
   CHỦ NHẬT Ngày 19 Tháng Sáu, 2022 
         LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 

QUÀ TẶNG CỦA BÍ TÍCH THÁNH THỂ 
      Hôm nay chúng ta nghe cách Tổ Phụ Áp-ram gặp gỡ 
Thầy Thượng Tế Mên-chi-xê-đéc thế nào, “vua thành 
Salem. . . và một Thầy Thượng Tế của Thiên Chúa Tối 
Cao ”(Sách Sáng Thế Ký 14:18). Mên-chi-xê-đéc không 
xuất hiện ở đâu khác ngoài Thánh Thư, nhưng dù sao 
cũng rất quan trọng. Thánh Vịnh 110 tuyên bố về Vua Đa
-vít cao sang,  “Ngài là Thầy Tư Tế muôn đời, theo 
phẩm trật Mên-chi-xê-đéc,”  một mô tả sau đó được 
đưa ra (trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu 
Hê-bơ-rơ) diễn chỉ Đức Giêsu Kitô với tư cách là Thầy 
Cả Thượng Phẩm. 
        Các Kitô Hữu thời sơ khai đã thiết diện bánh và 
rượu của Thầy Cả Mên-chi-xê-đéc, bánh và rượu của Bí 
tích Thánh Thể;  Lời tường thuật của Thánh Phao-lô về 
Bữa Tiệc Ly (trong bài đọc thứ hai hôm nay) là câu 
chuyện lâu đời nhất trong Thánh Thư. Trong Tin Mừng, 
Thánh Luca mô tả Chúa Giêsu cung cấp bánh cho một 
đám đông bằng những từ ngữ  tương tự như lời của 
thánh Phaolô, những từ ngữ Giáo hội vẫn còn áp dụng: 
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra. Cùng với nhau, 
ba bài đọc này tiết lộ cách chức tư tế Kitô giáo,  Sự 
Hiện diện Thật Sự của Đức Giêsu Kitô và lời kêu gọi 
phục vụ những người cần giúp đỡ, tất cả đều được tìm 
thấy trong món quà của Bí Tích Thánh Thể. 
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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 
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 TRUNG  TÂM PHÂN  PHÁT THỰC PHẨM 
  Mở cửa Ba Ngày  trong tuần : Thứ Ba,  
Thứ Năm &  Thứ Sáu từ 10 giờ sáng đến 12 
giờ trưa.   Xin liên lạc số phone  951-687-8146 để 
biết thêm chi tiết. 

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA            
THÁNG SÁU —  Ý Nguyện : Cầu cho các gia đình 

    Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình Kitô 
hữu trên khắp thế giới; Xin cho họ hiện diện và 
cảm nghiệm được tình yêu thương chứa chan vô 
điều kiện mà thăng tiến trong sự thánh thiện 
trong cuộc sống thường ngày của họ. 

  TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN 
         Ngày  11 và 12 Tháng Sáu, 2022  

 Xin vui lòng tham khảo tiền dâng cúng  
trong tuần qua Trang Thông Tin chính của Giáo Xứ. 

Cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị 
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  www.olphriverside.org 

   LỊCH TRÌNH VĂN PHÒNG GIÁO XỨ                                          

 Từ Thứ Ba đến Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ     
     chiều.  Số phone:  951-689-8921 ext. 100 
                         Email : olph.riv@sbdiocese.org  

CẦU NGUYỆN NGÀY THÂN PHỤ - 19 Tháng Sáu 2022 
Tất cả mọi Thánh Lễ cuối tuần 18, 19 này sẽ 
được dành riêng cầu nguyện cho tất cả các 

thân phụ trong giáo xứ. 
Phong thư Ngày Thân Phụ đã được in để quý 
vị xử dụng. Làm ơn viết tên người thân và bỏ chung vào 

rổ xin lễ  hằng tuần để xin ơn cho cha của mình. 

QUỸ TRỢ GIÚP LINH MỤC VỀ HƯU TRONG GIÁO PHẬN 

     Cuối tuần hôm nay, ngày 18-19 tháng 6, Giáo Xứ sẽ nỗ lực 
quyên tiền lần thứ hai để hỗ trợ các Linh mục về hưu của 
chúng ta trong các nhu cầu lâu dài của các vị, chẳng hạn như 
chi phí y tế, bảo hiểm y tế, nơi ăn chốn ở và hơn thế nữa. 
Mong quý vị rộng lượng mở tay cam kết trợ giúp cho các 
ngài. Xin Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu và ban ơn phước vì 
sự hào phóng của quý vị và cầu Chúa tiếp tục ban ơn lành hồn 
xác  cho các linh mục đã nghỉ hưu của chúng ta. 


