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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 con xin chân thành cảm ơn Cha Anothony đã đến với cộng đoàn nhỏ bé của chúng con để đồng
hành và hướng dẫn cộng đoàn trong cuối tuần này được giao hòa cùng Chúa và chuẩn bị tâm hồn bước vào
Tuần Thánh và Mừng Chúa Phục Sinh năm nay. Kính chúc Cha dồi dào sức khỏe, niềm vui và ơn Chúa trong
cuộc đời mục vụ dâng hiến. Chân thành cảm ơn ban mục vụ và quý anh chị em đã tổ chức, chuẩn bị, và phục
vụ cho tuần tĩnh tâm được tốt đẹp, sốt sắng, và hiệp nhất.
Tiếp đến xin cám ơn Thầy Thomas và quý sơ đã tổ chức và hướng dẫn cho phái đoàn đi hành hương, hy vọng
mọi người có thời gian gần gũi với nhau và với Chúa, thu lượm nhiều hồng ân của Chúa và Mẹ Maria. Xin cảm
ơn Cha Trung, Cha Tuyên úy Miền Tây Bắc, và Cha Gioan Đỉnh Phạm đã hy sinh thời gian đồng hành với các
em trong đoàn thiếu nhi dịp tĩnh tâm Mùa Chay cuối tuần vừa qua. Cảm ơn quý huynh trưởng, trợ tá, phụ
huynh, quý sơ, quý thầy đã dành nhiều tình yêu và phục vụ cho giới trẻ của chúng ta. Một lần nữa tôi xin cảm
ơn tất cả mọi người đã đóng góp công sức trong dịp mừng xuân Mậu Tuất vừa qua để đem niềm vui đến cho tất
cả mọi người.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho Ông Đăng Nguyễn trong thời gian chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm vào
đêm vọng phục sinh sắp tới ngày 31 tháng 3. Xin kính mời cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện
cho các con em chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thánh Thể và Bí tích Thêm sức vào ngày 8 tháng 4.
Anh chị em thân mến, chúng ta cần góp sức và cầu nguyện cho các công việc chung của giáo xứ để mọi công
việc được bình an. Xin các hội đoàn và anh chị em tích cực tham gia các sinh hoạt phụng vụ của cộng đoàn
giáo xứ nhất là dịp đại lễ Tam Nhật Thánh, và mừng Chúa Phục sinh. Nhất là hỗ trợ giáo xứ trong thời gian sửa
chữa nhà thờ, thay đổi lịch cử hành thánh lễ để mọi sự được diễn tiến bình an và các sinh hoạt được tốt đẹp.
Lời Chúa hôm nay khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng giầu lòng từ bi, tội lỗi làm chúng ta phải
chết thì qua Đức Kitô chúng ta được sống lại và đồng ngự trị trên nước trời với Ngài. Ngài đến không phải để
luận phạt nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu độ. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết dùng tự do của
mình mà đặt tin tưởng vào Chúa và hành động theo lời dạy bảo của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Cầu chúc anh
chị em sống những ngày còn lại của Mùa Chay Thánh được sốt sắng, siêng năng cầu nguyện, và tràn đầy ân
phúc. Xin cầu nguyện nhiều cho các bệnh nhân và những người không thể hiện diện với cộng đoàn chúng ta
trong thánh lễ và các sinh hoạt.
Linh mục Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, linh hướng
Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 3.2018
Ý chỉ chung của Đức Thánh Cha: Xin cho mọi thành phần tr ong Giáo hội nhận r a sự
khẩn thiết của việc giáo dục phân định thiêng liêng trên bình diện cá nhân và xã hội.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 3. 2018
04 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Ca vịnh tuần III.
11 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Ca vịnh tuần IV.
18 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Ca vịnh tuần I.
19 Thứ Hai. THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM
ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ trọng.
25 CHÚA NHẬT LỄ LÁ. Ca vịnh tuần II. Khởi
đầu Tuần Thánh - Tuần Thương Khó.
29 THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
30 THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
31 THỨ BẢY TUẦN THÁNH. – VỌNG PHỤC
SINH
Tháng 4. 2018
01 CHÚA NHẬT PHỤC SINH
08 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. (Chúa Nhật
Lòng Thương Xót Chúa) - Thánh lễ Việt lúc 1:30pm

Thông Báo:
Chúa Nhật mồng 8 tháng 4.
1. Lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu - sẽ được
cử hành long trọng vào Thánh lễ Việt lúc
1:30pm tại Westside Chapel.
2. Lớp Thêm Sức - các em sẽ được lãnh nhận Bí
Tích Thêm Sức sẽ được cử hành long trọng vào
Thánh lễ Lifeteen lúc 5:00pm tại Downtown
Church.
3. Kính mời toàn thể cộng đoàn đến tham dự để
cầu nguyện và tạ ơn Chúa với các em và gia
đình.
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THÁNG THÁNH GIU-SE
CẦU CHO CÁC GIÁO HỮU VỮNG ĐỨC TIN
“Vào một thời kỳ khó khăn trong lịch sử Giáo Hội,
Đức Thánh Cha Pi-ô IX vì muốn đặt Giáo Hội
dưới sự bảo trợ uy quyền của Thánh Cả Giuse, nên
đã công bố Người là “Quan thầy của Giáo Hội
Công Giáo”…
Ngoài việc tin tưởng vào sự bảo vệ chắc chắn của
Thánh Giuse, Giáo Hội còn tin tưởng vào gương
mẫu cao quý của Ngài, một mẫu gương siêu vượt
trên mọi bậc sống cá nhân và dùng làm mẫu mực
cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu noi theo, dù ở bất
kỳ hoàn cảnh hay chức vụ cá biệt nào. Thái độ căn
bản của toàn thể Giáo Hội phải là “nghe lời Chúa
với niềm kính trọng”, là tuyệt đối sẵn sàng trung
tín phục vụ ý muốn cứu chuộc của Thiên Chúa
được mạc khải nơi Chúa Kitô. Ngay lúc khởi đầu
của công trình cứu rỗi nhân loại, sau Đức Maria,
chúng ta tìm thấy một mẫu gương vâng lời hoá
thân nơi Thánh Giuse, một người được tiếng là
luôn thi hành trọn vẹn mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Giáo Hội biến đổi những nhu cầu này thành kinh
nguyện. Ý thức rằng Thiên Chúa muốn trao phó
những giai đoạn đầu công cuộc cứu chuộc chúng ta
cho Thánh Giuse chăm nom, Giáo Hội cầu xin
Thiên Chúa ban ơn để được tín thành cộng tác vào
công trình cứu chuộc; để Giáo Hội nhận được lòng
tín thành và trái tim tinh tuyền đã thúc bách Thánh
Giuse phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể; và để Giáo Hội
tiến bước trước mặt Chúa trên đường thánh thiện
và công chính, noi gương thánh Giuse và qua lời
cầu bầu của Người.” (Thánh Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II, Người Giám Hộ Đấng Cứu Thế, 1989,
số 28,30,31).
Trong tháng này, để tôn kính Thánh Giu-se các tín
hữu sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính
Mừng, một kinh Sáng Danh, kinh Cầu Thánh Giuse và kinh Thánh Giu-se.

TRANG 3

ĐỒNG HÀNH

Số 145 THÁNG 3 NĂM 2018

Cùng nhau học giáo lý
Hỏi: Tại sao loài người tạo thành một sự thống nhất?
Thưa: Tất cả mọi người tạo thành sự thống nhất của dòng giống loài người, vì họ có cùng một nguồn gốc,
được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa, "đã tạo thành toàn thể nhân loại từ một người duy
nhất" (Cv 17,26). Tất cả đều có một Ðấng Cứu Ðộ duy nhất. Tất cả đều được mời gọi dự phần vào hạnh
phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Hỏi: Trong con người, linh hồn và thân xác tạo thành một sự thống nhất như thế nào?
Thưa: Con người là một hữu thể vừa thể xác, lại vừa tinh thần. Trong con người, tinh thần và vật chất tạo
thành một bản thể duy nhất. Sự thống nhất này rất sâu xa đến độ, nhờ nguyên lý tinh thần là linh hồn mà thể
xác, vốn là vật chất, trở thành một thân xác con người sống động, và được dự phần vào phẩm giá "là hình
ảnh của Thiên Chúa."
Hỏi: Ai ban linh hồn cho con người?
Thưa: Linh hồn thiêng liêng và bất tử không đến từ cha mẹ, nhưng được Thiên Chúa tạo dựng cách trực tiếp.
Linh hồn lìa khỏi thân xác lúc người ta chết, nhưng linh hồn không chết. Linh hồn sẽ tái hợp với thân xác
trong ngày sống lại sau hết.
Hỏi: Thiên Chúa đã thiết lập mối liên hệ nào giữa người nam và người nữ?
Thưa: Người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên với một phẩm giá ngang nhau là những nhân vị,
và đồng thời họ bổ túc cho nhau trong tư cách là nam và nữ. Thiên Chúa đã muốn tạo dựng họ cho nhau, làm
nên một sự hiệp thông các bản vị. Cả hai cùng được mời gọi truyền lại sự sống con người trong hôn nhân,
khi cả hai trở nên "một xương một thịt" (St 2,24) và làm chủ trái đất như những "người quản lý" của Thiên
Chúa.

Hỏi: Tình trạng nguyên thủy của con người theo kế hoạch của Thiên Chúa là gì?
Thưa: Khi sáng tạo người nam và người nữ, Thiên Chúa đã cho họ tham dự cách đặc biệt vào đời sống thần
linh của Ngài, trong sự thánh thiện và công chính. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, con người sẽ không phải
đau khổ, cũng không phải chết. Ngoài ra, có một sự hài hòa tuyệt hảo nơi chính con người, giữa thụ tạo với
Ðấng Sáng tạo, giữa người nam với người nữ, cũng như giữa đôi vợ chồng đầu tiên với toàn thể thụ tạo.
Hỏi: Làm thế nào để hiểu được thực tại của tội lỗi?
Thưa: Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người. Một thực tại như thế chỉ được hiểu biết cách đầy đủ dưới
ánh sáng Mạc khải của Thiên Chúa, và nhất là dưới ánh sáng của Ðức Kitô, Ðấng Cứu Ðộ mọi người, Ðấng
tuôn đổ ân sủng thật sung mãn bất cứ nơi nào tràn đầy tội lỗi.
Hỏi: Sự sa ngã của các thiên thần là gì?
Thưa: Với cách diễn tả này, người ta muốn nói rằng Satan và các ma quỉ khác, được Thánh Kinh và Thánh
truyền nói đến, vốn là các thiên thần tốt lành do Thiên Chúa dựng nên, nhưng đã trở thành ác xấu, bởi vì,
qua việc chọn lựa tự do và dứt khoát, chúng từ chối Thiên Chúa và Vương quyền của Ngài và như thế làm
phát sinh ra hỏa ngục. Chúng cố gắng lôi kéo con người vào cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa; nhưng
trong Ðức Kitô, Thiên Chúa xác nhận chiến thắng chắc chắn của Ngài trên Ác thần.
Hỏi: Tội đầu tiên của con người cốt tại điều gì?
Thưa: Con người, bị ma quỷ cám dỗ, đã dập tắt trong trái tim mình sự tin tưởng vào những liên hệ với Ðấng
Sáng Tạo của mình. Khi không tuân phục Thiên Chúa, con người muốn trở nên "như Thiên Chúa," không
nhìn nhận Thiên Chúa và không còn căn cứ vào Thiên Chúa nữa (St 3,5). Như thế, Ađam và Evà lập tức
đánh mất ân sủng của sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy cho bản thân và tất cả con cháu họ.
(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
Tri Ân:
Đoàn Thiếu Nhi chúng con chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy đã
đến hướng dẫn và giúp chúng con trong ngày tĩnh tâm Mùa Chay vừa qua. Cảm ơn
quý phụ huynh rất nhiều đã đến lo cho chúng con những bữa ăn thật ngon và tràn
đầy tình yêu thương.
Thông Báo:
Từ Tháng Ba đến Tháng Năm, đoàn thiếu nhi sẽ di chuyển qua sinh hoạt tại
Westside vì công trình tu sửa tại Downtown đã được bắt đầu.
 Thánh Lễ trọng thể cho 15 em của đoàn Thiếu Nhi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa sẽ được tổ chức vào
ngày Chúa Nhật 8 tháng 4 lúc 1:30pm tại Westside.
 Số tiền ủng hộ cho Chợ Tết của đoàn thiếu nhi dịp vừa qua là $2,200.00 đã được gửi đến Hội dòng Mến
Thánh Giá Gò Vấp làm quà tặng cho các em mồ côi và khuyết tật tại trung tâm Mai Ân. Chúng con xin
chân thành cảm ơn cộng đoàn, các em thiếu nhi, phụ huynh và ân nhân xa gần.


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.
-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

HỘI CON ĐỨC MẸ
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh
Chúa Nhật, ngày 18
Tháng 3 - lúc 5PM, tại
Westside Chapel.
Kính mời quý ông bà anh chị em đến đọc
Kinh Mân Côi và cầu nguyện với nhau.

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

