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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,
Tháng 6 - Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Giáo hội muốn dùng cả tháng sáu này để giáo hữu tôn sùng
Trái Tim Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có được trái tim giống
như Chúa, để chúng ta biết yêu thương, nhất là biết rung động trước nỗi đau khổ của người khác và biết cảm
thông cho những lỗi lầm, thiếu xót của anh chị em.
Tuần tới chúng ta sẽ mừng ngày Hiền Phụ, chúng ta cùng cám ơn và chúc mừng những Người Cha trong ngày
Hiền Phụ: những người Cha trong gia đình luôn sống hy sinh, lao nhọc, lo cho gia đình. Xin Chúa ban mọi ơn
lành hồn xác cho những Người Cha của chúng ta.
Cha chúc mừng cho tất cả các em học sinh đã mãn năm học, và đặc biệt chúc mừng cho các em đã tốt nghiệp
ra trường, được nhiều thành công rực sáng trong môi trường mới.
Cha chúc mừng tất cả các em thiếu nhi đã đạt thành tích tốt trong năm học vừa qua. Chúc các em mùa hè nhiều
niềm vui. Đoàn Thiếu Nhi sắp tới các em sẽ có những Ngày Trại Hè. Xin cộng đoàn cầu nguyện và nâng đỡ
các em, chúc các em có những ngày trại vui vẻ, lành mạnh.

Sr. Hương và các Sơ Dòng Mến Thánh Giá đi Tĩnh Tâm và về thăm Hội Dòng và sẽ trở lại với cộng đoàn giáo xứ vào cuối tháng 6 này, xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho các Sơ
trong dịp đi Tĩnh Tâm và viếng thăm quê nhà này. Xin chân thành cám ơn Sr.Hương đã giúp đỡ và cộng tác
với cộng đoàn trong thời gian qua.
Tôi rất cảm ơn tấm lòng thương mến của cộng đoàn, đã dành cho Sr. Cố Theresa Trần Thị Hường và Cha cố
Anphongsô Trần Đức Phương, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ân thưởng cho các người con đã
được Chúa tuyển chọn được vào hưởng hạnh phúc Nhan Thánh Chúa.
Tôi xin cám ơn quý ông bà anh chị em đã luôn hỗ trợ cho ban mục vụ cộng đoàn, và tôi cũng kêu gọi mọi
người tham gia vào các sinh hoạt của cộng đoàn- giáo xứ.
Tôi xin chúc mừng Tân Linh Mục - cha Trần Bảo Anh đã được thụ phong chức Linh Mục vào sáng thứ bảy
ngày 9 tháng 6 vừa qua. Xin Chúa ban nhiều ơn cho cha, để cha luôn trung thành theo ơn gọi Thánh Hiến,
luôn hăng say phục vụ dân Chúa và hạnh phúc trong đời Thánh Hiến.
Qua Chương Trình đóng góp Annual Catholic Appeal, quý ông bà anh chị em đã quảng đại đóng góp tài chánh
và lời cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho tấm lòng dâng tặng của quý ông bà anh chị em.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lòng xót thương, xin Thánh Tâm Chúa Yêsu làm cho trái tim chúng con được
nên giống Thánh Tâm Chúa.
Trong Thánh Tâm Chúa,
LM. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 6. 2018
Ý chỉ chung của Đức Thánh Cha: Xin cho mạng xã hội thúc đẩy sự hiệp nhất và tôn tr ọng
người khác trong sự khác biệt.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 6. 2018
10 Chúa Nhật 10 Quanh năm
17 Chúa Nhật 11 Quanh năm
24 Chúa Nhật, Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ
kính
29 Thứ Sáu, Thánh Phêrô Phaolo, tông đồ, lễ kính

Tháng 7. 2018
1 Chúa Nhật 13 Quanh năm
8 Chúa Nhật 14 Quanh năm, thánh lễ Việt lúc 1:30pm
tại Westside Chapel
Cộng đoàn Thánh Martin chúng con
xin chúc mừng Tân Linh Mục Trần
Bảo Anh. Kính chúc Tân Linh Mục
dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, tràn đầy
sức khỏe và niềm vui trong sứ vụ mới.
Cùng Cha linh hướng và Sr.
Hương, Ban Mục Vụ chúng con
xin chúc mừng ngày lễ của người
Cha đến tất cả quý ông, quý anh
em trong cộng đoàn. Xin chúc quý ông, quý anh em
mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Nguyện xin Thiên
Chúa luôn luôn đồng hành cùng quý vị.

Tri Ân
Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp chúng con xin tri ân
Quý Hội Đồng Mục Vụ và Cộng Đoàn Thánh Martin
De Porres đã chia sẻ quảng đại và tận tình giúp đỡ
chúng con trong việc tổ chức Nghi Lễ Phát Tang, Thánh
Lễ An Táng cho Sr. Theresa Trần Thị Hường. Chúng
con xin hết lòng cảm tạ và nguyện xin Chúa trả công bội
hậu cho quý Ông Bà Anh Chị Em thay cho chúng con.
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Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa
Giê-su và các Linh mục
Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ
tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu
cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con
người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên
thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm
thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất
về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng
ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được
của tình thương yêu lạ lùng ấy.
Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và
cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể
đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su,
kinh dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu.

THÔNG TIN CỘNG ĐOÀN


Picnic của cộng đoàn: Cộng Đoàn sẽ có buổi
pinic vào sau Thánh Lễ Chúa Nhật của Cộng
Đoàn, ngày 08 tháng 7, tại Nhà Thờ St.Michael
-Westside. Xin kính mời quý ông bà và anh
chị em cùng đến hiệp dâng Thánh Lễ và ở lại
tham dự buổi pinic chung của Cộng Đoàn.



Hospitality (Ban Tiếp Tân): Xin kính mời
cộng đoàn tham gia vào Ban Tiếp Tân
(hospitality) của Cộng Đoàn. Xin liên lạc
BMV ở bàn cuối Nhà Thờ trước và sau Thánh
Lễ Chúa Nhật, hoặc email:
cdthanhmartin@gmail.com để ghi danh, và sẽ bắt
đầu huấn luyện vào tháng 6-7. Ban sẽ bắt đầu
thành lập vào tháng 8.



Ngày pinic của Giáo Xứ St. Michael: sẽ vào
Chúa Nhật ngày 15 tháng 7, sau Thánh Lễ
5PM, tại St.Michael-Downtown. Xin kính mời
quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự
buổi pinic chung của Giáo Xứ.



Hội Con Đức Mẹ không đọc Kinh Chúa Nhật
ngày 17 tháng 6, và sẽ đọc Kinh Dâng Kính
Đức Mẹ, vào Chúa Nhật July 1st.
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CÙNG NHAU HỌC GIÁO LÝ
Hỏi: Hội thánh diễn tả mầu nhiệm Nhập thể như thế nào?
Thưa: Hội thánh diễn tả mầu nhiệm này khi xác quyết r ằng Ðức Giêsu Kitô
là Thiên Chúa thật và là người thật, với hai bản tính là thần tính và nhân tính,
không lẫn lộn, nhưng kết hợp trong Ngôi Lời. Vì thế, trong nhân tính của Chúa
Giêsu, tất cả - các phép lạ, đau khổ và cái chết - đều được qui về Ngôi vị thần linh
của Người, Ðấng hoạt động qua nhân tính mà Ngôi vị này đảm nhận.
Hỏi: Trái tim của Ðức Kitô nói lên điều gì?
Thưa: Ðức Kitô biết và yêu thương chúng ta bằng một trái tim của con người.
Trái tim của Người bị đâm thâu để cứu độ chúng ta, là biểu trưng cho tình yêu vô biên của Người đối với
Chúa Cha và đối với tất cả mọi người.
Hỏi: Câu “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai” có ý nghĩa gì?
Thưa: Câu này muốn nói lên r ằng Ðức Tr inh Nữ Mar ia đã thụ thai tr ong lòng mình Người Con Vĩnh
Cửu là bởi tác động của Chúa Thánh Thần chứ không có sự cộng tác của một người nam: "Thánh Thần sẽ ngự
xuống trên Bà" (Lc 1,35), đó là lời thiên thần đã nói với Ðức Maria lúc Truyền tin.
Hỏi: “... sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh”: tại sao Ðức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa?
Thưa: Ðức Maria thật sự là Mẹ Thiên Chúa bởi vì là Mẹ của Chúa Giêsu (Ga 2,1; 19,25). Thật vậy, Ðấng mà
Mẹ đã cưu mang bởi tác động của Chúa Thánh Thần và đã thực sự là con của Mẹ, chính là Con hằng hữu của
Thiên Chúa Cha. Chính Người là Thiên Chúa.
Hỏi: "Vô Nhiễm Nguyên Tội" nghĩa là gì?
Thưa: Từ muôn thuở và một cách hoàn toàn nhưng không, Thiên Chúa đã chọn Ðức Mar ia làm Mẹ
của Con mình. Ðể chu toàn sứ mạng này, Mẹ đã được ơn vô nhiễm ngay từ lúc được thụ thai. Ðiều này có
nghĩa là, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và đón nhận trước công nghiệp của Ðức Giêsu Kitô, Ðức Maria đã
được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ lúc được thụ thai.
Hỏi: Ðức Maria đã cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa như thế nào?
Thưa: Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Ðức Mar ia, suốt đời vẫn tinh tuyền không hề phạm một tội r iêng
nào. Mẹ là "Ðấng đầy ân phúc" (Lc 1,28), "Ðấng rất thánh." Khi Thiên Thần báo tin rằng Mẹ sẽ sinh "Con
Ðấng Tối cao" (Lc 1,32), Mẹ đã tự do chấp nhận trong "sự vâng phục của đức tin" (Rm 1,5). Ðức Maria tự
hiến hoàn toàn cho con người và công trình của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và với trọn tâm hồn Mẹ chấp nhận
ý định cứu độ của Thiên Chúa.
(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


Chúng con cảm ơn Cha, Sơ, Ban mục vụ, quý đoàn thể đã nâng đỡ
cầu nguyện cho năm sinh hoạt của chúng con được bình an và kết
thúc tốt đẹp.



Cảm ơn qúy phụ huynh đã cộng tác và giúp đỡ chúng con trong suốt
năm sinh hoạt vừa qua.



Kính xin cộng đoàn cầu nguyện và đồng hành với chúng con trong
ngày trại hè sắp tới được mọi sự bình an và các em vui khoẻ.

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 xin kính mời
toàn thể cộng đoàn cùng đến
đọc Kinh Dâng Kính Đức Mẹ,
vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật
tuần thứ 1 và tuần thứ 3, tại Nhà Thờ St.
Michael – Westside

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

