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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!
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe câu chuyện người phong cùi tìm đến vời Chúa
Giêsu và Ngài đã chữa anh ta khỏi bệnh, không đợi chờ, anh ta đã lập tức loan truyền tin vui
này cho mọi người. Thật vậy Ngài là một bác sĩ luôn thương yêu chữa lành bệnh tật thể lý cho
mọi người, Ngài con là một bác sĩ chữa lành bệnh tật tâm linh cho tất cả chúng ta nữa. Chúng
ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu để được yêu thương và chúc lành.
Hôm nay cộng đoàn chúng ta cùng nhau tổ chức đón mừng Xuân Quê Hương. Tôi xin chúc
mừng tuổi mới đến quý cụ cao niên, tất cả mọi người và từng người. Chúc cho trong năm Mậu
Tuất này được khang an thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Tôi chân thành cảm ơn sự hy sinh
chuẩn bị của ban tổ chức trong việc sắp xếp và mời gọi mọi người trong các hội đoàn đoàn thể
và trong cộng đoàn cùng tham gia góp phần đón xuân. Cảm ơn những người đã tham gia gói và
nấu bánh tết cho cộng đoàn ăn tết hôm nay. Cảm ơn Fr. Jim Lee và giáo xứ đã cung cấp tài
chánh cho chúng ta tổ chức ăn mừng tết. Xin chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho Cha chánh xứ
và những người đã tận tình giúp đỡ cộng đoàn trong các sinh hoạt.
Cộng đoàn chúng ta cùng hân hoan chúc mừng cho 15 em đã lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải Lần
Đầu và 8 em đã tham dự tuần tĩnh tâm của lớp Thêm Sức. Tạ ơn Chúa và chúc mừng cộng đoàn
đang được lớn lên trong hồng ân và sự sống của Chúa. Xin quý phụ huynh sắp xếp để các em
thiếu nhi được tham gia ngày tĩnh tâm của các em vào đầu Tháng Ba và mời ông bà anh chị em
tham gia hai buổi tâm Mùa Chay của cộng đoàn tổ chức vào tuần hai trong Tháng Ba.
Thứ Tư tuần này chúng ta bắt đầu bước vào phụng vụ Mùa Chay, Mùa của tập luyện và chiến
đấu thiêng liêng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha đấng giầu lòng thương xót ban nhiều sức
mạnh và tình yêu cho mỗi người chúng ta để sẵn sàng bước đi trên con đường Đức Giêsu đã đi
là biết yêu thương những người yếu đuối, bệnh tật. Nhất là dịp đầu năm, xin nhớ đến các cụ
ông cụ bà lớn tuổi đang đau yếu bệnh tật. Xin Chúa ban muôn ơn lành giúp họ vượt qua những
thử thách trong cơn bệnh. Một lần nữa chúc mừng năm mới tới toàn thể cộng đoàn.
Linh Mục: Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 2.2017
Ý chỉ chung của Đức Thánh Cha:

Cầu cho những người đang nắm quyền bính trong xã hội về
phương diện vật chất, chính trị hay tinh thần, xin cho họ không bị tha hóa.
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Thông báo

CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 2. 2018
11. CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh
tuần II.
14. Thứ Tư. LỄ TRO. Ca vịnh tuần IV. Khởi đầu
mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và
kiêng thịt.
16. Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro. TẾT NGUYÊN
ĐÁN-MẬU TUẤT. Ngày Mồng Một Tết.
17. Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro. Ngày Mồng Hai Tết.
Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.
18. CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Ca vịnh tuần I.
Ngày Mồng Ba Tết. Xin Chúa thánh hoá công ăn
việc làm.
22. Thứ Năm. LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ,
TÔNG ĐỒ, lễ kính.
25. CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Ca vịnh tuần II.
Tháng 3. 2018
Tháng Thánh Giu-se/ Cầu Cho Các Giáo Hữu
Vững Đức Tin
04. CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Ca vịnh tuần
III.
11. CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Ca vịnh tuần
IV.
Ban Mục Vụ
chúng con xin
kính chúc quý
Cha, Sr. Hương,
Thầy
Thomas
cùng toàn thể quý
ông bà và anh chị
em năm mới
2018 luôn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, dồi dào
sức khỏe, hồn an xác mạnh. Xin Thiên Chúa là Chủ
mùa xuân vỉnh cửu ban muôn vàn ân phúc cho quý
Cha, Sr.Hương, Thầy Thomas, cùng toàn thể quý ông
bà và anh chị em.
Xin Kính Chúc,
BMV

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2018
Tại Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres
Ngày 10 & 11 tháng 3 năm 2018
Thuyết Giảng: Lm Anthony Dzung Nguyen,
CSsR—Dòng Chúa Cứu Thế

Chương trình tổng quát:
Thứ sáu ngày 9 tháng 3 năm 2018: Sau giờ Viếng
Chặng Đàng Thánh Giá tại Nhà Thờ St.Michael –
Downtown; cha sẽ Ngồi Toà Giải Tội
Thứ bảy ngày 10 tháng 3 năm 2018 - Tại Nhà
Thờ St. Michael - Downtown
9:00AM: Thánh Lễ
 10:00AM: Giảng Tĩnh Tâm - Phòng Gym


Chúa Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2018 - Tại Nhà
Thờ St.Michael - Westside
12:30PM - Cha ngồi toà Giải Tội
 1:00PM - Giảng Tĩnh Tâm
 4:00PM - Thánh Lễ bế mạc






******************************
Sinh hoạt nhóm nhỏ - Chia sẻ Lời Chúa
trong Mùa Chay: Kính mời quý ông bà anh
chị em nào muốn tham gia chương trình chia sẻ
Lời Chúa hàng tuần trong Mùa Chay, xin liên
lạc với Sr. Hương để được biết thêm chi tiết và
hường dẫn.
Thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018: Hành
Hương Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi và đón
xuân tại Oregon, khởi hành tại St. Michael
Downtown lúc 6:00 am. Kính xin cộng đoàn
cầu nguyện cho phái đoàn đi hành hương được
mọi sự bình an và tốt đẹp.
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Cùng nhau học giáo lý
Hỏi: Các thiên thần là ai?
Thưa: Các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, không có thân xác, vô hình và bất tử; đó là những hữu
thể có ngôi vị, có lý trí và ý chí. Họ không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện và tôn vinh Thiên
Chúa; các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của Ngài để thực hiện sứ vụ cứu độ loài người.
Hỏi: Các thiên thần hiện diện trong đời sống của Hội thánh như thế nào?
Thưa: Hội thánh liên kết với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa; Hội thánh kêu cầu sự trợ giúp của các
ngài và trong phụng vụ, Hội thánh kính nhớ một số vị trong các ngài.
Hỏi: Thánh Kinh dạy gì về việc tạo dựng thế giới hữu hình?
Thưa: Qua chuyện kể "sáu ngày" tạo dựng, Thánh Kinh cho chúng ta biết giá trị của thế giới thụ tạo, và
mục đích của nó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Mọi vật hiện hữu là nhờ Thiên Chúa, tất
cả đều lãnh nhận từ Thiên Chúa sự tốt lành và hoàn hảo, lề luật và vị trí của mình trong vũ trụ.
Hỏi: Ðâu là vị trí của con người trong công trình tạo dựng?
Thưa: Con người là chóp đỉnh của các thụ tạo hữu hình, vì được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên
Chúa.
Hỏi: Các thụ tạo liên hệ với nhau như thế nào?
Thưa: Giữa các thụ tạo có mối liên hệ với nhau và một phẩm trật theo ý Thiên Chúa. Ðồng thời cũng có
một sự hợp nhất và liên đới giữa các thụ tạo, vì tất cả đều có cùng một Ðấng Sáng Tạo, tất cả đều được
Ngài yêu mến và được sắp xếp để tôn vinh Ngài. Vì thế, tôn trọng những lề luật đã được khắc ghi trong
công trình tạo dựng và những mối tương quan phát xuất từ bản tính của mọi vật, là một nguyên tắc khôn
ngoan và là một nền tảng của luân lý.
Hỏi: Ðâu là mối liên hệ giữa công trình sáng tạo và công trình cứu chuộc?
Thưa: Công trình sáng tạo đạt tới tột đỉnh trong một công trình còn vĩ đại hơn nữa, là công trình cứu
chuộc. Thật vậy, công trình cứu chuộc là khởi điểm cho công trình sáng tạo mới, trong đó tất cả sẽ tìm
được ý nghĩa trọn vẹn và sự viên mãn của mình.
Hỏi: Phải hiểu "Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa" theo nghĩa nào?
Thưa: Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa theo nghĩa họ có khả năng nhận biết và yêu
mến một cách tự do Ðấng Sáng Tạo nên mình. Trên mặt đất, chỉ có con người là thụ tạo đã được Thiên
Chúa dựng nên cho chính họ và mời gọi họ tham dự vào đời sống thần linh của Ngài nhờ nhận biết và yêu
thương. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người có phẩm giá của một ngôi vị; họ không
phải là một sự vật, nhưng là một con người có khả năng nhận thức về bản thân mình, tự hiến mình cách tự
do và đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân.
Hỏi: Thiên Chúa dựng nên con người với mục đích gì?
Thưa: Thiên Chúa đã dựng nên tất cả cho con người, nhưng con người được dựng nên để nhận biết, phục
vụ và yêu mến Thiên Chúa; hầu ở trần gian, họ dâng lên Thiên Chúa mọi thụ tạo mà tạ ơn Ngài, nhờ đó họ
sẽ được nâng lên trời sống với Thiên Chúa. Chỉ trong mầu nhiệm của Ngôi Lời Nhập thể mà mầu nhiệm về
con người mới thực sự được sáng tỏ. Con người được tiền định để phản ánh hình ảnh của Con Thiên Chúa
làm người, Ðấng là "hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa vô hình" (Cl 1,15).\
(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
1. Chúc mừng 15 em trong đoàn Thiếu Nhi đã được lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa
lần đầu ngày 26 Tháng Giêng vừa qua. Cảm ơn Thầy Thomas và 2 phụ huynh
Thủy – Cần rất nhiều.
2. Chân thành tri ân cộng đoàn, quý phụ huynh, bạn bè gần xa đã ủng hộ chợ tết
năm nay của chúng con. Xin chúc mừng năm mới đến tất cả mọi gia đình và
từng người trong đoàn thiếu nhi.
Tháng 2:
 Thiếu Nhi sẽ không sinh hoạt ngày 18 (nghỉ TếT).
 Ngày Chúa Nhật 25 Đoàn Thiếu Nhi sinh hoạt từ 1:30 đến 4:30 pm tại
Downtown.
•

Đoàn Thiếu Nhi có một buổi TĨNH TÂM MÙA CHAY Kính xin quý phụ
huynh ghi danh và sắp xếp để các em tham dự đông đủ. – Thứ Bảy ngày 3 tháng 3 tại Westside từ 9:00am
– 3:00pm

•

Giáo xứ tổ chức Firefall cho giới trẻ vào ngày 10 tháng 3 tại Dowtown. Xin phụ huynh cho các em thiếu
nhi từ lớp 8 đến lớp 12 ghi danh tham dự. xin lạc Trưởng Huề: 360 888-8986 và Trưởng Thủy: 360 2805406 để biết thêm chi tiết.

MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu, cử
hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn
các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Hướng dẫn về luật giữ chay và kiêng thịt:
Ngày giữ chay và kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1251, dạy “thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, phải giữ
chay và kiêng thịt”.
Tuổi giữ chay: Giáo Luật, Điều 1252, dạy “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi, thì
phải giữ chay;và Giáo Luật, Điều 97 Khoản 1, quy định: “Ai đã được 18 tuổi tròn mới là thành niên”.
Tuổi kiêng thịt: Giáo Luật, Điều 1252 “buộc những người từ 14 tuổi tròn”.
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
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: Diệu Nguyễn | Thủy Nguyễn | Kim Anh Nguyễn | Hiền Giang | Hương Nguyễn
Liên Lạc Ban Mục Vụ: 360-556-9578

