
Công Giáo giữa lòng xã hội, qua từng mầu nhiệm Mân Côi mà Đức Mẹ đã nêu gương khi sống bên Chúa Giêsu. Nhờ
đó, không những cuộc đời chúng ta sẽ trở nên như một chuỗi Mân Côi sống, diễn tả lại các tâm tình của Chúa trong
cuộc sống hằng ngày, mà còn mang lại lợi ích thiêng liêng cho chính tâm hồn chúng ta. Có như thế, sứ điệp Mân Côi
của Đức Mẹ mới đạt tới mục đích mà Đức Mẹ mong muốn: Chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, thánh hóa
cuộc đời mỗi người.
Lm. JB Vũ Xuân Hạnh

TRANG 4

ĐỒNG HÀNH

Số 138 THÁNG 08 NĂM 2017

SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

THÔNG BÁO
Xin phụ huynh ghi danh cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 chuẩn bị tham gia
sinh hoạt trong Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, các lớp giáo lý Xưng Tội, Rước
Lễ Lần Đầu, và Thêm Sức trong thánh 8. tại St. Michael năm 2017-20178

Niên khoá sinh hoạt mới của Đoàn TNTT
bắt đầu ngày 17 tháng 9 tại Downtown lúc 1:30 PM.
HỘI CON ĐỨC MẸ

THĂM VIẾNG CHÚA NƠI NHÀ TẠM

Hội Con Đức Mẹ đọc
kinh ngày 27 Tháng 08
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.

Xin kính mời quý ông bà anh chị em đến Chầu
Thánh Thể tại St. Joseph Chapel, Downtown,
lúc 2 - 3pm mỗi thứ bảy.
-Tuần Thứ Nhất: Nhóm Thư Viện Đức Tin
-Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
-Tuần Thứ Ba: Hội Con Đức Mẹ
-Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
-Tuần Thứ Năm: Ban Mục Vụ

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
Sơ Hương Vũ
(253)973-8758
Mục Vụ (Hôn Nhân, Tang Chế, Giáo Lý, Rửa Tội) - Tiếng Việt: (360)556-9578
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
Muốn đăng bài viết hoặc thông báo trên tờ Đồng Hành, - 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: Diệu Nguyễn | Thủy Nguyễn | Kim Anh Nguyễn | Hiền Giang | Hương Nguyễn
Liên Lạc Ban Mục Vụ: 360-556-9578

