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CHỦ NHẬT, mồng 6 Tháng 6, 2021   
  LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ 

          

     CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA 
                     THÁNG SÁU—- 2021 
 Ý truyền giáo–Cầu cho những người trẻ 
đang chuẩn bị kết hôn, với sự trợ giúp 
của cộng đồng Kitô hữu: được lớn lên 
trong tình yêu, với lòng quảng đại, trung 
tín và kiên nhẫn. 

Phân Nhiệm Phụng Vụ Lời Chúa     

  THÁNG SÁU,  2021  -  Năm B 
 

   Chủ Nhật, mồng 6 Tháng Sáu 2021 
               Lễ Mình Máu Thánh Chúa -   Anh Tần 
   Chủ Nhật,  ngày 13 Tháng Sáu 2021 
              Tuần Thứ 11 Mùa Thường Niên -   Chị Nga 
  Chủ Nhật, ngày 20 Tháng Sáu 2021- -Ngày Thân Phụ 
              Tuần Thứ 12 Mùa Thường Niên - Chị Nga 
 Chủ Nhật, ngày 27 Tháng Sáu 2021 
                Tuần Thứ 13 Mùa Thường Niên  —   Chị Nhàn 

                   TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
          Ngày 30 Tháng Năm, 2021 

                                  Trong Thánh Lễ    :  $ 7,789.50 
                                      Qua trang mạng  :  $ 1,065.00 
                                  Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:          
                                                  “olphriverside.org” 

SỰ HY SINH 
       Giáo hội ngày nay đặt trọng tâm vào Bí Tích 
Thánh Thể. Các bài đọc hôm nay nhắc nhở cho 
chúng ta nhớ rằng, mối liên hệ của chúng ta với việc 
hy sinh bằng máu thời xưa khi dâng hiến của lễ 
không huyết thống của mình như thế nào. Bài đọc 
trong sách Xuất Hành mô tả một nghi lễ long trọng 
được thiết kế để dân Ít-sơ-ra-ên không bao giờ 
quên giao ước của họ với Thiên Chúa. 
     Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Hy-
Lạp, quay hướng chúng ta khỏi những hy sinh động 
vật cổ xưa đó, những nỗ lực đầu tiên để thờ 
phượng  Thiên Chúa hằng sống. Của lễ hiến tế của 
chúng ta chính là Mình và Máu Con Thiên Chúa. Bởi 
vì  nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta có được một 
giao ước mới. 
      Tin Mừng theo Thánh Máccô kể lại việc thiết lập 
giao ước đó, câu chuyện quen thuộc trong Bữa Tiệc 
Ly. Được kết hợp với câu chuyện hiến tế động vật 
như ở đâychúng ta được thách thức để lắng nghe 
với sự chú ý mới, để ghi nhớ cái giá lớn phải trả cho 
ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã hiến tế thân 
xác và từng giọt máu của Người cho chúng ta. 
                                                                             Bản quyền © J. S. Paluch Co. 

 

 

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. 
 

 (Lm. Giuse Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Mk 14:12-16,22-26) 

 

 TRUNG  TÂM PHÂN  PHÁT THỰC PHẨM 
      Mở cửa Ba Ngày  trong tuần:   Thứ Ba,   
   Thứ Năm và Thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến  
     12 giờ trưa  — Xin liên lạc Sue, qua số   
  phone 951-687-8146  để biết thêm chi tiết. 


