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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 rất thân mến,
Trước hết tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc ông bà anh chị em sống vui tươi
bình an trong Chúa Phục Sinh với Lòng Chúa Xót Thương để như hoa mùa xuân đua nở và những mầm non
đang vươn lên tràn đầy sức sống làm sinh động cho mặt đất và vui tươi trong lòng người.
Tôi xin cảm ơn tất cả cộng đoàn và từng người đã dấn thân phục vụ trong những ngày đại lễ của Tuần Thánh
và Mừng Chúa Phục Sinh vừa qua. Thật vậy Giáo xứ là gia đình chung nên rất cần những bàn tay hỗ trợ cộng
tác để mọi việc chung được tốt đẹp và diễn tiến bình an.
Lời tạ ơn lớn nhất là Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres đã có được Ông Phêrô Đăng Nguyễn lãnh nhận các
bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục Sinh vừa qua. Cũng như hôm nay là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót
Chúa, cộng đoàn chúng ta chúng ta có 16 em được rước lễ lần đầu và 8 em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Tôi
xin cảm ơn các huynh trưởng, các giáo lý viên đã hướng dẫn cho con em chúng ta có được ngày hôm nay. Xin
tạ ơn Chúa cùng gia đình và chúc mừng các em đã tiến lên một bước trong đời sống thiêng liêng với Chúa.
Quý ông bà và anh chị em đã biết từ Chúa Nhật tuần sau, Nhà thờ chính tại Downtown sẽ tạm ngưng sử dụng
để cho công việc tu sửa được tiếp tục, vì thế các Thánh lễ được cử hành tại Westside và phòng gym của nhà
trường tại Downtown. Xin chúng ta lưu ý giờ giấc cử hành thánh lễ cuối tuần cũng có sự được thay đổi để
chúng ta đến tham dự thánh lễ đúng giờ.
Lời cảm ơn đặc biệt xin được gửi đến Thầy Thomas Trần. Trong năm học vừa qua Thầy đã dành nhiều thời
gian và tình thương cho cộng đoàn chúng ta. Cảm ơn Thầy đã dạy giáo lý cho các em của cộng đoàn, đã hướng
dẫn và đồng hành đời sống tâm linh và tinh thần với các huynh trưởng, các hội đoàn, đoàn thể, và tham gia các
nghi thức phụng vụ của cộng đoàn. Xin chúc Thầy những ngày tháng sắp tới trong đời sống dâng hiến cũng gặt
hái nhiều kết quả trong thánh ý Chúa, cộng đoàn nơi đây sẽ luôn nhớ đến Thầy, hỗ trợ và cầu nguyện choThầy.
Cha cảm ơn Trưởng Thủy Nguyễn và Tín Lê đã đáp trả lời mời gọi tiến lên làm Huynh Trưởng của Chúa
Giêsu hôm nay để phục vụ các con em thiếu nhi của cộng đoàn. Lời cầu nguyện và chúc lành của cha luôn ở
cùng hai huynh trưởng, xin hãy hết lòng hỗ trợ và cộng tác với các huynh trưởng để cùng nhau phục vụ trong
vui tươi và hạnh phúc.
Cuối cùng, xin chúng ta hãy nhớ đến những người đau yếu bệnh tật trong cộng đoàn, những người đang gặp
khó khăn buồn khổ, hãy yêu thương cầu nguyện và thăm viếng nhau, đem tình tình thương của Chúa đến với
nhau. Với lòng biết ơn và kính trọng chúng ta cầu nguyện nhiều cho Cha chánh xứ Jim Lee kính mến. Nguyện
xin Chúa Phục Sinh là niềm vui và bình an cho tất cả ông bà anh chị em. Xin Chúa ban cho chúng ta nghị lực
và sức mạnh để sống hân hoan tràn đầy hy vọng trong đời sống hằng ngày.
Linh mục Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn, Linh hướng
Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 4. 2018
Ý chỉ chung của Đức Thánh Cha: Cầu cho các nhà hoạch định và lãnh đạo kinh tế. Xin
cho họ can đảm khước từ mô hình kinh tế nhắm loại trừ những phần tử khác và biết tìm ra
những phương hướng tốt đẹp mới.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
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THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN


Lớp giáo lý hôn nhân của giáo xứ bắt đầu vào
ngày 20 tháng 4 từ 6:30pm - 8:30pm tại Downtown. Hạn chót đơn ghi danh tham gia khóa
học là ngày 10 tháng 4.



Đức Mẹ Thánh Du: Cộng đoàn tổ chức Rước
Đức Mẹ Thánh Du đến các gia đình, kính mời
cộng đoàn ghi danh Rước Đức Mẹ Thánh Du
vào các ngày Chúa Nhât từ Tháng 5 đến Tháng
10. Mọi chi tiết và ghi danh, xin liên lạc với Sr.
Hương 253-973-8758.



Chúc mừng Nhóm Thư Viện Đức Tin và chân
thành cảm ơn nhóm đã dấn thân âm thầm phục
vụ được 9 năm.



Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres cảm ơn
Thầy Thomas trong suốt thời gian qua đã đồng
hành và giúp đỡ chúng con trong những sinh
hoạt chung. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho
Thầy trong bước đường mà Ngài đã yêu
thương, mời gọi và dành sẵn cho Thầy.



Xin Chúc Mừng các em và gia đình của các em
Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức hôm nay. Xin
dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa và xin mọi người
trong cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để giúp
các em vững mạng lớn lên trong đức tin.



Xin tạ ơn Chúa và xin Chúc mừng chào đón
Bác Phêrô Đăng Nguyễn đã gia nhập là thành
viên của cộng đoàn giáo xứ. Nguyện cầu
Thiên Chúa luôn mãi đồng hành với Bác Phêrô
Đăng Nguyễn.

08 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. (Chúa Nhật
Lòng Thương Xót Chúa) - Thánh lễ Việt lúc 1:30pm
09 Thứ Hai. TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ
trọng. Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối
khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã
làm người”.
15 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Ca vịnh tuần
III.
22 07 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Ca vịnh
tuần IV. Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho
ơn gọi linh mục và tu sỹ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến
cánh đồng của Chúa, cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp
lại tiếng Chúa để dấn thân phục vụ mở mang Nước
Chúa.
25 Thứ Tư. THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH
TIN MỪNG. Lễ kính.
29 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Ca vịnh tuần I.

Tháng 5. 2018
03 Thứ Năm. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH
GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính.
06 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Ca vịnh tuần
II.
10 Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh. CHÚA LÊN
TRỜI, lễ trọng và buộc.
13 CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Ca vịnh tuần
III. Thánh lễ Việt lúc 1:30pm
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Thông Báo:
Sau Chúa Nhật April 8: Nhà thờ chính tại Downtown sẽ tạm ngưng sử dụng để cho công việc tu sửa
được tiếp tục, vì thế các Thánh lễ được cử hành tại Westside và phòng gym của nhà trường tại Downtown như
sau:
Thứ Bảy: 5:00PM – Westside Chapel
Chúa Nhật: 7:00AM – Westside Chapel; 9:00AM – Westside Chapel; 11:00AM – Westside Chapel;
10:00AM - School gym Downtown; 5:00PM – School gym Downtown
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Cùng nhau học giáo lý
Hỏi: Tội tổ tông truyền là gì?
Thưa: Mọi người đều bị sinh ra trong nguyên tội. Nguyên tội là tình trạng thiếu vắng ơn thánh sủng và sự
công chính nguyên thủy. Ðó là một tội mà chúng ta "vướng mắc" chứ không phải là một tội mà chúng ta vấp
phạm; đó là tình trạng lúc chào đời chứ không phải là một hành vi cá nhân. Do sự thống nhất của toàn thể
loài người, tội này được truyền lại cho con cháu của Ađam trong bản tính loài người, "không phải do bắt
chước, nhưng là qua truyền sinh." Việc truyền đạt này là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được
cách trọn vẹn.
Hỏi: Những hậu quả khác do nguyên tội gây nên là gì?
Thưa: Sau khi tổ tông đã phạm tội, bản tính con người không hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng bị thương tật
trong các sức lực tự nhiên của mình, chịu sự u mê, đau khổ và nằm dưới quyền lực sự chết; bản tính con
người bị nghiêng chiều về tội lỗi. Sự nghiêng chiều này được gọi là dục vọng (concupiscentia).
Hỏi: Thiên Chúa đã làm gì sau tội đầu tiên của con người?
Thưa: Sau tội đầu tiên, thế gian đã bị tràn ngập tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người dưới
quyền lực sự chết. Trái lại, Ngài đã tiên báo cách mầu nhiệm - trong "Tiền Tin Mừng" (x. St 3,15) - rằng sự
dữ sẽ bị đánh bại và con người sẽ được nâng dậy khỏi sự sa ngã của họ. Ðó là lời tiên báo đầu tiên về Ðấng
Mêsia cứu chuộc. Vì thế, chúng ta đã gọi sự sa ngã là "tội hồng phúc" (felix culpa), vì "nhờ có ngươi, ta mới
có được Ðấng Cứu Chuộc cao cả dường này" (Phụng Vụ đêm Vọng Phục sinh).
Hỏi: Tin Mừng cho con người là gì?
Thưa: Tin Mừng là lời loan báo về Ðức Giêsu Kitô, "Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16,16), Ðấng đã chết
và đã sống lại. Vào thời vua Hêrôđê và Hoàng Ðế Xêdarê Augustô, Thiên Chúa đã thực hiện những lời Ngài
đã hứa với Ábraham và dòng dõi qua việc Ngài đã sai "Con Mình tới, sinh làm con một người nữ và sống
dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử" (Ga 4,4-5).
Hỏi: Tin Mừng này được loan truyền như thế nào?
Thưa: Ngay từ đầu, các môn đệ tiên khởi đã khao khát loan báo Ðức Giêsu Kitô, nhằm làm cho mọi người
tin vào Người. Ngày nay cũng thế, sự hiểu biết say mê Ðức Kitô làm nẩy sinh nơi các tín hữu niềm khao
khát rao giảng Tin Mừng và dạy giáo lý, nghĩa là giúp mọi người nhận thấy tất cả kế hoạch của Thiên Chúa
trong con người Chúa Giêsu và dẫn đưa nhân loại đến hiệp thông với Người.
Hỏi: Danh thánh "Giêsu" nghĩa là gì?
Thưa: Danh thánh Giêsu, được thiên thần gọi ngay từ lúc Truyền tin, có nghĩa là "Thiên Chúa cứu độ". Danh
thánh này nói lên căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu, vì "chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội" (Mt 1,21).
Thánh Phêrô khẳng định rằng "dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để
chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ" (Cv 4,12).
Hỏi: Tại sao Chúa Giêsu lại được gọi là "Ðấng Kitô"?
Thưa: "Kitô" là tiếng Hy Lạp, còn "Mêsia" là tiếng Hypri, có nghĩa là "được xức dầu". Chúa Giêsu là Ðấng
Kitô vì Người được Thiên Chúa thánh hiến, được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần để đảm nhận sứ mạng cứu
chuộc của Người. Người là Ðấng Mêsia mà dân Israel mong đợi, được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian.
Chúa Giêsu đã chấp nhận tước hiệu Mêsia, nhưng đã xác định rõ ràng ý nghĩa tước hiệu này: "từ trời xuống"
(Ga 3,13), chịu đóng đinh và rồi sống lại, Người là Tôi Trung Ðau Khổ, "hiến dâng mạng sống làm giá
chuộc muôn người" (Mt 20,28). Từ tước hiệu Kitô này, chúng ta được mang danh hiệu là người Kitô hữu.
(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


Tạ ơn Chúa và chúc mừng cho Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Emmanuel năm nay có:



Hai Tân Huynh Trưởng: Thuỷ Nguyễn & Tín Lê
Mười Lăm em Thiếu Nhi Rước Lễ Lần Đầu



Tháng Tư: Đoàn Sinh họat tại Westside từ 1:30 đến 4:30 vào
Chúa Nhật ngày 15, 22, & 29.



Đơn ghi danh đi cắm trại hè vào cuối tuần ngày 22-23 Tháng 6
sẽ được phổ biến trong Tháng Tư và Tháng Năm, Đoàn Thiếu
Nhi xin mới các em và gia đình cùng ghi danh tham dự.

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: Ban Mục Vụ
-Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Mar ia
-Tuần Thứ Năm: Hội Con Đức Mẹ

HỘI CON ĐỨC MẸ
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh
Chúa Nhật, ngày 13
Tháng 4 - 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

