Số 159 THÁNG 06 NĂM 2019

CỘNG ĐOÀN THÁNH MARTIN DE PORRES/GIÁO X Ứ ST. MICHAEL
Olympia, Washington

ĐỒNG HÀNH
LỜI CHA LINH HƯỚNG
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Hội Thánh kết thúc 50 ngày của Mùa Phục Sinh bằng Lễ mừng trọng thể
Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay. Lễ Hiện Xuống vẫn được xem như ngày khai sinh của Hội
Thánh, là dấu ấn trọng đại mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Từ một cộng đoàn bé nhỏ, Phúc Âm của
Chúa Giêsu được loan đi “đến tận cùng trái đất”, mang ơn cứu độ cho muôn người.
Chúa Thánh Thần đã ngự đến và đem lại sức mạnh cho các tông đồ, giúp các ông can đảm ra đi loan báo Phúc
Âm cho muôn dân, thi hành lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã ủy thác: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy
cũng sai anh em”. Chúa Thánh Thần đã đổi mới trí khôn và ý chí các Tông đồ. Các Tông đồ là những người
làm nghề chài lưới, ít học. Các ông đã được Chúa Giêsu dạy dỗ nhiều điều nhưng các ông không hiểu. Tuy
nhiên khi các ông nhận được ơn Chúa Thánh Thần, trí khôn các ông như được mở ra, không những các ông
hiểu biết về Chúa, hiểu biết giáo lý của Chúa, mà còn có thể đi giảng dạy cho muôn dân.
Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban muôn hồng ân xuống trong tâm
hồn và thánh hoá đời sống chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta được mạnh mẽ hơn trong việc
giữ đạo, yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em của mình.

Tuần thứ ba trong tháng là ngày hiền phụ, chúng ta cùng cám ơn và chúc mừng những người cha. Chúng ta
hãy cầu nguyện cho các người cha trong gia đình còn sống hay đã qua đời. Xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác
cho những người cha của chúng ta.
Tôi xin chúc mừng thầy Thomas Nhã Trần - thầy Thomas Nhã Trần đã được chịu chức thầy phó tế chuyển tiếp
vào sáng thứ bảy ngày 8 tháng 6 vừa qua. Xin Chúa luôn gìn giữ thầy và ban nhiều ơn cho thầy, để thầy luôn
trung thành theo ơn gọi Thánh Hiến, luôn hăng say phục vụ dân Chúa.
Cha đặc biệt chúc mừng cho các em đã tốt nghiệp ra trường, được nhiều thành công trong môi trường mới.
Cha chúc mừng cho tất cả các em học sinh đã mãn năm học, và chúc mừng tất cả các em thiếu nhi đã đạt thành
tích tốt trong năm học vừa qua. Đoàn Thiếu Nhi sẽ có những Ngày Trại Hè vào cuối tháng này, xin cộng đoàn
cầu nguyện và nâng đỡ các em, chúc các em có những ngày trại hè vui vẻ, lành mạnh.
Tôi xin cám ơn quý ông bà anh chị em đã quảng đại đóng góp tài chánh và lời cầu nguyện qua Chương Trình
đóng góp Annual Catholic Appeal. Xin Chúa ban muôn ơn cho tấm lòng dâng tặng của quý ông bà anh chị
em.
Tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết năng
chạy với lòng thương xót Chúa để kín múc nguồn ơn cứu độ. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lòng xót thương,
xin Thánh Tâm Chúa Giêsu làm cho trái tim chúng con được nên giống Thánh Tâm Chúa, xin giúp chúng con
cảm nghiệm được lòng thương xót bao la của Ngài. Amen.
Linh Mục Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh hướng.
Ý CHỈ TRUYỀN GIÁO CỦA ĐỨC THÁNH CHA - Tháng 06. 2019
Ý chỉ chung của Đức Thánh Cha: Cầu cho cho các linh mục, bằng đời sống giản dị và
khiêm tốn, mà liên kết với những người nghèo khổ nhất.
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TRANG 2

CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 06. 2019
16/06 – CN Lễ Chúa Ba Ngôi – Lễ trọng - ( Ngày
Hiền Phụ).
23/06 - Chúa Nhật Mình Và Máu Thánh Chúa
Kitô.
24/06 – Thứ Hai: Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
- (Lễ Trọng)
28/06 -Thứ Sáu – Thánh Tâm Chúa Giêsu (Lễ
Trọng)
29/06 – Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ - (Lễ
Trọng).
30/06 – CN thứ XIII thường niên.
Tháng 07. 2019
03/07 – Thứ Tư : Thánh Tôma Tông Đồ, (lễ kính).

07/07 – CN thứ XIV thường niên.
14//07 – CN thứ XV thường niên.
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THÔNG TIN GIÁO XỨ
CỘNG ĐOÀN
1. Cộng đoàn Thánh Martin chúng con xin chúc
mừng thầy Thomas Nhã Trần đã được chịu
chức thầy Phó Tế Chuyển Tiếp vào sáng thứ
bảy ngày 8 tháng 6 vừa qua. Kính chúc thầy
Thomas Nhã Trần dồi dào ơn Chúa Thánh
Thần. Xin Chúa ban nhiều ơn cho thầy, để thầy
luôn trung thành theo ơn gọi Thánh Hiến.

2. Picnic của cộng đoàn: Cộng Đoàn sẽ có buổi
pinic vào sau Thánh Lễ Chúa Nhật của Cộng
Đoàn, ngày 09 tháng 7, tại Nhà Thờ St.MichaelWestside. 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.
3. Lớp Kinh Thánh: Do Cựu Giáo sư Khổng
Thành Ngọc hướng dẫn, sẽ được tiếp tục vào
6:00PM thứ hai ngày 24 tháng 6, năm 2019, tại
Nhà Thờ St. Michael Westside. Xin kính mời
cộng đoàn tham dư.

4. Đọc Kinh Dâng Kính 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 16 tháng 06, và ngày 7
tháng 7 tại Nhà Thờ St. Michael-Westside.

MỜI THAM DỰ TĨNH TÂM - SUY NIỆM VIỆC TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đao Việt Nam—6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Thứ Sáu 21 và thứ Bảy 22 tháng 6 năm 2019
Thuyết giảng: Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
THỨ SÁU NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2019
- 6:00 pm Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa : Khai mạc Tĩnh Tâm.
- 7:45 pm đến 9:00 pm : Thuyết giảng đề tài 1: Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
THỨ BẢY NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2019
- 9:30 am Thánh Lễ kính Đức Mẹ.
- 10:45 am- 12:00: Thuyết giảng đề tài 2: Hãy đến với Ta hởi những ai khó nhọc và gánh nặng
- 12:00 - 1:30 nghỉ trưa.
- 1:30 pm - 2:00 pm Chầu Thánh Thể.
- 2:00 pm - 3:30 pm: Thuyết giảng đề tài 3: Hãy Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa - Lợi ích của việc Tôn Vương
Gia Đình.
- 3:30pm - 4:00pm : Câu hỏi, giải đáp .
Trân trọng kính mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa tham dự.
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Lời Giáo Huấn: Tông Huấn Ơn Gọi Lên Thánh
14. Ðể nên Thánh không buộc phải là một giám mục, một linh mục hay một tu sĩ. Chúng ta thường bị cám
dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi công việc bình thường để dành nhiều
thời gian cầu nguyện. Trường hợp đó không đúng. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên Thánh bằng cách
sống cuộc đời với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi công việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình
sống. Anh chị em được mời gọi đến đời sống thánh hiến ư? Hãy nên Thánh bằng cách sống quyết tâm của
mình với niềm vui. Anh chị em đã kết hôn ư? Hãy nên Thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng
hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội Thánh. Anh chị em làm việc để kiếm sống ư? Hãy nên Thánh
bằng cách làm việc với sự liêm chính và kỹ năng trong khi phục vụ anh chị em mình. Anh chị em là cha mẹ
hoặc ông bà ư? Hãy nên Thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ trẻ nhỏ cách theo Chúa Giêsu. Anh chị em ở địa
vị thẩm quyền ư? Hãy nên Thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ lợi ích cá nhân.
15. Hãy để ân sủng của bí tích Rửa Tội của anh chị em sinh hoa trái trên con đường nên Thánh. Hãy để mọi
thứ được mở ra cho Thiên Chúa; hướng về Ngài trong mọi tình huống. Đừng lo sợ, vì quyền năng của Chúa
Thánh Thần cho phép anh chị em làm điều này, và cuối cùng, sự thánh thiện là hoa trái của Chúa Thánh
Thần trong cuộc sống của anh chị em (x. Ga 5: 22-23). Khi anh chị em cảm thấy bị cám dỗ ở lỳ trong sự
yếu đuối của mình, thì hãy ngước mắt nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh và thưa: “Lạy Chúa, con là một kẻ
tội lỗi đáng thương, nhưng Chúa có thể làm phép lạ để làm cho con tốt hơn một chút”. Trong Hội Thánh, tuy
thánh thiện, nhưng bao gồm những người tội lỗi, anh chị em sẽ tìm thấy mọi điều anh chị em cần để lớn lên
theo hướng thánh thiện. Chúa đã ban cho Hội Thánh các món quà Thánh Kinh, các bí tích, các nơi thánh,
các cộng đoàn sống động, chứng từ của các thánh và vẻ đẹp đa diện, bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa,
“như một cô dâu trang điểm với đồ trang sức” (Is 61:10).
16. Sự thánh thiện này mà Chúa mời gọi anh chị em sẽ lớn lên bằng những cử chỉ nho nhỏ. Đây là một thí
dụ: một phụ nữ đi mua sắm, chị ấy gặp một người hàng xóm và họ bắt đầu nói chuyện, và việc bép xép bắt
đầu. Nhưng chị ấy tự nhủ trong lòng: “Không, tôi sẽ không nói xấu ai cả”. Đây là một bước tiến trong sự
thánh thiện. Sau đó, ở nhà, một trong những đứa con của chị muốn nói chuyện với chị về những hy vọng và
ước mơ của nó, và mặc dù mệt mỏi, chị ấy ngồi xuống và lắng nghe với sự kiên nhẫn và tình yêu. Đó là một
sự hy sinh khác mang lại sự thánh thiện. Sau đó, chị trải qua một vài lo âu, nhưng nhớ lại tình yêu của Đức
Trinh Nữ Maria, chị lấy tràng hạt ra và cầu nguyện với đức tin. Một con đường nên Thánh khác. Rồi chị ra
đường, gặp một người nghèo và dừng lại để nói một lời tử tế với người ấy. Thêm một bước nữa.
17. Đôi khi, cuộc sống đặt ra những thách đố lớn. Qua chúng, Chúa lại một lần nữa mời gọi chúng ta đến
một sự hoán cải có thể làm cho ân sủng của Người trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống của mình “ngõ hầu
chúng ta có thể chia sẻ sự thánh thiện của Người” (Dt 12:10). Vào những lúc khác, chúng ta chỉ cần tìm một
cách hoàn hảo hơn để làm những gì chúng ta đang làm: “Có những sự linh hứng chỉ hướng đến việc hoàn
thiện hoá một cách phi thường những điều bình thường chúng ta làm trong cuộc sống”. Khi Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn văn Thuận bị tù, ngài đã không chịu lãng phí thì giờ chờ đợi ngày ngài được trả tự
do. Thay vào đó, ngài đã chọn “sống giây phút hiện tại, và làm cho nó đầy tình thương”. Ngài quyết định:
“Tôi sẽ nắm lấy những cơ hội hiện diện mỗi ngày; Tôi sẽ hoàn thành các hành động bình thường một cách
phi thường”.
(Trích Tông Huấn Ơn Gọi Nên Thánh, Số 1)
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
1. Tháng 6: Đoàn Thiếu Nhi nghỉ hè cho đến đầu tháng 9.
2. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ có trại hè vào ngày 28, 29 và 30/6 tại Twin
Harbor State Park. 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: 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 6 tháng 6, và

ngày 7 tháng 7 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

