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         Ý nguyện truyền giáo: Cầu cho Các vị linh mục 
Xin cho các vị linh mục biết chủ động dấn thân liên kết 
với những ai nghèo khổ nhất, bằng đời sống dịu dàng và 
khiêm tốn của mình. 

CHỦ NHẬT  23 THÁNG  SÁU  2019 

LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH  

CHÚA GIÊSU KITÔ 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, 
Tuần này, chúng ta mừng kính Mình Máu Thánh 
Chúa Giêsu Kitô . Vì Mình Máu Đức Giêsu Kitô là 
của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng 
ta. Nếu ai không lãnh nhận thì sẽ không có sự 
sống đời đời. Chúa Kitô nói :”Ai không ăn thịt và 
uống máu thì không được sự sống đời đời!” Bởi 
vì, của ăn chính cần thiết nhất cho cuộc sống của 
chúng ta là: giữ tâm hồn trong sạch để được gần 
gũi với Thiên Chúa: Hãy làm lành, lánh dữ. Tất cả 
những xấu xa đều do ma quỷ mà ra! Ma quỷ hay 
xúi dục người khác làm việc trái với nhân tâm, 
luân lý. Con cũng xin ông bà anh chị em hãy cầu 
nguyện, để đừng xa vào cạm bẫy, chê trách, 
phán xét người khác. Nếu không, chúng ta vô 
tình phạm lỗi lúc nào mà không hay biết. Và từ 
đó, chúng ta đã phạm tội, chúng ta sẽ không 
lãnh nhận Mình Máu Tháng Chúa được. Khi 
chúng ta lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa trong 
lúc phạm tội trọng là 
chúng ta tự lấy án 
phạt cho chúng ta. 
Cho nên, chúng ta 
phải cẩn thận trong 
lời ăn, tiếng nói, việc 
làm và tư tưởng của 
chúng ta, để mỗi 
hành động chúng ta 
làm, chúng ta làm để 
sáng danh Thiên 
Chúa. Cho nên, mỗi 
lần lãnh nhận Mình 
Máu Thánh Chúa, 
chúng ta phải cố 
gắng trở về đời sống 
cầu nguyện, để Chúa 
Thánh Thần hướng 
dẫn cho chúng ta qua 
những việc làm của 
chúng ta ở trần gian này. 
Xin Thiên Chúa ban bình an cho ông bà và anh chị 
em. 
Rev. Kiên Kiều 

TƯỜNG TRÌNH BÁO CÁO QUẤY NHIỄU TÌNH DỤC TRẺ EM  
 

bởi Linh Mục, Thầy Sáu, nhân viên hay thiện nguyện viên, 
xin vui lòng gọi điện thoại miễn phí, khẩn cấp về hành vi 

quấy nhiễu tình dục số 1-888-206-9090 

THÔNG BÁO 
Giáo Xứ mời gọi quý bà, quý cô, quý chị, tham gia vào công 
tác Mục Vụ Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin liên lạc Cha Quản 
Nhiệm để ghi danh.  

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa 
             Tháng Sáu 2019—Năm C 

 

 

  Chủ Nhật 30 Tháng Sáu 2019  

          Tuần Thứ Mười Ba Thường Niên 
               Bài Đọc Một :  Anh Thưởng 

                Bài Đọc Hai  :  Chị Nhàn 

                Lời Nguyện Giáo Dân : Anh Hân 

THẦN LƯƠNG  
Chính Ta là bánh trường sinh, 

Ai ăn sẽ sống, thiên linh rạng ngời. 
Bánh từ trời xuống trong đời, 

Thịt ban sự sống, cho người trần gian. 
Nhóm người Do-thái lạm bàn, 

Làm sao thịt máu, trao ban cho đời? 
Còn Ta bảo thật các người, 

Nếu không ăn Thịt, Ngôi Lời Ta đây, 
Và không uống Máu Thánh nầy, 

Sẽ không được sống, cùng Thầy mãi đâu. 
Ai ăn Thịt Máu nhiệm mầu, 

Muôn đời sự sống, thỉnh cầu phúc ân. 
Thịt Ta là thật của ăn, 

Máu Ta nguồn sống, thế nhân gọi mời, 
Thân Ta lương thực bởi trời, 

Dưỡng nuôi người thế, sống đời thánh nhân. 
Man-na ban xuống gian trần, 

Ăn rồi phải chết, xác thân bụi tàn. 
Thần lương Thánh Thể Cha ban, 

Chan hòa sức sống, tràn lan phúc lành. 
Rev. Trần Việt Hùng, Bronx New York 

 


