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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 anh chi em thân mến,
Lễ Lá hay còn gọi là Lễ Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêssia. Chúa Giêsu
tiến vào thành thánh Giêrusalem không để cho người đời tung hô, bái chào, nhưng Ngài tiến vào thành thánh
Giêrusalem để hoàn thành chương trình cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã hoạch định từ ngàn xưa bằng con
đường Thập Giá.
Chúa nhật Lễ Lá nhắc cho chúng ta rằng: vị Vua Giêsu chúng ta đang theo đó là vị Vua của hòa bình, của yêu
thương và tha thứ. Để được vào vương quốc của Ngài, chúng ta phải đi trên con đường Ngài đã đi qua: con
đường Thập Giá, con đường của tình yêu và tha thứ. Chỉ ai dám can đảm dấn bước trên con đường đó thì mới
chiếm được sự sống vĩnh cửu mà Ngài hứa ban.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu và cuộc Thương Khó
của Ngài. Qua cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, Ngài muốn dậy nhân loại bài học vâng phục để hoàn
toàn làm theo ý Thiên Chúa Cha. Đây cũng là tấm gương sáng chói, giúp nhân loại, giúp từng người nhìn vào
chính mình để ăn năn, để sám hối, để đổi mới con người mình.
Thật là hồng ân cao cả Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta, tháng vừa qua chúng ta đã được Cha Phêrô Nguyễn
Bá Quốc Linh đến viếng thăm và giảng tĩnh tâm, hướng dẫn cộng đoàn được giao hòa cùng Chúa và chuẩn bị
tâm hồn bước vào Tuần Thánh và Mừng Chúa Phục Sinh năm nay. Đặc biệt là chúng ta được có dịp cầu
nguyện và viếng Thánh Tích của Thánh Gioan Neumann ngay tại Thánh Đường St. Michael đây. Chúng ta hãy
tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã tổ chức, chuẩn bị, và phục vụ cho tuần tĩnh
tâm được tốt đẹp, sốt sắng, và hiệp nhất.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người đang trong thời gian chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm
vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới. 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. Xin hãy cầu nguyện cho nhau.
Hôm nay, cùng với Hội Thánh toàn cầu, cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng khai mạc tuần Thánh. Tôi cầu chúc
quý ông bà anh chị em một tuần Thánh sốt sắng tràn đầy ân Thánh Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta
sốt sắng tham dự vào nghi Lễ thánh thiện này, và cùng nhau chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Đại Lễ Phục Sinh
sắp tới.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chấp nhận đau khổ và chấp nhận Thập Giá của mình với tất cả niềm
tin và tình thương cứu độ mà Chúa luôn sẵn sàng trao ban cho chúng con.
Linh Mục Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh hướng.
Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 04. 2019
Ý chỉ chung của Đức Thánh Cha: Cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện
có mặt trong các vùng chiến tranh đang liều mình để cứu mạng sống của người khác.
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 04. 2019
14/04 - Chúa Nhật Lễ Lá
15/04 - Thứ Hai Tuần Thánh
16/04- -Thứ Ba Tuần Thánh
17/04 - Thứ Tư Tuần Thánh

18/04- -Thứ Năm Tuần Thánh
19/04 - Thứ Sáu Tuần Thánh
20/04 - Lễ Vọng Phục Sinh
21/04 - Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
28/04 - Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính
Lòng Thương Xót Chúa
Tháng 05. 2019
03/05 - Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ

05/05 - Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
12/05 - Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
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Ông này là ai vậy?

(Trích trong ‘Manna’)

Từ trước tới nay, chưa một lần nào Đức Giêsu tìm
cho mình chút vinh quang trần thế. Còn bây giờ, khi
cái chết đã gần kề, Ngài chấp nhận sự tán tụng của
đám đông, và chính Ngài cũng muốn ngồi trên lưng
một con lừa để khiêm tốn tiến vào thành thánh.
Nhiều người trải áo hay chặt cành cây rải trên lối đi.
Tiếng hò reo vang dậy. Người ta tung hô Ngài là
Đấng Mêsia, là Con vua Đavít. Quả thật Ngài là
Vua Mêsia, nhưng rồi đây người ta sẽ biết cách làm
vua của Ngài: qua đau khổ và cái chết ô nhục trên
thập giá.
Lễ Lá là một lễ vui, nhưng lại đượm buồn. Ta được
nghe bài thương khó trong thánh lễ.Tuần thánh đã
bắt đầu. Đức Giêsu bước vào những ngày cuối đời.
Rước lá đi theo Ngài trong vài giờ là điều dễ. Theo
Ngài giữa lúc Ngài được tung hô, chẳng khó gì.
Nhưng tiếp tục theo Ngài và ở lại khi Ngài bị mọi
người bỏ rơi, điều đó khó hơn nhiều. Chúng ta
thường cảm thấy mệt khi nghe đọc bài Thương
Khó. Nếu chúng ta dành thì giờ để suy niệm về
cuộc khổ nạn, ta sẽ thấy lời nói và thái độ của Đức
Giêsu có sức nâng đỡ và biến đổi ta, giúp ta đón
nhận mọi gai góc của cuộc sống.

Cần cảm nghiệm những đau đớn trên thân xác
Chúa, nhưng đừng quên những nỗi đau sâu kín của
THÔNG TIN GIÁO XỨ - CỘNG ĐOÀN trái tim Ngài, và nhất là đừng quên nhận ra một
Tình Yêu, Tình Yêu vô cùng lớn đối với Cha và
nhân loại. Chỉ Tình Yêu mới làm cho khổ đau sinh
trái. Con Thiên Chúa không xa lạ với khổ đau của
LỚP HỌC HỎI KINH THÁNH: Do Cựu Giáo sư
phận người. Ngài biết thế nào là bị vu khống, bất
Khổng Thành Ngọc hướng dẫn, sẽ được tiếp tục vào
công, phản bội, thế nào là bị nhục nhã, sợ hãi, cô
đơn và giết chết. Ngài không phân tích mầu nhiệm
6:00 PM thứ hai ngày 22 tháng 4, năm 2019, tại Nhà
đau khổ, nhưng Ngài đón lấy đau khổ với rất nhiều
Thờ St. Michael Westside, (mỗi tháng một buổi vào thứ tình yêu, và lập tức nó có ý nghĩa. Bạn có thể thấy
hai của tuần thứ tư). Xin kính mời cộng đoàn tham dư. mình giống Giuđa, Phêrô hay Philatô. Chẳng ai vô
tội trước cái chết của Con Thiên Chúa. Hãy đi với
Đức Giêsu qua từng chặng đường, từ Vườn Dầu đến
ĐỌC KINH KÍNH ĐỨC MẸ: Hội Con Đức Mẹ sẽ đọc tận Núi Sọ. Đừng theo Chúa như một người lạ quay
video cho đám tang, bởi lẽ mọi sự Ngài chịu là vì
Kinh vào lúc 5:00PM ngày 21 tháng 4, và ngày 5 tháng bạn và cho bạn.
5. Xin kính mời cộng đoàn cùng đến đọc Kinh kính
Sau khi đã thấm nhuần cuộc Khổ Nạn, bạn sẽ thấy
mình yêu thánh giá của Chúa hơn, mến thánh giá
Đức Mẹ.
của mình hơn, và kính trọng thánh giá của người
khác hơn.
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CÁC VỊ THÁNH “BÊN CẠNH NHÀ” CHÚNG TA
*Chúng ta không cần chỉ nghĩ đến những vị đã được phong chân phước và phong thánh. Chúa Thánh Thần
ban tràn đầy sự thánh thiện giữa dân thánh và trung tín của Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa đã vui lòng làm cho
những người nam nữ nên thánh và cứu họ, không phải như những cá nhân chẳng có liên hệ gì với nhau, mà
như một dân có thể nhìn nhận Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong sự thánh thiện”. Trong lịch sử cứu
độ, Chúa đã cứu một dân. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn là chính mình trừ khi chúng ta thuộc về một
dân. Đó là lý do tại sao không ai được cứu một mình, như một cá nhân cô lập. Trái lại, Thiên Chúa kéo
chúng ta đến với Ngài, trong khi kể đến cả cơ cấu phức tạp của các mối liên hệ giữa các cá nhân trong cộng
đồng nhân loại. Thiên Chúa muốn bước vào đời sống và lịch sử của một dân tộc.
*Tôi thích chiêm ngưỡng sự thánh thiện hiện diện trong sự kiên nhẫn của dân Thiên Chúa: nơi những cha mẹ
nuôi nấng con cái họ với tình yêu thương bao la, nơi những người nam nữ làm việc chăm chỉ để nuôi sống
gia đình, nơi người bệnh tật, nơi các tu sĩ già cả mà không bao giờ mất nụ cười của họ. Trong sự kiên trì
hàng ngày của họ, tôi thấy sự thánh thiện của Hội Thánh đang chiến đấu. Rất thường thì đó là một sự thánh
thiện được tìm thấy ở những người hàng xóm cạnh nhà chúng ta, là những người, đang sống giữa chúng ta,
phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta có thể gọi họ là “giai cấp trung lưu của sự thánh thiện”.
*Chúng ta hãy được khích lệ bởi những dấu chỉ của sự thánh thiện mà Chúa cho chúng ta thấy qua các phần
tử khiêm tốn nhất của dân ấy, là dân “cũng chia sẻ chức năng ngôn sứ của Đức Kitô, khi truyền bá một chứng
từ sống động cho Người, đặc biệt là bằng một đời sống đức tin và đức ái”. Chúng ta nên kể đến sự thể là,
như Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá đề nghị, lịch sử thực sự được thực hiện bởi rất nhiều người trong
họ. Khi chị viết: “Các nhân vật vĩ đại nhất của việc làm ngôn sứ và sự thánh thiện bước ra từ đêm tăm tối
nhất. Nhưng phần lớn dòng hình thành của cuộc sống thần bí vẫn còn không thể thấy được. Chắc chắn
những bước ngoặt quyết định nhất trong lịch sử thế giới đều được đồng xác định cách thực tế bởi những linh
hồn không bao giờ được một sách lịch sử nào đề cập đến. Và chúng ta sẽ chỉ biết về những linh hồn ấy, mà
chúng ta vẫn mắc nợ họ vì những bước ngoặt quyết định trong cuộc sống cá nhân của chúng ta vào ngày mà
tất cả những gì ẩn dấu đều được tỏ lộ”.
*Sự thánh thiện là bình diện hấp dẫn nhất của Hội Thánh. Nhưng ngay cả bên ngoài Hội Thánh Công giáo
và trong những hoàn cảnh rất khác nhau, Chúa Thánh Thần làm nổi lên “những dấu chỉ của sự hiện diện của
Ngài, để giúp cho những người theo Đức Kitô”. Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng “chứng nhân
cho Đức Kitô phải chịu ngay cả việc đổ máu đã trở thành một gia sản chung của người Công Giáo, Chính
Thống, Anh giáo và Tin Lành”. Trong cuộc tưởng niệm đại kết cảm động được tổ chức tại Hý Trường
(Colosseum) vào Đại Năm Thánh 2000, ngài đã tuyên bố rằng các vị tử đạo là “một di sản nói lên một cách
mạnh mẽ hơn tất cả các nguyên nhân của sự chia rẽ”.
(Trích Tông Huấn Ơn Gọi Nên Thánh, Số 1)
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
1. Chúa Nhật phục Sinh: 21/4 thiếu nhi không sinh hoạt.
2. Đoàn Thiếu Nhi sinh hoạt tại St. Michael Downtown ngày 28 từ 1:30pm –
4:30pm. Kính xin quý phụ huynh đưa các em tới sinh hoạt.

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: Ban Mục Vụ
-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, ngày 21 tháng 04,

và ngày 5 tháng 5 tại

Nhà Thờ St. Michael-Westside.

Các số điện thoại liện lạc







Bí Tích Xức Dầu khẩn cấp - Cha Chánh Xứ Jim Lee
Cha Linh Hướng Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Sơ Hà Đỗ
Mục Vụ (Hôn Nhân, Tang Chế, Giáo Lý, Rửa Tội) -

(360) 754-4667
(253) 882-9943
(253)973-8758
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

