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St. Martin of Tours Parish 
 

 
 

Kính gửi quý ông bà và anh chị em, 
  
Trước hết tôi xin hân hoan chào đón quý ông bà và anh chị em vào Cộng Đoàn Giáo Xứ 
Thánh Martin.  Cầu mong quý vị cùng đồng hành với chúng tôi để chúng ta luôn tỉnh thức trên 
hành trình đức tin và trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh khi trở thành một thành viên 
của Giáo Xứ Thánh Martin. 
 
Giáo Xứ Thánh Martin được thành lập năm 1998 do sự sát nhập của hai Giáo Xứ “Thánh Tâm 
Chúa Giêsu” và “Đức Mẹ Lên Trời”.  Dòng Thánh Tâm đã chăm sóc hai giáo xứ này từ năm 
1971 và tiếp tục chăm sóc Giáo Xứ Thánh Martin cho đến ngày hôm nay.  Quý vị có thể tìm 
hiểu thêm về lịch sử của giáo xứ trong tập tài liệu giới thiệu về giáo xứ được gởi đến các 
thành viên mới.  Xin vào web site của giáo xứ (www.stmoftours.org) để xem thêm phần thông 
tin sơ lược về Thánh Bổn Mạng Martin cũng như các tôn chỉ của giáo xứ.  Tôi tin tưởng những 
thông tin giá trị này sẽ giúp quý vị thấy được tầm quan trọng về đường hướng mục vụ, sinh 
hoạt giới trẻ, và truyền giáo của giáo xứ.  Giáo dục củng cố đức tin và gần gũi các anh chị em 
trong hoàn cảnh khó khăn là trọng tâm mà chúng ta cần chú ý tới.        
 
Với cương vị Linh Mục Chánh Xứ Thánh Martin, tôi mong đợi mọi thành viên trong giáo xứ 
hãy: 

 Thường xuyên đi tham dự thánh lễ và lãnh nhận các Phép Bí Tích. 
 Sử dụng đúng chỗ và chia sẻ những ơn huệ mà Chúa đã trao ban cho chúng ta như 

thời gian, tài năng, và tài sản.  Điều này có nghĩa là hy sinh thời gian để tham gia vào 
những sinh hoạt của giáo xứ; dùng tài năng của mình để xây dựng giào xứ; và đóng 
góp của cải để giáo xứ có ngân quỹ chi phí trong những sinh hoạt hàng ngày.  Tôi 
mời gọi tất cả hãy dâng lên Chúa một phần nhỏ lợi tức của gia đình mình mỗi tuần 
bằng hiện kim hoặc việc làm tương đương với giá trị của một giờ làm việc.   

 Chú trọng đến việc hướng dẫn cho hành trình đức tin. Tương lai của thế hệ trẻ cần 
được ưu tiên vào hàng đầu của mọi gia đình. Việc này được thể hiện qua sự tham dự 
Thánh Lễ đều đặn và tham gia tích cực vào sinh hoạt của giáo xứ, hội đoàn, trường 
học, và các lớp giáo lý.  Tôi mong ước quý phụ huynh hãy tạo điều kiện thuận lợi cho 
giới trẻ tham gia vào hoạt động của nhà xứ trong những năm tháng của tuổi thiếu 
niên.  Hãy khéo léo sử dụng tài năng và thời gian của quý vị để trở thành các giáo lý 
viên hay những huynh trưởng ngõ hầu giúp các sinh hoạt của các em có kết quả 
thành công mỹ mãn.  

 Cuối cùng, tôi mong ước tất cả hãy trở thành những nhà truyền giáo. Hãy gần gũi, 
giúp đỡ những ai đang sống trong sự thử thách của đời sống đức tin để những gì họ 
được đón nhận sẽ giúp họ trở về cùng Chúa. 

 
Tôi biết rằng những ước mong của tôi đặt nơi quý vị rất cao vì tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ thực 
hiện được;  bởi vậy không có lý do gì ngăn cản chúng ta thì tại sao chúng ta lại đặt những ước 
vọng chính đáng này vào nơi thấp hơn. 
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Quý vị có thể tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, những sinh hoạt này được liệt kê trong  
web site của nhà xứ (www.stmoftours.org)  Nếu có, chúng tôi sẽ gửi thêm các tài liệu cần thiết 
khác đến cho quý vị.   
 
Giáo Xứ Thánh Martin đã có truyền thống đức tin Công Giáo từ giữa thế kỷ 18.  Vì nhu cầu 
thờ phượng, những bậc tổ tiên của chúng ta đã dựng lên ngôi Thánh Đường đầu tiên. Các 
ngài cũng thấy được ưu điểm và giá trị tất yếu của nền giáo dục Công Giáo nên cũng đã lập ra 
một trường học Công Giáo.  Gần đây hơn, vì nhu cầu phát triển của giáo xứ; nhà thờ mới 
được xây dựng và hoàn thành vào tháng 9 năm 2004 và nhà thờ cũ được sử dụng làm nơi 
sinh hoạt và hội họp.  Trong tương lai, kế hoạch chính là sẽ xây dựng thêm văn phòng mới để 
các sinh hoạt của giáo xứ thêm phong phú và hữu hiệu hơn; đồng thời trường học mới cũng 
sẽ được xây cất thêm.  Đây là dự tính của giáo xứ và tôi mong đợi sự hợp tác của quý vị để 
kế hoạch của chúng ta được hoàn thành tốt đẹp. 
 
Một sự mong đợi nữa nơi quý vị là hãy tìm niềm vui khi tham gia các sinh hoạt và kết thêm 
bạn mới.  Hằng năm, giáo xứ có tổ chức liên hoan và xổ số gây quỹ được nhiều người hưởng 
ứng. Những sinh hoạt thân mật vào những ngày Chúa Nhật đã nở sinh tình bạn và tạo cơ hội 
gặp gỡ những người bạn khác.  Hầu hết những người tham gia đã nói với tôi rằng, họ nhận 
rất nhiều và cho đi rất ít khi đến tham gia sinh hoạt.  Tôi hy vọng đây cũng là cảm nghiệm của 
quý vị. 
 
Tôi xin gởi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất, cùng với lòng hân hoan chào đón quý vị đến với 
Giáo Xứ Thánh Martin. 
 
Xin Chúa chúc lành cho quý vị, 
 
 
 
 
Lm. Terence Langley, SCJ 
Linh Mục Chánh Xứ 
 


