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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,
Tháng Mười Một là tháng cuối cùng của niên lịch phụng vụ năm 2019-2020. Trong tháng này, Mầu Nhiệm
các thánh thông công được thể hiện rất rõ qua việc ta mừng kính Các Thánh Nam Nữ trên trời, và cầu nguyện
cho các linh hồn còn đang trong luyện ngục. Xin anh chi em ý thức mầu nhiệm Các Thánh Thông Công này để
tham dự thánh lễ và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho các linh hồn nhất là những người thân yêu trong gia đình
và bạn hữu.
Chúa Nhật hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta nên nhìn lại cuộc sống của chính mình, để trong
niềm tin vào Chúa Phục Sinh, khi đến trước tòa phán xét, chúng ta không còn lo âu sợ hãi nữa. Chúng ta tin
rằng những cố gắng sống tốt đẹp của chúng ta ở đời này nhờ ơn Chúa trợ giúp, nhờ lòng Chúa xót thương,
chúng ta sẽ được ân thưởng hạnh phúc trường sinh.
Tôi xin chúc mừng và cám ơn quý ông bà anh chị em đã tụ họp về đây mừng lễ Bổn Mạng của cộng đoàn,
Nguyện xin Thánh Quan Thầy Martino bầu cử cho cộng đoàn và từng người trong quý ông bà anh chị em.
Cám ơn quý ông bà và anh chị em đã tụ họp về cùng giáo xứ mừng Lễ kỷ niệm 20 năm của Nhà Thờ St. Michael-Westsite, và mừng 1 năm cung hiến Nhà Thờ St. Michael-Downtown. Chúng ta hãy hiệp lòng với Cha
Jim Lee và giáo xứ cùng tạ ơn Chúa.
Giáo xứ đang cần chúng ta điền phiếu cam kết dâng hiến tài chánh cho các sinh hoạt của giáo xứ trong năm
nay, xin mỗi gia đình hãy tích cực tham gia vào việc đóng góp quỹ người quản lý tốt về tài chánh này. Ông bà
và anh chị em tham gia đóng góp này là đang góp phần giúp cho các sinh hoạt của cộng đoàn và của con em
thiếu nhi chúng ta được lớn mạnh và dễ dàng hơn. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận nhiều ân huệ thì đây là
dịp cho chúng ta đáp trả lại cho cân xứng với tình yêu của Ngài.
Trong tâm tình tạ ơn dịp lễ Thanksgiving tôi khuyến khích anh chị em hãy cùng nhau đến Nhà Thờ tham dự
Thánh Lễ và cùng nhau tạ ơn Chúa, cám ơn nhau. Tôi xin mừng Lễ đến tất cả mọi người, kính chúc ông bà
anh chị em ngày lễ Tạ Ơn nhiều niềm vui xum vầy và tràn đầy ân thánh.
Nguyện xin Thánh Martin De Porress và toàn thể các Thánh chuyển cầu cho chúng ta được bình an, xin cho
chúng ta cũng được sống dưới sự che trở của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn mãi.
Thân mến trong tình yêu Chúa Kitô,
LM Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh Hướng
Ý

CHỈ TRUYỀN GIÁO

CỦA

ĐỨC

THÁNH

CHA - Tháng 11. 2019

Cầu xin cho tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải xuất hiện tại Cận Đông, nơi những cộng đoàn
công giáo khác nhau đang chung sống.

TRANG 2
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CÁC LỄ QUAN TRỌNG
Tháng 11. 2019
( Cầu cho các Tín Hữu đã qua đời).
9/11- Thứ bảy: CUNG HIẾN THÁNH
ĐƯỜNG LATERANO, lễ kính.
10/11- CN thứ XXXII thường niên.
17/11- CN thứ XXXIII thường niên.

21/11- Thứ năm : Đức Mẹ Dâng Mình trong
Đền Thờ, Lễ nhớ.
22/11 – Thứ sáu: Thánh Cecilia, Trinh Nữ, Tử
Đạo.
24/11- CN thứ XXXIV thường niên. ĐỨC
GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ, Lễ Trọng.
30/11- Thứ bảy: Thánh Andrê, Tông Đồ, lễ
kính.

Tháng 12. 2019
1/12- CN thứ I Mùa Vọng.
8/12- CN thứ II Mùa Vọng.
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THÔNG TIN GIÁO XỨ
CỘNG ĐOÀN
1. PHIẾU CAM KẾT ĐÓNG GÓP CHO GIÁO XỨ:
Xin mỗi gia đình điền phiếu cam kết đóng góp tài
chánh ủng hộ cho các chương trình sinh hoạt của giáo
xứ và cộng đoàn trong năm nay. Xin gửi về văn
phòng giáo xứ hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền trong
Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.
2. TIỀN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH ALS CỦA
CHA JIM: Tổng cộng số tiền của cộng đoàn đóng
góp cho chương trình ALS của cha Jim là $1000. Xin
cám ơn lòng quảng đại và quý mến của quý ông bà và
anh chị em đã dành cho cha Jim.
3. THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH - Thứ ba ngày
24 tháng 12: Cộng đoàn có Thánh Lễ Vọng Giáng
Sinh. Chương trình Đêm Thánh Ca Canh Thức Giáng
Sinh sẽ bắt đầu lúc 10:30PM và tiếp theo là Thánh Lễ
Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Xin kính mời quý
ông bà và anh chị em cố gắng cùng đến hiệp dâng
Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Chúa Giáng Sinh.

24/12 - LỄ VỌNG GIÁNG SINH
***tiếp theo Những cái chết trong cuộc sống***
Cái chết cuối cùng đáng được nhắc tới lại có âm vị khác hẳn. Nó là cái chết mà ai ôm ấp nó thì trở thành anh
hùng và sống mãi trong trái tim của mọi người. Người ta thường gọi cái chết thứ tư này bằng hai chữ rất thân
thương: hy sinh. Hy sinh là tiêu hao đi, là chịu thiệt thòi (vốn dĩ là những điều chẳng ai muốn), nhưng người ta
chấp nhận nó vì một mục đích cao cả, và người ta chỉ có thể đón nhận nó bằng lực đẩy của tình yêu. Phải, cái
gì gắn liền với tình yêu thì luôn cao đẹp. Điều kỳ lạ là, cứ mỗi lần người ta “chết” theo kiểu này, người ta lại
càng cảm thấy như mình đang sống và sống cách sung mãn hơn, đến nỗi có thể nói như thế này: muốn sống thì
phải biết hy sinh, phải biết chết đi để được sống. Sống giữa đời, nếu không có những kiểu “chết” này thì cũng
sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống của chúng ta có trở nên đẹp, chính là nhờ cái chết này. Dù là nhỏ nhoi,
dù là ít ỏi, nhưng mỗi lần ta hy sinh lợi ích của mình cho người khác, sự mất mát đó lại trổ sinh hoa trái, sự
sống trong ta lại trở nên dồi dào và ta cảm thấy có một niềm vui thiêng liêng nào đó tràn ngập tâm hồn không
sao diễn tả nổi.
Chúng ta sẽ là “người” hơn khi biết hy sinh cho nhau. Đó không chỉ là bí quyết của cuộc sống mà còn là ơn
gọi, là sứ mạng, là mệnh lệnh của Tạo Hoá dành cho chúng ta. Khi ta tự nguyện thực hành những hy sinh
trong cuộc sống, sự sống của ta trở nên đong đầy, đến nỗi, cả khi phải đối diện với cái chết sinh học, ta chẳng
còn cảm thấy sợ hãi nữa; ta sẽ thấy mình được đong đầy bởi tình yêu nên cũng không còn cái chết tinh thần;
và nhờ tích góp nhiều nhân đức, ta cũng thoát khỏi cái chết luân lý. Một chút hy sinh ở đời này là góp phần
dựng xây hạnh phúc ở đời sau. Hay đúng hơn, ngay khi ta biết hành động với tình yêu trong những sự hy sinh
nhỏ bé, chính là ta đã nếm được sự viên mãn của tâm hồn rồi.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
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Những Cái Chết Trong Cuộc Sống
Người ta thường có một thái độ rất mông lung trước cái chết. Một đàng người ta không muốn nhắc
đến nó, vì sợ rằng sẽ có điều không may xảy đến, nhưng đàng khác, người ta lại rất tò mò về nó, muốn
tìm hiểu và khám phá nó.
Người ta thường có một thái độ rất mông lung trước cái chết. Một đàng người ta không muốn nhắc đến nó, vì
sợ rằng sẽ có điều không may xảy đến, nhưng đàng khác, người ta lại rất tò mò về nó, muốn tìm hiểu và
khám phá nó. Dù sao đi nữa, dù có muốn hay không, chúng ta đều biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải
đối diện với cái chết. Cái chết trở thành một phần của sự sống, của thân phận thụ tạo. Nó là điểm chấm hết
cho một cuộc hành trình. “Cái chết” là một từ ngữ buồn bã. Nó làm tắt đi tất cả nguồn sức sống, sinh lực. Nó
đưa ta về với vùng trời u ám mà chẳng ai muốn vào. Tuy nhiên, giữa cuộc sống này, “cái chết” lại mang rất
nhiều màu sắc. Nói cách khác, có rất nhiều loại “chết”, trong đó, có cái làm ta buồn, nhưng cũng có cái làm
cho ta được trở nên giá trị hơn.
Kiểu chết mà ta nghĩ đến đầu tiên là cái chết sinh học. Cái chết này mang đến cho người ta sự tang thương
chia cắt. Bản thân người chết lẫn người thân của họ đều phải đối diện với sự tang tóc, đau buồn. Cái chết này
làm người ta đặt dấu hỏi về ý nghĩa của sự hiện hữu trên đời. Có đó rồi mất đó. Từ bụng mẹ chui ra rồi trở về
lòng đất. Có một thời ta đã không hiện hữu, rồi sau một thời gian ngắn được hít thở chút không khí, ta lại trở
về với cái “không hiện hữu”. Ta có thể còn tồn tại không ký ức, trong nỗi nhớ, nơi kỷ niệm, nhưng ta giờ đây
chẳng còn là gì nữa. Một thoáng mây bay, một kiếp hoa dại. Cái chết này cho thấy sự mỏng dòn, yếu đuối
của bản thân. Nó đập tan tất cả mọi tham vọng, ngạo nghễ. Nó sẽ ập đến bất cứ lúc nào nó muốn, không phân
biệt thanh xuân hay tuổi già; giàu sang hay nghèo khổ; thông minh hay ngu dốt; khoẻ mạnh hay bệnh tật…
Nó là kẻ thù đáng sợ nhất của con người và mãi mãi, con người chẳng bao giờ có thể chiến thắng được nó.
Còn mang thân xác này, là còn phải đối diện với nó vào một khoảnh khắc nào đó ta chẳng hay.
Cái chết thứ hai là kiểu chết về tinh thần. Cái chết này không làm cho người ta tắt thở, không đưa người ta
vào lòng đất, nhưng đục khoét con người và làm cho con người “sống không bằng chết”. Đó là khi người ta
mất hết nhuệ khí, chẳng còn hy vọng. Người ta chỉ có đó, hít thở không khí, chứ chẳng hề “sống” thật sự.
Từng ngày tháng dài trôi qua một cách vật vã. Người ta không thấy được ý nghĩa của cuộc sống, không biết
mình hiện hữu để làm gì, không biết tại sao mình lại được sinh ra trên đời, và đặc biệt, họ không thấy mình
được yêu thương. Họ chẳng biết yêu là gì. Không được sưởi ấm và che chở bởi tình cảm nhân sinh. Họ chỉ
sống bằng một thân xác chơ vơ, ngày ngày kiếm sống như bao loài động vật khác. Họ bị cô lập hoặc tự mình
cô lập trong thế giới này. Họ nhốt mình trong quá khứ buồn, trong những ký ức xa xưa, đến nỗi chẳng còn
một ý chí thúc đẩy họ vươn tới, hướng về tương lai phía trước.
Cái chết thứ ba mang tính luân lý và tôn giáo. Đó là cái chết của người không còn sống theo tiếng lương tâm
ngay lành mách bảo. Họ chẳng còn ý thức gì về sự chính trực, sự công bằng, về đạo đức. Họ phạm tội này
đến tội khác nhưng cứ xem đó như là niềm hãnh diện của mình, chứ không ý thức rằng, cứ mỗi lần phạm tội
là họ tự chà đạp nhân phẩm của mình, làm cho sự hiện hữu của mình mất đi ý nghĩa. Cứ để ý mà coi, người
ta càng sống trong tội, càng cảm thấy bất an, sợ sệt. Còn người nào càng tích trữ nhân đức cho mình thì càng
sống cách an nhiên, tự tại, vui sướng. Khi người ta thấy hạnh phúc, là khi sự sống trong họ trở nên trào tràn,
họ thấy mình sung mãn năng lượng để vui hưởng cuộc sống. Người nào không đặt đời mình trên nền tảng
các nhân đức thì sẽ thấy những gì mình làm chẳng có giá trị tốt đẹp nào cả. Càng sống trong đầm lầy của tội,
người ta càng tự thấy mình dần chết đi. Chính họ, chứ không phải ai khác, kết án mình và huỷ hoại sự sống
của mình.
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SINH HOẠT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ
Sinh Hoạt Tháng 11:
LỄ TẠ ƠN - Đoàn Thiếu Nhi có bữa cơm tình thương và có thêm vài tiết mục vui
khác chung vui với gia đình. Lúc 3g chiều ngày 24 tại St. Michael Downtown.
Kính xin quý phụ huynh đưa các em tới tham dự.
 Ngày 16-17 sẽ có 2 buổi tĩnh tâm các trợ tá của Liên Đoàn Thánh Inhaxiô Retreat
của Trợ Tá của các miền tại St Michael Downtown. Xin kính mời quý phụ huynh
nào muốn tìm hiểu về Trợ Tá là ai? Là gì? Xin ghi danh tham gia tĩnh tâm với các
trợ tá để giúp đoàn thêm lớn mạnh. Thiếu Nhi không có sinh hoạt.


Sinh Hoạt Tháng 12:
Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh. Đoàn TN sẽ có tĩnh tâm Mùa Vọng, chương trình sẽ
thông báo tới quý phụ huynh sau.
 Ngày 22, Sinh hoạt 1:30-4:30 DT
 Ngày 29 không có 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 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 4 giờ
chiều Chúa Nhật, ngày 8

tháng 12 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

