Số 160 THÁNG 07 NĂM 2019

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, trong cuộc sống chúng ta có nhiều câu hỏi: Tôi phải làm gì để có tiền?
Tôi phải làm gì để học giỏi? Tôi phải làm gì để dành được địa vị? …., và có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta đặt
ra cho mình cũng như cho người khác khi nhu cầu đòi hỏi. Nhưng có lẽ chưa một ai trong chúng ta tự hỏi
mình: “Ai là anh em của tôi?” như người thông luật trẻ hôm nay.
Trong Thánh Lễ hôm nay Chúa Giêsu chính là “Người Samaria nhân hậu”, đã thể hiện tình yêu qua hiến tế
mầu nhiệm trên bàn thờ Thập Giá. Với lòng thống hối ăn năn, chúng ta hãy bước theo Đức Kitô để cùng
Người, dâng lên Thiên Chúa Hy Lễ Tạ ơn hôm nay, hầu xứng đáng thông phần sự sống viên mãn của Người.
Những ngày nắng hè là thời gian để mọi người quây quần vui chơi bên gia đình con cái, tôi xin chân thành
cảm ơn Ban Mục Vụ và tất cả mọi người đã dấn thân và đóng góp tổ chức ngày picnic hôm nay để gia đình
cộng đoàn chúng ta có dịp ngồi lại vui chơi hàn huyên. Chúa nhật ngày 21 tháng 7, giáo xứ St. Michael cũng
tổ chức Thánh Lễ ngoài trời lúc 5 giờ chiều và có picnic sau Thánh Lễ, tôi mời gọi cộng đoàn cùng đến hiệp
thông với giáo xứ.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn Ban lãnh đạo Đoàn Thiếu Nhi đã tổ chức trại hè tạo điều kiện cho các em và các phụ
huynh có những giờ phút sinh hoạt bên nhau trong gia đình thiếu nhi trong dịp trại hè vừa qua. Tôi đã có thời
gian đến tham dự trại hè và dâng Thánh Lễ cùng với các em, các huynh trưởng và quý phụ huynh trong buổi
trại vừa qua.
Tháng 8 sắp tới, cộng đoàn sẽ tổ chức ngày kiệu Đức Mẹ có rất nhiều công việc cần để chuẩn bị, tôi mời gọi
quý ông bà và anh chị em hãy chung tay cộng tác để chuẩn bị cho ngày Kiệu Mẹ, và để xây dựng cộng đoàn
được vững mạnh và phát triển hơn.
Tôi xin cảm ơn sự cộng tác để xây dựng cộng đoàn và giáo xứ của tất cả quý ông bà và anh chị em. Tôi chân
thành cám ơn quý ông bà và anh chị em đã cầu nguyện cho tôi trong chuyến đi tham dự ngày Lễ Khấn của sơ
Kim vừa qua. Bà cố là mẹ tôi rất cảm động khi nhận được số quà của quý ông bà và anh chị em tặng bà mà
chính tay tôi đưa cho mẹ, bà cứ khóc và nhắc tôi luôn là phải nhớ để cám ơn đến quý ông bà và anh chị em:
“con phải nhớ cám ơn quý ông bà và anh chị em, mẹ rất vui và cảm động vì biết được họ luôn thương mến con
và giúp con luôn là người linh mục tốt, mẹ vui và cảm động lắm”.

Nguyện xin Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria và Các Thánh tuôn đổ muôn ơn lành cho quý ông bà và anh
chị em. Xin chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Chúa và Mẹ Maria cho các bệnh nhân, những người lớn tuổi già
yếu trong cộng đoàn.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn biết yêu như Chúa yêu, xin cho chúng con luôn biết đón nhận, yêu
thương mọi người, đừng để chúng con chỉ biết nghĩ đến lợi ích của chúng con mà quên những anh chị em đang
sống xung quanh, họ rất cần đến bàn tay góp sức của chúng con. Amen.
Linh Mục Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh hướng.
Ý
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Cầu cho những người thi hành công lý được thực hiện với làng thanh liêm, nhờ thế chấm dứt sự
bất công đang tràn lan trên thế giới.
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THÔNG TIN GIÁO XỨ
CỘNG ĐOÀN
1. Đại Hội Đức Mẹ La Vang kỳ 6, với chủ đề:

Tháng 07. 2019

“Đấng Toàn Năng Đã Làm Cho Tôi Biết

21/07 – CN thứ XVI thường niên

Bao Điều Cao Cả” tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ

25/07 – Thứ Năm THÁNH GIACOBE, tông đồ, Lễ
Kính.
28/07 - CN thứ XVII thường niên

Đức, bắt đầu từ 4:00PM thứ sáu, ngày
07/26/2019 cho đến 07/28/2019. Xin kính
mời cộng đoàn tham dự.
2. Đọc Kinh Dâng Kính Đức Mẹ: Hội Con

Tháng 08. 2019

Đức Mẹ xin kính mời toàn thể cộng đoàn
cùng đến đọc Kinh Dâng Kính Đức Mẹ, vào

04/8 - CN thứ XVIII thường niên
06//08 - Thứ Ba : CHÚA HIỂN DUNG, Lễ Trọng.

lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 21 tháng
07, và ngày 4 tháng 8 tại Nhà Thờ St. Michael-Westside.

10/08 – Thứ Bảy: THÁNH LORENXÔ, Phó tế, Tử
đạo. Lễ kính.
11/08 – CN thứ XIX thường niên.

3. Cung Nghinh Rước Kiệu Đức Mẹ: Cộng
đoàn Cung Nghinh Rước Kiệu Đức Mẹ
tại Nhà Thờ St. Michael -Westside: xin
kính mời cộng đoàn cùng tham dự Cung
Nghinh Rước Kiệu Đức Mẹ và hiệp dâng
Thánh Lễ Chúa Nhật.

CHÚC MỪNG
Cộng đoàn xin được chúc mừng và chào

đón gia đình anh chị Nguyễn Khắc Trung
và gia đình anh chị Nguyễn Kim Long mới
từ

Việt Nam đến định cư tại Olympia.

Nghi thức bắt

đầu vào lúc 1:30PM, Chúa Nhật ngày 11
tháng 8 tại Nhà Thờ St. Michael -Westside.
*** Để chuẩn bị cho ngày Cung Nghinh
Đức Mẹ được sốt sắng và tốt đẹp, xin kính
mời tất cả quý ông bà anh chị em cùng tham

Cộng đoàn xin cầu chúc gia đình các anh

gia giúp hỗ trợ các công việc chuẩn bị và

chị sẽ có một cuộc sống và tương lai tốt

nghi thức trong ngày mừng Lễ Mẹ Lên Trời.

đẹp tại xứ sở mới. Xin Chúa chúc lành cho

Xin đến Nhà Thờ Westside lúc 10:00 sáng

gia đình các anh chị.

ngày Thứ Bảy 10 tháng 8 để cùng dọn dẹp
và chuẩn bị.
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Lời Giáo Huấn: Tông Huấn Ơn Gọi Lên Thánh
SỨ VỤ CỦA ANH CHỊ EM TRONG ĐỨC KITÔ
19. Một Kitô hữu không thể nghĩ đến sứ vụ của mình trên thế gian mà không nhìn thấy nó như một con
đường để nên thánh, vì “đây là ý muốn của Thiên Chúa, sự thánh hóa của anh em” (1 Th 4:3). Mỗi vị thánh
là một sứ vụ, được Chúa Cha dự định để phản ánh và hiện thân, ở một thời điểm cụ thể trong lịch sử, một
khía cạnh nào đó của Tin Mừng.
20. Sứ vụ ấy có ý nghĩa trọn vẹn nhất trong Đức Kitô, và chỉ có thể hiểu được qua Người. Ở cốt lõi của nó,
sự thánh thiện là việc trải nghiệm, trong sự kết hợp với Đức Kitô, những mầu nhiệm của cuộc đời Người. Nó
bao gồm việc kết hợp chúng ta với cái chết và sự phục sinh của Chúa bằng một phương cách độc đáo và cá
nhân, liên tục chết và sống lại với Người. Nhưng nó cũng có thể đòi hỏi phải tái tạo trong cuộc sống của
mình những khía cạnh khác nhau của cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu: cuộc sống ẩn dật, cuộc sống của
Người trong cộng đồng, gần gũi với những kẻ bị bỏ rơi, nghèo đói và những cách khác mà Người đã diễn tả
tình yêu tự hiến của Người. Sự chiêm niệm về những mầu nhiệm này, như Thánh Ignatiô thành Loyola đã
chỉ ra, dẫn chúng ta đến việc nhập thể chúng trong những lựa chọn và thái độ của mình. Bởi vì “mọi sự trong
đời sống của Chúa Giêsu là dấu chỉ của mầu nhiệm của Người”, “toàn thể đời sống của Đức Kitô là mặc khải
về Chúa Cha”, “toàn thể cuộc đời của Đức Kitô là một mầu nhiệm cứu chuộc”, ‘toàn thể cuộc đời Đức Kitô
là một mầu nhiệm về việc đồng quy [về Đức Kitô]”. “Đức Kitô cho phép chúng ta sống trong Người tất cả
những gì chính Người đã sống, và Người sống nó trong chúng ta”.
21. Kế hoạch của Chúa Cha là Đức Kitô, và chính chúng ta trong Người. Cuối cùng, chính Đức Kitô là
Đấng yêu thương trong chúng ta, vì “sự thánh thiện không là gì khác hơn là đức ái được sống trọn vẹn”. Kết
quả là, “thước đo sự thánh thiện của chúng ta xuất phát từ tầm vóc mà Đức Kitô đạt được trong chúng ta, đến
mức độ mà, do quyền năng Chúa Thánh Thần, chúng ta dùng Người làm mẫu mực cho cả cuộc đời mình”.
Mỗi vị thánh là một sứ điệp mà Chúa Thánh Thần lấy từ sự sung mãn của Chúa Giêsu Kitô và ban cho người
dân Người.
22. Để nhận ra lời mà Chúa muốn nói với chúng ta qua một trong các vị thánh của Người, chúng ta không
cần phải vướng mắc vào các chi tiết, vì ở đó chúng ta cũng có thể gặp các sai lầm và thất bại. Không phải
mọi sự một thánh nhân nói đều hoàn toàn trung thành với Tin Mừng; không phải tất cả những gì ngài làm
đều xác thực hay hoàn hảo. Điều chúng ta cần phải chiêm ngắm là toàn thể cuộc đời, toàn thể cuộc hành
trình lớn lên trong sự thánh thiện, việc phản chiếu Chúa Giêsu Kitô xuất hiện khi chúng ta hiểu được ý nghĩa
tổng thể của các ngài như một con người.
23. Đây là một lời triệu tập mãnh liệt cho tất cả chúng ta. Anh chị em cũng cần phải nhìn toàn thể cuộc đời
của mình như một sứ vụ. Hãy cố gắng làm thế qua việc lắng nghe Thiên Chúa trong cầu nguyện và nhận ra
các dấu chỉ mà Ngài ban cho anh chị em. Hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần điều mà Chúa Giêsu mong đợi
ở anh chị em từng giây phút của cuộc đời anh chị em và trong mỗi quyết định của anh chị em, để phân biệt vị
trí của nó trong sứ vụ mà anh chị em đã nhận được. Hãy để cho Chúa Thánh Thần rèn đúc trong anh chị em
mầu nhiệm cá nhân có thể phản chiếu Chúa Giêsu Kitô trong thế giới ngày nay.
24. Chớ gì anh chị em nhận ra lời ấy là gì, sứ điệp của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa muốn nói với thế giới
bằng đời sống của anh chị em. Hãy để cho mình được biến đổi. Hãy để cho mình được Chúa Thánh Thần
đổi mới, ngõ hầu điều này có thể xảy ra, nếu không thì anh chị em thất bại trong sứ vụ cao quý của mình.
Chúa sẽ mang nó đến hoàn thành bất chấp các lỗi lầm và sơ xuất của anh chị em, với điều kiện là anh chị em
không từ bỏ con đường yêu thương mà vẫn luôn mở lòng ra cho ân sủng siêu nhiên của Người, là điều thanh
lọc và soi sáng.
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Đoàn Thiếu Nhi chân thành cảm ơn Cha Tuyên Úy, tha^`y Nha Quý Sơ, Quý
phụ huynh, và Cộng Đoàn đã viếng thăm dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho buổi
cắm trại hè của các em được bình an vui vẻ. Đoàn Thiếu Nhi nghỉ hè và sẽ sinh
hoạt trở lại vào Tháng 9 tại Downtown.

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 Maria
-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 7, và

ngày 4 tháng 8 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
E-mail: cdthanhmartin@gmail.com , website: www.cdmartin.org
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

