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

ĐỒNG HÀNH
LỜI CHA LINH HƯỚNG
Ông bà và anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta về đức ái, việc sửa lỗi cho nhau phải đặt nền tảng trên đức ái, dạy
bảo nhau là để xây dựng hơn là để xỉ nhục. Vì thế, chúng ta hãy ý tứ về lời nói và hành động của mình đối với
người khác, vì chính chúng ta cũng có nhiều lỗi lầm. Ðó chính là tình yêu đích thực, là sự hiệp thông mà Chúa
muốn nơi mỗi người chúng ta. Sự hiệp thông này được cụ thể khi chúng ta gặp gỡ chia sẻ, cầu nguyện cho
nhau, và cầu nguyện với nhau. Chính Chúa ở giữa chúng ta và Ngài có chìa khóa để hoán giải và làm cho mọi
sự được trở nên hoàn hảo hơn.
Tôi xin cám ơn Tân Ban Mục Vụ đã bỏ thời gian để gặp với Cha chính xứ và nhân viên giao xứ để bàn thảo về
các sinh hoạt của giáo xứ cũng như của cộng đoàn Việt Nam. Cám ơn các anh chị em đã dành nhiều thời giờ để
giúp cho cộng đoàn, các hội đoàn cùng hiệp nhất trong các sinh hoạt.
Cám ơn Nhóm Thư Viện Đức Tin đã tặng các CD về Đức Mẹ Fatima cho cộng đoàn nơi đây và các cộng đoàn
giáo xứ Việt Nam khác cũng nhận được món quà tinh thần này. Xin cộng đoàn cũng cầu nguyện, hỗ trợ cho
Tân Ban Chấp Hành của Đoàn Thiếu Nhi sẽ được bầu cử sau Thánh Lễ hôm nay.
Sau cuối tuần Labor Day tuần qua, các con em của chúng ta đã bắt đầu trở lại trường học, Chắc chắn mọi sinh
hoạt sẽ bắt đầu trở nên vội vàng và nhộn nhàng hơn. Việc giáo dục đức tin và đời sống thiêng liêng quan trọng
không kém các học vấn và kiến thức ngoài xã hội, nên vì vậy xin anh chị em lưu tâm đến việc ghi danh cho các
con em được tham gia sinh hoạt các lớp giáo lý và phong trào thiếu nhi đầy đủ.
Mỗi tháng, anh chị em cũng sẽ có cơ hội được bồi dưỡng đời sống thiêng liêng qua buổi học hỏi và chia sẻ
dành cho người lớn bằng Tiếng Việt tại Westside này. Mọi chi tiết xin theo dõi trên tờ Đồng Hành và liên lạc
với Ban Mục Vụ. Anh chị em chúng ta hãy có lòng thương yêu để cầu nguyện và hỗ trợ những nạn nhân đang
gặp đau khổ khốn khó do thiên tai, chiến tranh, và loạn lạc khắp nơi.
Trong năm có nhiều sinh hoạt và cơ hội phục vụ, xin kính mời mọi người cùng tham gia vào các sinh hoạt của
cộng đoàn. Nguyện xin cho chúng ta luôn cảm nhận được sự hiệp nhất trong tình yêu Chúa khi chúng ta phục
vụ.
Cầu chúc ông bà và anh chị em dồi dào ơn Chúa, được mạnh khỏe bình an. Cảm ơn tất cả mọi người đã dấn
thân để xây dựng cho cộng đoàn nơi đây được vững mạnh. Xin chúng ta hãy cùng nhau cộng tác để làm cho
Danh Chúa được cả sáng. Nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Thánh Quan Thầy Martin de Porres
chuyển cầu cùng Chúa cho từng người trong cộng đoàn chúng ta. Amen.
Linh mục: Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 09.2017

Ý chung: Các giáo xứ. Xin cho các giáo xứ, được thôi thúc bởi tinh thần truyền
giáo, trở thành nơi đức tin được truyền đạt, và đức ái được tỏ hiện.
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TRANG 2

CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 09. 2017

03. Chúa Nhật 22 Quanh Năm
08. Thứ Sáu: Sinh Nhật Đức Trinh Nữ
Maria, Lễ kính
10. Chúa Nhật 23 Quanh Năm
14. Thứ Năm: Suy Tôn Thánh Giá, Lễ
kính
17. Chúa Nhật 24 Quanh Năm
21. Thứ Năm: Thánh Máthhêu, Tông đồ
thánh sử, Lễ kính
24. Chúa Nhật 25 Quanh Năm
29. Thứ Sáu, Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, và Rahpaen, Lễ kính
Tháng 10. 2017
01: Chúa Nhật 26 Quanh Năm
08: Chúa Nhật 27 Quanh Năm. Cộng
đoàn có Thánh lễ Việt Nam lúc 1:30pm
tại Westside
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GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI:
TÔNG HUẤN NIỀM VUI TIN MỪNG – TRÍCH ĐOẠN
SỐ 262

“Những người loan báo Tin Mừng đầy Chúa
Thánh Thần là những nhà truyền giáo vừa cầu
nguyện vừa hoạt động. Những khái niệm thần bí
mà không có một vươn mình mạnh mẻ ra ngoài
xã hội để truyền giáo thì chẳng có ích gì cho
công cuộc Phúc Âm Hóa, chẳng khác gì những
tiểu luận hay những thực hành xã hội và mục vụ
mà không có một linh đạo có sức biến đổi tâm
hồn. Những đề nghị đơn phương và thiếu sót này
chỉ đạt đến một vài nhóm người và cho thấy
không có khả năng lan tỏa ra bên ngoài chúng
bởi vì chúng cắt xén Tin Mừng. Điều cần thiết là
khả năng bồi đắp một không gian nội tại có khả
năng đem lại ý nghĩa Ki-tô giáo cho cuộc dấn
thân và hoạt động. [205] Nếu không có những
giờ phút lâu dài để tôn thờ, gặp gỡ Lời Chúa
trong cầu nguyện, chân thành đối thoại với Chúa,
thì công việc của chúng ta dể dàng mất hết ý
nghĩa; chúng ta mất đi năng lực vì sự mệt mỏi
hay vì những khó khăn, và ngọn lửa nhiệt thành
của chúng ta bị dập tắt. Giáo Hội rất cần hơi thở
THÔNG BÁO
sâu xa của cầu nguyện, và tôi rất vui mừng khi
 Khóa huấn luyện cho những ai muốn
thấy rằng nhiều nhóm sốt sáng cầu nguyện và
phục vụ trong công tác trao Mình Thánh
Chúa trong thánh lễ:
chuyển cầu, đọc Lời Chúa trong trong cầu
nguyện và siêng năng tôn thờ Thánh Thể mỗi
Thứ bảy, ngày 16 tháng 9, từ 1PM - 3PM
ngày mỗi lớn mạnh ở mọi bình diện đời sống của
Thứ Tư, ngày 20 tháng 9, từ 6PM - 8PM
Giáo Hội. Dù vậy, “chúng ta phải loại bỏ chước
***Xin liên hệ với văn phòng giáo xứ hoặc Sr.
cám dỗ là đưa ra một linh đạo riêng tư và cá
Hương để biết thêm chi tiết.
nhân không phù hợp với những đòi hỏi của đức
 Chương trình học hỏi và chia sẻ đức tin
ái, không nói gì về những ám chỉ của nhập thể”.
hàng tháng.
[206] Luôn luôn có nguy cơ là một số giờ phút
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9, từ 6PM - 7:30PM
cầu nguyện có thể trở thành lời bào chữa để thoái
6:00 – 6:30 pm: Sinh hoạt chung: Sr. Hương Vũ
6:30 – 7:30 pm: chia sẽ / học hỏi: Sr. Kim Trần thác dâng hiến cuộc đời vào sứ vụ; một lối sống
riêng tư có thể dẫn các Kitô hữu đến việc ẩn náu
Kính mời toàn thể cộng đoàn đến tham dự và
vào một số hình thức linh đạo sai lầm.”
cùng nhau gặp gỡ Sr. Kim Trần

TRANG 3

ĐỒNG HÀNH

Số 139 THÁNG 09 NĂM 2017

Thập giá trong đời
Ở đời người ta vẫn thường nói: Tu là cõi phúc – tình là giây oan. Thực ra, cuộc đời nào cũng có thập giá.
Thập giá như là lẽ sống của cuộc đời. Có thập giá thoáng qua và cũng có những thập giá liên lỉ dài lâu.
Có thập giá nhẹ nhàng mà mình tự nguyện vác lấy nhưng cũng có thập giá nặng nề mà mình phải gánh giùm
tha nhân. Có thập giá khiến ta mệt mỏi nhưng cũng có thập giá khiến ta vui mừng.
Xem ra thập giá là tất yếu trong cuộc sống. Con người không thể trốn chạy thập giá. Và dường như chúng ta
vẫn khuyên bảo nhau hãy can đảm đón nhận vì là ý Chúa, vì là điều tốt cho mình và cho tha nhân.
Tôi đã nghe người ta an ủi một người mẹ có đứa con duy nhất đang bị ung thư, với lời lẽ hết sức phó thác:
“Thiên Chúa yêu thương chị lắm cho nên Ngài mới gởi Thánh Gía để thử thách chị đấy!”
Hoặc gặp một người bạn đang bị thất nghiệp, nợ nần chồng chất, vợ bệnh, con đau. Chúng ta thường khích lệ
họ: “Người càng giỏ i thì Chúa lại càng gởi khó khăn để mình vượt qua. Thế nên đừng sợ!”
Khuyên người thì dễ nhưng bản thân khi phải đối diện với thập giá lại không dễ dàng. Vì thập giá là
đau thương, là tủi hận, nên đâu dễ đón nhận. Đón nhận thập giá là chấp nhận từ khước sự an nhàn, hạnh phúc
cho bản thân để sống cho Chúa và đồng loại. Đón nhận thập giá là đón nhận sự ô nhục, và khinh khi của đồng
loại.
Có lẽ chúng ta vẫn nhớ hình ảnh Thầy Chúa Giêsu vác thập giá lên đỉnh đồi Calve và chấp nhận chết treo trên
cây thập giá. Quả thật Thập giá là “một ô nhục đối với người Do thái và; là điều điên rồ đối với dân ngoại
giáo”(1Cr 1,23).
Thế mà Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta vác lấy cái ô nhục đó ! Vì đối với Thiên Chúa đó là dấu chỉ
của sự chiến thắng “vì qua đau khổ mới tiến tới vinh quang”. Và thập giá đối với Chúa còn có giá trị
cứu độ vì “khi nào Ta bị giương cao lên, Ta sẽ kéo mọi người lên”.
Có lẽ chúng ta cũng thắc mắc: “Thiên Chúa gửi thập giá hay thử thách đến cho tôi để làm gì vậy?”. Điều này
chúng ta cũng phải hỏi: “Tại sao người ta cứ phải trải qua những kỳ thi, những cuộc trắc nghiệm, khảo hạch,
… rồi mới lãnh được bằng tốt nghiệp trung học, đại học, mới được công nhận là bác sĩ, giáo sư, luật sư?”
Như vậy, thập giá là nhịp cầu để cho ta tiến lên và chắc chắn sẽ trưởng thành hơn khi vượt qua thập
giá. Hơn nữa, thập giá còn cho ta được thông phần vào sự thương khó của Chúa để cứu độ bản thân và
anh em. Khi chúng ta đón nhận thập giá tr ong đời là dịp để chúng ta dâng đau khổ hầu xin Chúa tha
thứ những hình phạt cho bản thân chúng ta. Và dâng hy sinh đau khổ để xin Chúa nguôi cơn thịnh nộ giáng
xuống địa cầu vì tội lỗi nhân loại. Như vậy, chúng ta đón nhận thập giá là vì Chúa và vì nhân loại. Và phải có
cái nhìn như vậy chúng ta mới có thể vui vẻ lạc quan ngay cả khi khốn khó tư bề.
Chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta không vì Chúa thì làm sao chúng ta yêu mến người bên cạnh, người đồng
hành luôn gây gỗ với chúng ta, có khi còn luôn thù ghét chúng ta?
Chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta không vì Chúa thì làm sao chúng ta hy sinh chu toàn bổn phận hằng ngày để
đem lại hạnh phúc cho gia đình?
Chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta không vì Chúa thì làm sao chúng ta có thể đón nhận biết bao nghịch cảnh trái
ngang đến với chúng ta như: bệnh tật, hiểu lầm, già yếu, ganh ghét, chê bai. . .
Mỗi người đều có thánh giá phải mang. Nhưng Chúa sẽ không bao giờ trao thánh giá vượt khả năng của
chúng ta. Thế nên, chúng ta hãy tin tưởng đón nhận mọi khó khăn vì Chúa, nhất là hãy biết cậy dựa vào ơn
Chúa để vượt qua.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn tìm ra ý Chúa trong cuộc sống và đón nhận theo thánh ý cho dù có vì đó mà
phải vác thập giá hằng ngày theo chân Chúa. Amen
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

THÔNG BÁO
Xin chào đón các em và quý phụ huynh trở lại
sinh hoạt - 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
Chúa Nhật, ngày 17
Tháng 09 và Chúa Nhật,
ngày 1 Tháng 10 - lúc
4PM, 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 Mar ia
-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

