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qua của chúng ta. Việc hiệp thông vào sự 
sống của Thiên Chúa và sự hợp nhất của dân 
Thiên Chúa được diễn tả và thực hiện nhờ Bí 
tích Thánh Thể. Qua việc cử hành Thánh lễ, 
chúng ta được kết hợp với Phụng vụ trên trời 
và tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu.” (số 
274)

Một điều cần cũng cần nhắc lại, đó là khi 
chúng ta tham dự việc cử hành Phụng vụ, nhất 
là Thánh lễ, chúng ta phải nhớ rằng Chúa Kitô 
thật sự hiện diện qua bốn cách thế: nơi cộng 
đoàn tín hữu đang tụ họp, nơi vị linh mục cử 
hành khi hành động nhân danh Chúa Kitô, 

nơi Lời Chúa, và đặc biệt nơi Mình và Máu Chúa Kitô. Vì thế, việc 
không đi lễ đúng giờ, không ăn mặc chỉnh tề, trò chuyện với nhau, và 
dùng điện thoại để chơi game, gửi tin nhắn hoặc lên những website 
này nọ, là những hành động thiếu lịch sự và bác ái vì làm cho những 
người khác lo ra chia trí đã đành mà quan trọng hơn, đó là chúng ta tự 
tách mình ra khỏi sự hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau.

Nhân đây, để tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cũng 
muốn nhắc nhở những ai phạm tội trọng cần phải đi xưng tội trước. 
Ngoài ra, những cặp nam nữ nào chung sống với nhau trước hôn nhân 
hoặc kết hôn theo phép đời mà không theo đúng phép đạo cũng đừng 
lên rước lễ cho đến khi nào tình trạng này được giải quyết bằng cách 
gặp các cha để biết thêm chi tiết.

Dĩ nhiên, khi kết thúc Thánh lễ, chúng ta ra về được dưỡng nuôi 
bởi sự hiện diện của Chúa Kitô Thánh Thể trong tâm hồn, chúng ta 
phải tôn vinh Ngài trong cuộc sống hằng ngày qua đời sống khiêm 
nhường, yêu thương, tha thứ và hy sinh.

Cuối cùng, trong Thông điệp “Giáo hội từ Bí tích Thánh Thể” 
(Ecclesia De Eucharistia) được ban hành năm 2003, Đức Thánh 
Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng: “Nếu chúng ta muốn 
khám phá lại trong tất cả sự phong phú của Bí Tích Thánh Thể, mối 
liên hệ thâm sâu nối kết Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể, chúng ta 
không thể nào quên Đức Maria, là Mẹ và mẫu gương của Giáo hội.” 
và Thánh Giáo hoàng này đã gọi Đức Mẹ Maria là “Người Nữ của 
Thánh Thể” bởi vì theo “một nghĩa nào đó, Đức Maria đã sử dụng 
đức tin Thánh Thể của mình ngay trước khi Bí Tích Thánh Thể được 
thiết lập, bởi vì Mẹ đã hiến dâng cung lòng trinh vẹn của Mẹ để Ngôi 
Lời của Thiên Chúa nhập thể.” (số 55)

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta sống Bí tích Thánh Thể một cách 
xứng đáng hơn bằng cách sống theo tâm tình yêu thương, cậy trông 
và phó thác của Mẹ. Amen.

Lm. Chánh xứ Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

 

Cha Mical Los, vị linh mục được thụ 
phong trên giường bệnh đã qua đời 
vào lúc 11g53 phút sáng thứ Hai 17 

tháng 6 năm 2019, thọ 31 tuổi. Ngài đã là 
một linh mục chỉ trong vòng hai mươi lăm 
ngày. Cha Micae đến từ  Tarnowska, 
một thị trấn ở miền Nam nước Ba Lan. Ngài 
đang học trong chủng viện thì được các bác sĩ 
chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào thời kỳ thứ 
4. Nhận ra mức độ nghiêm trọng sau kết quả 
chẩn đoán này, Thầy Mical lo lắng sẽ không 
bao giờ có thể cử hành Thánh lễ đầu tiên. Biết 
được khao khát mãnh liệt của Thầy Mical Los 
muốn cử hành thánh lễ để được kết hiệp hơn với 
Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phép chuẩn cho Thầy 
Mical được phong chức phó tế và linh mục trong cùng một Thánh lễ. 
Thế là vào sáng ngày 24 tháng 5, đang trong tình trạng nguy kịch, 
Thầy Micae đã được Đức cha Phụ tá Marek Solarchot của Giáo 
phận Warsaw-Praga truyền chức phó tế và linh mục trên giường 
bệnh. Một ngày trước đó, ngài đã khấn trọn trong Dòng Con Chúa 
Quan Phòng. Ngày 25 tháng 5, ngài đã cử hành Thánh lễ đầu tiên, 
cũng từ giường bệnh. Trong Thánh lễ mở tay trên giường bệnh, Cha 
Micae lặp lại lời của Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Rôma: “Không 
có gì có thể tách rời tôi khỏi tình yêu của Chúa Kitô” (Rm 8:36). 
Thông cáo của Dòng Con Chúa Quan Phòng cũng cho biết lời cuối 
cùng của Cha Mical Los trước khi nhắm mắt lìa đời là “Không có 
gì có thể tách rời tôi khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Xin cảm ơn anh 
chị em.”

Câu chuyện về việc thụ phong linh mục của Cha Micae Los trong 
những ngày cuối đời cho thấy sự khao khát và niềm tin mãnh liệt của 
Cha nơi Chúa Giêsu Thánh Thể đã trở thành một chứng tá đức tin 
được truyền đi nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, ngày Chúa nhật hôm 
nay khi Giáo hội mừng trọng thể Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, 
chúng ta được mời gọi nhớ đến 3 điều: (1) Tạ ơn Thiên Chúa về sự 
hiện diện của Chúa Kitô nơi Bí tích thánh này; (2) Tăng thêm lòng 
yêu mến và tôn sùng Bí tích Thánh Thể; (3) Hiệp thông mật thiết với 
Chúa Giêsu Thánh Thể qua chứng từ cuộc sống yêu thương tha nhân 
như Ngài đã hiến mình làm hy lễ dâng lên Chúa Cha và trở thành của 
ăn nuôi sống linh hồn chúng ta trên dương thế. 

Thiết tưởng nên cần nhắc lại ở đây tầm quan trọng của Bí tích 
Thánh Thể là như thế nào theo lời dạy của Hội Thánh: “Bí tích 
Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô 
giáo. Thánh Thể là tột đỉnh hoạt động thánh hóa của Thiên Chúa 
đối với chúng ta và là tột đỉnh của hoạt động phượng tự chúng ta 
dâng lên Ngài. Bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả của cải thiêng 
liêng của Hội thánh, đó chính là Đức Kitô, Đấng là Chiên Vượt 

Mỗi khi anh em ăn và uỗng anh em loan truyỗn viỗc Chúa chỗu 
chỗt.

Câu ghi lòng trong tuần: “Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.” 1Cr 11, 26



      

      

      

      

Thánh Lễ Chúa Nhật
Lễ I (Lễ Gia Đình)...................7:30 AM
Lễ II (Lễ Thanh Niên).............10:00 AM
Lễ III (Lễ Thiếu Nhi)...............12:00 PM
Lễ IV (Lễ Gia Đình)................ 5:00 PM
Thứ Hai - Thứ Sáu
Thánh Lễ................................7:00 AM & 7:00 PM
Thứ Bảy
Khấn Đức Mẹ HCG.................5:30 PM
Thánh Lễ................................8:00 AM & 6:00 PM
Thứ Năm Đầu Tháng
Chầu Thánh Thể  ..................7:30 PM - 8:00 PM
Thứ Năm tuần 3 trong tháng
Chầu Thánh Thể (tiếng Anh) ..8:00 PM - 9:00 PM
Thứ Sáu đầu tháng và thứ Sáu tuần 2 trong tháng
Chầu Lượt...............................7:30 AM - 7:00 PM
Lễ Trọng - Buộc
Xin vui lòng theo dõi chương trình Thánh Lễ trong 
BTMV hằng tuần hoặc trên Website
Đọc Kinh Tôn Vương Chúa Nhật
Xin liên lạc với các Trưởng Khu.

Giải Tội
Thứ 2 và Thứ 3:  Không có giải tội, 
Thứ 4,5,6: 6:30pm-7:00pm, Thứ 7: 5:15pm-6:00pm
Sáng Thứ 5:  Giải tội từ 9-10am 

Rửa Tội 
Rửa tội Trẻ Em mỗi tháng 1 lần vào thứ Bảy tuần II 
của tháng lúc 4pm tại nhà thờ.
Trước khi rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu cần học lớp 
Rửa tội vào thứ Bảy đầu tháng lúc 7pm tại phòng 115 
Trung Tâm Thánh An Phong.
Xin nộp đơn và đóng lệ phí tại văn phòng Giáo xứ 
trước thứ Bảy đầu tháng.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng - Dự Bị Hôn Nhân
Xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ.

Hôn Phối 
Cần liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ít nhất sáu tháng 
trước ngày cưới để làm hồ sơ Hôn Phối.
Xức dầu:
Nếu cần xức dầu khẩn cấp xin gọi:  562-682-8591
Đám Tang
Khi có người qua đời, xin liên lạc
ông Phạm Đức Hùng: 469-212-3452 

Chúa Nhật: Giáo Lý-Việt ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Lý:   9 am - 10:15 am (sáng) &
  3:15 pm - 4:30 pm (chiều)
Việt Ngữ: 10:30 am - 11:45 am (sáng) &
                1:45 pm - 3 pm (chiều)
Thiếu Nhi Thánh Thể: 1:45 pm - 3 pm

CHươNG TRìNH MụC Vụ

GHI DANH NHẬP GIÁO XỨ
Theo giáo luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tín hữu phải 
ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt. Xin đến Văn 
phòng Giáo xứ vào các ngày làm việc để làm đơn gia nhập.

Website: www.dmhcg.org

      
Chánh Xứ: Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
Phó Xứ: Lm. Đaminh Phạm Ngọc Hảo, C.Ss.R.
Phó Tế: Vincent Đàm Hữu Thư

CaùC Giaùo Khu

KHỐI PHụNG Vụ
Ô. Phạm Đức Hùng ........... 469-212-3452

Ô. Nguyễn Hữu Đào ............ 972-276-9879
Ban Thừa Tác Vụ Rước Lễ

A. Nguyễn Thông ........... 972-977-5037

Ban Thừa Tác Vụ Sách Thánh
A. Nguyễn Anh Linh  ............ 214-454-1753

Ban Giúp Lễ
Justin Nguyễn: 469-579-9271 (Text Message Only)

Ca Đoàn
Thánh Linh . . . . . . . . . . . . 214-289-9581
Trinh Vương  . . . . . . . . . . . 972-496-2789
Augustine . . . . . . . . . . . . .  971-227-6235
Fiat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214-642-4351
Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . .  214-207-8548

         Gioan Vianney. . . . . .  . . ...469-583-2788
KHỐI GIA ĐìNH

Ban Dự Bị Hôn Nhân
Ô. Lê Văn Tới . . . 972-422-0331

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình
A. Nguyễn Lý . . . . . . . . . . 469-328-4702

Đại diện Tòa Án Hôn Phối
 Ô. Lê Văn Tới...........972-422-0331

KHỐI GIÁO DụC
Ban Giáo Lý

Sr. Trần Janine Van, CMR.  816-489-6759

Ban Việt Ngữ
 Thầy Lê Thanh.......469-867-6025

Hội Phụ Huynh
A. Khiêm Dương: 469-328-0735

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đặng Thị Ánh Tuyết  ........469-682-9087

Ban Giáo Lý Dự Tòng
Phó tế Đàm Hữu Thư . . . . .  972-523-0037

KHỐI HỘI ĐOÀN  
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Ông Phaolô Đoàn Xuân Định... 214-514-8551

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Vũ Thị Sen . . . . 310-598-8302

Hội Đạo Binh Đức Mẹ
A. Đào Ngọc Anh.... 214-548-3294 

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 A. Phạm Đức Lâm . . . .  214-549-0897

Đoàn Thanh Niên Công Giáo
Phạm Khắc Nghi ...   603-858-2474

Mục Vụ Giới Trẻ
A. David Phạm .... 469-602-1288

Nhóm Nguồn Sống
A.  Nguyễn Trí.......214-406-3475 

Ban Trật Tự
A. Thi Nguyễn........ 469-235-9064

Nhóm Làm Đẹp Nhà Chúa
Ông Phạm Đức Hưng....... 214-315-9269

Safety Environment Officer
Cô Trần T. T. Nga.. 972-890-7917

Cô Ngô Hoàng Chi........ 972-693-8649

Nhóm Bác ái
 Cô Diễm Phước.......972-489-1171

Hội Hiệp Sĩ Columbus
A. Lê Đình Vinh ... 469-995-5661

Hội Quán Giáo xứ
 a. Nguyeãn Tieán Ñaït  972-414-4672

Nhà Bình An (nhà cốt)
C. Voõ Thò Ngoïc Lieâm  972-234-0565

Đại Diện Bảo Trợ ơn Gọi
anh Nguyeãn Minh Tieán.......972-408-5996

HỘI ĐỒNG MụC Vụ                  
Ô.  Trần Anh Kim . . . . . . . . 214-606-1956. 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH
Ô. Phạm Hữu Tuấn . . . . . . . 469-879-9729

HỘI ĐỒNG THưỜNG Vụ
Ô. Jason Nguyễn Ngọc Chính . . 214-924-8359

Khu 1: Ô. Nguyễn Văn Minh (469)-314-6236
Khu 2: Ô. Phạm Huy Thể (214)-603-2330
Khu 3: B. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (469) 422-9197
Khu 4: Ô. Nguyễn Bình (469) 878-0510
Khu 5: Ô. Ngô Suốt (972) 644-5790
Khu 6: Bà Nguyễn Ngọc Thúy 214-478-7575

Khu 7: A. Đào Ngọc Anh (214) 548-3294
Khu 8: Ô. Nguyễn T. Trung  469-734-0057 
Khu 9: B. Ngô Hoàng Chi 972-693-8649
Khu 10: Ô. Phạm Văn Địa (469) 288-2310
Khu 11: Ô. Lê Tấn Dũng (972) 384-0366
Khu 12: Ô. Nguyễn Kỳ Sơn (972) 679-7339

Văn Phòng Giáo Xứ: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM-4PM. Thứ Bảy đóng cửa. Chúa Nhật: 9AM-2PM



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org

V  Chuùa Nhaät Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ Naêm C v Trang 3 v Ngaøy 23-06-2019   V

TUAÀN LEÃ TÖÏ DO TOÂN GIAÙO (22-29/6)
Religious Freedom Week (Jun 22-29)

Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø keâu goïi ngöôøi Coâng giaùo 
haõy caàu nguyeän vaø haønh ñoäng cho vieäc uûng hoä töï do toân 
giaùo trong Tuaàn Leã Töï Do Toân Giaùo naêm nay vôùi chuû ñeà 
“Söùc Maïnh Trong Nieàm Hy Voïng”. Tuaàn leã naøy baét ñaàu 
vaøo ngaøy 22/6, töùc nhaèm Leã Hai Thaùnh Töû ñaïo Toâma 
More vaø Giaùm muïc Gioan Fisher, vaø keát thuùc vaøo ngaøy 
29/6, Leã Hai Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ. Caùc taøi 
lieäu veà Tuaàn Leã Töï Do Toân Giaùo coù theå ñöôïc tìm thaáy ôû 
trang nhaø cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø laø www.usccb.
org/ReligiousFreedomWeek

Religious freedom 
gives us the space 
to carry out the 
mission that Jesus 
has entrusted to the 
Church. Religious 
freedom means that 
Catholics, and all 
people of goodwill, 
are free to seek the 

truth and to live in accordance with that truth, and so to 
strengthen our common life as a nation. 

Beginning June 22, the Feast of Saints Thomas More 
and John Fisher, the United States Conference of Catholic 
Bishops celebrates Religious Freedom Week. In the midst 
of our current challenges, join us  as we seek the kingdom 
and find Strength in Hope. Learn more at www.usccb.org/

ReligiousFreedomWeek

RÖÔÙC KIEÄU LEÃ MÌNH MAÙU THAÙNH 
CHUÙA KITOÂ (23/6)

Ñeå toân vinh tình yeâu cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi 
qua Maàu Nhieäm Thaùnh Theå, nhaân dòp möøng Leã Kính Mình 
Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ, Giaùo xöù coù toå chöùc cuoäc Röôùc 
Kieäu Thaùnh Theå trong saân Ñaäu Xe Nhaø thôø vaøo chieàu 
Chuùa nhaät ngaøy 23/6 töø 3pm – 4pm. Cuoäc Röôùc Kieäu seõ 
do Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå phuï traùch. Kính môøi moïi 

ngöôøi trong Giaùo xöù ñeán tham döï ñoâng ñuû.

LÒCH PHUÏNG VUÏ TRONG TUAÀN

- Chuùa Nhaät 23/6. Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ naêm C. 
Boån maïng Thöøa Taùc Vieân Ngoaïi Thöôøng Cho Röôùc 
Leã. Ngaøy Theá Giôùi Caàu Nguyeän Cho Vieäc Thaùnh Hoùa 
Caùc Linh Muïc. 

- Thöù Hai 24/6. Sinh Nhaät Thaùnh Gioan Taåy Giaû. Leã Troïng.
- Thöù Ba 25/6 trong Tuaàn 12 Thöôøng nieân.
- Thöù Tö 26/6 trong Tuaàn 12 Thöôøng nieân.
- Thöù Naêm 27/6. Leã Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Boån maïng 

Giaùo xöù & Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp. Leã Kính; 
Thaùnh Xiriloâ Alexañria, Giaùm muïc & Tieán só Hoäi 
thaùnh. 

- Thöù Saùu 28/6. Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu naêm C. Leã Troïng. 
Boån maïng Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm & Ban Thöøa 
Taùc vieân Röôùc Leã Ngoaïi thöôøng.

- Thöù Baûy 29/6. Leã Thaùnh Pheâroâ & Thaùnh Phaoloâ Toâng ñoà. 
Leã Troïng. Giaùo hoäi Hoa Kyø keát thuùc Tuaàn Leã Töï Do 
Toân Giaùo.

- Chuùa nhaät 30/6. Chuùa nhaät Tuaàn 13 Thöôøng nieân naêm C. 
Giaùo xöù möøng troïng theå Leã Boån Maïng Ñöùc Meï Haèng 
Cöùu Giuùp.

   Quyeân tieàn laàn 2 cho Quyõ Ñoàng Xu Thaùnh Pheâroâ (Peters 
Pence Collection)

ÑOÏC KINH TOÂN VÖÔNG

Ngày 23/06/2019   Lúc 7:00PM 

Giaùo Khu 1   OÂ/B Nguyeãn Vaên Tuynh  214-501-4173     
                       2101  Swords Drive.Garland, TX  75044                                         

Giaùo Khu 4   OÂ/B Nguyeãn Phi Long  214-703-0900
                        1101 Havencrest Ct, Garland,  TX 75040

Giaùo Khu 5   OÂ/B Nguyeãn Vaên Rien 214 546-5734
                       9754 Windham Rd, Dallas, TX 75243

Giaùo Khu  11 A/C Hoaøng Vaên Lieäu & Lan 309-706-2693
                        3118 Clay Brook Drive, Wylie, TX 75098 

THAÙNG 6: THAÙNG TRAÙI TIM CÖÏC THAÙNH 
CHUÙA GIEÂSU

Suøng kính Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu laø kính nhôù tình 
thöông yeâu cuûa Thieân Chuùa. Tình thöông yeâu cöùu ñoä cuûa 
Thieân Chuùa ñöôïc toû baøy ra nôi con ngöôøi Ñöùc Gieâsu, vaø 
nhaát laø trong caùi cheát treân thaäp giaù vì toäi loãi loaøi ngöôøi. 
Thaùnh Taâm ñaõ bò ñaâm thaâu laø hình aûnh roõ reät nhaát, laø 
tieáng noùi maïnh nhaát veà tình thöông yeâu cuûa Thieân Chuùa 
ñoái vôùi chuùng ta, vaø laø moät baèng chöùng khoâng theå choái caõi 
ñöôïc cuûa tình thöông yeâu laï luøng aáy. Cuõng trong thaùng Saùu 
naøy, chuùng ta haõy caàu nguyeän cho caùc linh muïc ñöôïc ôn 
thaùnh hoùa ñeå caùc ngaøi trôû neân nhöõng muïc töû mang laáy con 

tim nhaân haäu cuûa Chuùa Gieâsu.

GHI DANH LEÃ TAÏ ÔN THAØNH HOÂN
Giaùo xöù seõ toå chöùc Leã Taï Ôn Thaønh Hoân cho nhöõng 

ñoâi vôï choàng trong naêm 2019 coù kyû nieäm 10, 20, 25, 40, 
50, 55, 60, 65 naêm thaønh hoân vôùi muïc ñích taï ôn Thieân 
Chuùa vì ñaõ ban nhieàu hoàng aân cho gia ñình mình.

1. Thaùnh leã Taï Ôn: luùc 6pm thöù Baûy 7/9/2019 taïi 
Thaùnh ñöôøng Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

2. Pheùp laønh Toøa Thaùnh: Giaùo xöù seõ xin Pheùp laønh 
ñaëc bieät cuûa Toøa Thaùnh cho caùc ñoâi vôï choàng tham döï.

3. Ghi danh: taïi Vaên phoøng giaùo xöù trong nhöõng ngaøy 
laøm vieäc. Haïn choùt ghi danh laø 21/7/2019

4. Leä phí: 70 Myõ kim (bao goàm caû Pheùp Laønh Toøa 
Thaùnh & Khung)
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CHÖÔNG TRÌNH
MÖØNG KÍNH ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP

BOÅN MAÏNG GIAÙO XÖÙ
Tam Nhaät Tónh Taâm (24-26/06)

* Thuyeát Giaûng: Lm Pheâroâ Nguyeãn Vaên Khaûi, C.Ss.R.
* Thôøi Gian: Thöù Hai (24/06) ñeán thöù Tö (26/06): 

Thaùnh Leã: 6:30pm-7pm; Giaûng phoøng: 7pm-9pm.
* Chuû Ñeà:  “Coù Meï Ñi Cuøng – Gia Ñình Haïnh Phuùc”
- Thöù Hai (24/6): “Nhôø Meï, Vôï Choàng Thuûy Chung”
- Thöù Ba (25/6): “Nhôø Meï Haèng Cöùu Giuùp, Con Caùi 

Neân Ngöôøi”
- Thöù Tö (26/6): “Cuøng Meï, Gia Ñình Phuïc Vuï Ôn Cöùu 

Ñoä”
Ñaïi Leã Boån Maïng - Chuùa Nhaät 30/06

Chæ coù 3 Thaùnh leã: 7 giôø saùng (thay vì 7 giôø 30); 10 giôø 
saùng & 5 giôø chieàu. Khoâng coù Thaùnh leã 12 giôø tröa.

Chöông trình Thaùnh Leã 10 giôø saùng nhö sau: 
- 8:30 am: Taäp trung 
- 9:00 am: Röôùc Kieäu & Muùa Daâng Hoa 
- 10:00 am: Thaùnh Leã 
Sau Thaùnh Leã laø Picnic cho toaøn Giaùo xöù tröôùc Nhaø 

Gieârañoâ vôùi nhöõng moùn aên do caùc hoäi ñoaøn phuï traùch & vui 
chôi theå thao (boùng baøn, vuõ caàu, boùng roå). Caùc em thieáu nhi 

nhôù mang ñoà taém ñeå chôi Water Slide.

CHUÙC MÖØNG BOÅN MAÏNG

Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp (27/6)
Ngaøy thöù Naêm 27/6 laø Leã Kính Ñöùc Meï Haèng Cöùu 

Giuùp, boån maïng cuûa Hoäi Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, toaøn 
theå coäng ñoaøn Daân Chuùachuùc möøng quyù hoäi vieân vaø gia 
ñình ñuôïc doài daøo söùc khoûe vaø bình an, cuøng tieáp tuïc nhieät 
thaønh trong vieäc coå voõ loøng suøng kính Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp.

Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh Taâm (28/6)
Cuøng vôùi Giaùo Hoäi hoaøn vuõ möøng kính Leã Thaùnh Taâm 

Chuùa Gieâsu (28/6), Boån maïng cuûa Ñoaøn Lieân Minh Thaùnh 
Taâm.Coäng ñoaøn Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp göûi 
lôøi chuùc möøng ñeán caùc ñoaøn vieân. Xin Chuùa ban cho caùc 
ñoaøn vieân theâm loøng toân suøng Thaùnh Taâm Chuùa ñeå töø ñoù 
kín muùc ñöôïc nguoàn suoái tình thöông cuûa Chuùa vaø trao 
ban cho nhöõng ngöôøi chung quanh.

Ban Thöøa Taùc Vuï Röôùc Leã Ngoaïi Thöôøng (28/6)
Nhaân ngaøy Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ (28/6), 

Boån maïng cuûa Ban Thöøa Taùc Vuï Röôùc Leã Ngoaïi Thöôøng, 
Coäng ñoaøn Daân Chuùa Giaùo Xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp 
xin Thieân Chuùa vaø Ñöùc Meï ban cho taát caû caùc Thöøa Taùc 
Vieân ñöôïc theâm loøng yeâu meán Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå 
ñöôïc theå hieän qua vieäc trung thaønh tham döï Thaùnh Leã vaø 
soát saéng trao Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå cho coäng ñoaøn.

CHÖÔNG TRÌNH MÖØNG LEÃ BOÅN MAÏNG 
CUÛA HOÄI ÑÖÙC MEÏ HAÈNG CÖÙU GIUÙP

Ban Chaáp haønh Hoäi Ñöùc Meï HCG xin thoâng baùo cuøng 
taát caû hoäi vieân veà caùc sinh hoaït cuûa Hoäi trong dòp möøng leã 
Boån Maïng:

1. LeãKính Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, Boån Maïng cuûa Hoäi 
vaø cuõng laø Boån Maïng cuûa Giaùo Xöù laø ngaøy 27 thaùng 6. Tuy 
nhieân naêm nay Cha Chaùnh Xöù cho pheùp Hoäiñöôïc möøng 
troïng theå vaøo leã 6 giôø chieàu thöù Baûy 29 thaùng 6 naêm 2019. 
Xin quyù hoäi vieân maëc ñoàng phuïc xanh trong Thaùnh leã naøy.

2. Seõ khoâng coù Tónh taâm rieâng cho Hoäi, vaäy xin quyù hoäi 
vieân tham gia caùc buoåi tónh taâm chung vôùi Giaùo Xöù vaøo caùc 
buoåi chieàu thöù Hai, Ba, Tö nhaèm ngaøy 24, 25, 26 thaùng 6 töø 
7:00 pm - 9:00pm vôùi Thaùnh leã ñöôïc cöû haønh tröôùc ñoù luùc 
6:30pm. 

3. Quyù Taân hoäi vieân seõ ñöôïc tuyeân höùa vaøo Thaùnh leã 
chieàu thöù Baûy 29 thaùng 6, vaäy xin coù maët luùc 5 giôø chieàu.

4. Sau Thaùnh leã, xin môøi taát caû quyù hoäi vieân bôùt chuùt 
thôøi giôø quyù baùu tham döï tieäc möøng taïi Nhaø Gieârañoâ ñeå 
möøng Leã Boån Maïng cuûa Hoäi vaø möùng leã Boån Maïng Thaùnh 
Phaoloâ cuûa cha Chaùnh Xöù.

Ban Chaáp Haønh Hoäi Ñöùc Meï HCG traân troïng thoâng baùo 
& kính môøi.
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PHONG CAÙCH TRONG THAÙNH LEÃ
Chuùng ta neân nhôù:
·AÊn maëc phuø hôïp.
·Ñi leã ñuùng giôø. 
·Haõy taét ñieän thoaïi di ñoäng, xeáp nheï baøn quyø 
·Khoâng mang ñoà aên, thöùc uoáng, hoaëc keïo gum vaøo nhaø 

thôø
·Ngoài yeân laëng. Neáu caàn, neân noùi chuyeän laëng leõ, ngaén 

goïn. 
·Haõy ôû laïi cho ñeán khi keát thuùc Thaùnh Leã. 
·Haõy cung kính, nheï nhaøng, vaø aâm thaàm ra khoûi nhaø 

thôø. 

ETIQUETTE FOR HOLY MASS
·Please dress appropriately

·Please arrive to Mass punctually

·Please turn off your cell phone, gently lift up or   
pull down the kneelers   

·Please do not bring any food, drink, or gum into 
the church

·Please keep quiet, do not talk loudly

·Please stay until the end of Mass

Please exit the church reverently and respectfully

NHAÉC NHÔÛ NHAU
Ñeå baøy toû söï toân troïng ñoái vôùi Thieân Chuùa 

vaø coäng ñoaøn, xin moïi ngöôøi vui loøng gìn giöõ söï 
ngaên naép vaø saïch seõ trong Thaùnh ñöôøng. Xin ñeå 
laïi ngay ngaén caùc saùch haùt vaø saùch leã sau khi 
duøng. Xin laáy ñi nhöõng khaên giaáy hoaëc raùc reán. 
Cuõng ñöøng cho treû em vieát vaøo saùch hoaëc xeù 
saùch vì ñaây laø khoâng phaûi laø ñoà chôi cho caùc em 
trong Thaùnh leã. Xin caûm ôn veà söï coäng taùc cuûa 
moïi ngöôøi.

Please leave the church in good order when 
you leave Mass. Take any wrappers, tissues, and 
trash with you so that we can show respect for 
God and for our brothers and sisters who may 
be coming to Mass later. Also do not allow your 
children to write in any of the books or tear the 
pages. They are not toys for the children play with 
during Mass. Thank you for your help.

GHI DANH GIA NHAÄP GIAÙO XÖÙ

Ñeå giuùp cho vieäc phuïc vuï ñôøi soáng thieâng lieâng 
cuûa ngöôøi tín höõu ñöôïc toát hôn, xin nhöõng ngöôøi Coâng 
giaùo vui loøng ghi danh gia nhaäp giaùo xöù caøng sôùm 
caøng toát. Xin ñeán Vaên phoøng Giaùo xöù vaøo caùc ngaøy 
laøm vieäc ñeå ñieàn ñôn ghi danh. Nhöõng ai ñaõ laäp gia 
ñình rieâng, maëc daàu coù theå ôû chung nhaø vôùi cha meï, 
cuõng ñeán vaên phoøng ñeå laøm moät danh saùch rieâng. 

Xin caùc gia ñình lieân laïc vôùi giaùo khu tröôûng khu 
vöïc mình ôû (12 giaùo khu) neáu muoán ñoïc kinh toân 
vöông moãi Chuùa nhaät luùc 7 giôø toái. 

THÔØI KHOÙA BIEÅU CUÛA VAÊN PHOØNG GIAÙO DUÏC
Sunday School Calendar

* June, July, and Aug 06:  Nghæ Heø. Vaên phoøng KGD 
seõ ñoùng cöûa (Khoâng coù ghi danh)

Summer Break - School Education Office closed (No 
registration)

* Sun, Aug 11: Nieâm yeát danh saùch treân website KGD 
/ Student Schedules posted online 

* Sun, Aug 11 & 18 (8:30am – Noon): Vaên phoøng 
KGD môû cöûa  - Ngaøy cuoái cuøng ghi danh treã

School Education Office open (Last Day of Late 
Registration )

* Sun, Aug 25: Khai giaûng nieân khoùa 2019-2020 / 
First Day of GLVN/TNTT 

*** Leä phí ghi danh treã, sau April 14 - seõ laø:
Late Registration Fee (after Apr 14): Vieät ngöõ: $80 - 

Giaùo Lyù: $100 – Thieáu nhi: $40

Be thoughtful, be silent, be reverent;

for this is the House of God.

Before Mass, speak to the Lord;

During the Mass, let the Lord speak to you;

After the Mass, speak to one another.
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LÔÙP TAØI CHÍNH CAÊN BAÛN
Do caùc thieän nguyeän vieân coù hôn 20 naêm kinh 

nghieäm trong ngaønh taøi chính ñaûm nhieäm vaø taøi 
lieäu ñöôïc cung caáp mieãn phí.

* Ñòa ñieåm: Trung taâm Thaùnh Anphong 
(Phoøng 141) thuoäc Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu 
Giuùp (2121 Apollo Rd, Garland, TX 75044). 

* Thôøi gian: Khoùa hoï#c keùo daøi töø ngaøy 29/5 
ñeán 26/6 vaøo moãi thöù Tö haèng tuaàn töø 7:00 PM – 
8:00 PM. 

* Chöông trình: goàm 5 lôùp
- Lôùp 1 (29/5/2019): Taêng voán löu ñoäng - 

Kieåm soaùt nôï  naàn 
- Lôùp 2 (05/06/2019): Kieän toaøn taøi chính - 

Baûo hieåm ñuùng caùch 
- Lôùp 3 (12/06/2019): Kieán taïo thònh vöôïng - 

Tích luûy cuûa caûi 
- Lôùp 4 (19/06/2019): Truø hoaïch höu trí - Baûo 

toàn cuûa caûi 
- Lôùp 5 (26/06/2019): Tìm hieåu vaø xaây döïng 

nghieäp vuï trong ngaønh taøi chính
 * Muïc tieâu: Muoán quaûng baù kieán thöùc caên baûn 

veà taøi chính cho MOÄT TRIEÄU NGÖÔØI taïi USA 
& Canada ñeå hoï taêng cöôøng khaû naêng quaûn lyù vaø 
xaây döïng moät töông lai taøi chính toát ñeïp hôn. 

 * Ñieän thoaïi lieân laïc: 
 - Tieáng Vieät: Thoï Leâ (817-538-2780); 
                        Tuaán Phan (469-742-3888)
- Tieáng Anh: Simone Taylor (214-770-7915)

GHI DANH VAØO FORMED.ORG
Ñeå giuùp cho moïi ngöôøi trong Giaùo xöù coù theå tìm 

hieåu theâm nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán Hoäi thaùnh 
thuoäc nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau baèng tieáng Anh nhö 
Kinh thaùnh, Giaùo lyù, Giôùi treû, Tính duïc, Xaõ hoäi (coù caû 
audio, video), Giaùo xöù ñaõ traû tieàn trong chöông trình 
cuûa website FORMED.ORG. Ñaây laø moät chöông trình 
ñöôïc nhieàu giaùo xöù söû duïng roäng raõi. Nhöõng ai muoán 
ghi danh vaøo Chöông trình naøy, chæ caàn ñieàn access 
code cuûa Giaùo xöù laø 4TT7C8 roài sau ñoù laäp moät 
account vôùi email cuûa moãi ngöôøi. 

Our parish has registered in the FORMED.ORG 
with many helpful resources to nourish our Catholic 
faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then 
establish an individual account.

LÖU YÙ VEÀ VIEÄC GÌN GIÖÕ NHAØ BÌNH AN 
Ñeå gìn giöõ söï trang nghieâm vaø saïch seõ cuûa Nhaø Bình An 

(Columbarium), xin thaân nhaân vaø baïn höõu cuûa nhöõng ngöôøi 
quaù coá coù ñaët tro haøi (ash remains) taïi ñaây khi kính vieáng 
chæ coù theå ñöa hoa töôi ñeán ñeå döôùi ñaát maø thoâi. Xin ñöøng 
ñaët hoa giaû hoaëc gaén baát kyø thöù gì khaùc ôû hoäc moä laøm maát 
veû trang nhaõ chung cuûa khu vöïc. 

Trong thôøi gian qua, coù nhieàu thaân nhaân ngöôøi quaù coá 
khoâng tuaân thuû hôïp ñoàng vôùi Giaùo xöù vaø töï tieän gaén baûng 
teân vaø hình ñöôïc ñaët laøm ôû Vieät Nam hoaëc nôi khaùc vôùi 
nhieàu kích thöôùc, hình daùng khaùc nhau khieán Nhaø Bình An 
maát ñi söï trang nghieâm vaø traät töï chung. Vì theá, Giaùo xöù 
seõ lieân laïc vôùi thaân nhaân cuûa nhöõng ngöôøi quaù coá ñeå laáy ñi 
nhöõng baûng teân vaø hình ñaët nôi caùc hoäc moä (niche) khoâng 
phaûi do Giaùo xöù ñaët laøm. Sau 3 thaùng keå töø ngaøy lieân laïc 
vôùi thaân nhaân, Giaùo xöù seõ cho ngöôøi gôõ ñi. Neáu ai coù thaéc 
maéc, xin lieân laïc tröïc tieáp vôùi Cha Chính xöù. Chaân thaønh 
caûm ôn söï coäng taùc cuûa moïi ngöôøi.

KHOÙA DÖÏ BÒ HOÂN NHAÂN 28
Muøa Thu 2019

Khoùa hoïc seõ khai giaûng vaøo chieàu Thöù Saùu, ngaøy 
16 thaùng 8, 2019 luùc 7:00 PM taïi Trung taâm Thaùnh An 
Phong / Giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp.

Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät ñöôïc tieán haønh trong 2 cuoái 
tuaàn lieân tieáp:

Thöù Saùu 16 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; Thöù 
Baûy 17 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Thöù Saùu 23 thaùng 8, töø 7:00 PM ñeán 9:00 PM; Thöù 
Baûy 24 thaùng 8, töø 8:30 AM ñeán 5:00 PM

Caùc hoïc vieân chæ ñöôïc caáp Chöùng chæ neáu theo hoïc töø 
buoåi ñaàu vaø döï ñaày ñuû caùc giôø hoïc.

Xin ghi danh taïi Vaên phoøng Giaùo xöù. Neáu coù thaéc 
maéc, xin goïi: 972-414-7073.

MUØA HEØ ÑI CHÔI NHÖNG VAÜN ÑI LEÃ
 SUNDAY MASS DURING SUMMER 

VACATION
Trong dòp Heø, nhieàu ngöôøi vaø gia ñình ñi chôi xa, nhöng 

ñöøng queân boån phaän tham döï Thaùnh Leã Chuùa nhaät. Neáu 
muoán bieát nôi mình ñi ñeán coù Nhaø thôø Coâng giaùo gaàn ñoù, 
xin vaøo www.masstimes.org. Chæ caàn cho bieát ñòa chæ hoaëc 
zip code nôi mình ñang ôû, website naøy seõ cho bieát ngay.

It can be difficult for Catholics to find a Mass when 
traveling or when it is not practical to attend their regular 
parishes. Masstimes.org makes it much easier to search for 
a Mass by presenting all the possibilities in a geographical 
area on one page.This website provide worship times, 
church locations, contact information, website links and 
maps. Mass Times cooperates with parishes, dioceses and 
bishops' councils and conferences around the world to 
assemble the information about the churches. Mass Times 
only lists Catholic churches that are on diocesan websites or 
information provided by a diocese.
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Baùo Caùo Taøi Chaùnh 
(Chuùa Nhaät Ngaøy 16/06/2019)

Quyõ Ñieàu Haønh Giaùo Xöù (Operating Fund)
Tieàn Thaâu Trong Caùc Thaùnh Leã:           $15,459.00
Tieàn Thueâ Hoäi Tröôøng:                $300.00
Tieàn In Saùch:               $400.00
Tieàn Röûa Toäi:               $140.00
Tieàn Caùc Leã Cöôùi:               $300.00
Tieàn Quaûng Caùo:                                     $60.00 
5K Run for the Poor:               $2,000.00
Gia Nhaäp Giaùo Xöù:  
   Nguyeãn Leâ Trung               $140.00
   Nguyeãn Tieán Duõng              $30.00
   Nguyeãn Baûo Hoàng              $50.00
   Ñoaøn Thaéng              $300.00 
   Nguyeãn Thöôïng Hoa              $80.00

Quyõ Baõi Ñaäu Xe (Parking Lot Fund)
SDB       Teân              Soá Tieàn
0128         Lyù Phöôùc Hoàng               $10.00 
0661         Traàn Quyù Ñoân               $20.00 
1235         Nguyeãn Trí Cöôøng               $10.00 
1355         Nguyeãn Thò Anh               $5.00 
1830         Nguyeãn Huy Ñaéc               $25.00 
1984         Ñoaøn Só Kha               $20.00 
2378         Nguyeãn Vaên Trieäu               $10.00 
2666         Nguyeãn Vaên Ga               $20.00 
2765         Nguyeãn Tröôøng Khaùnh         $10.00 
2894         Kim Chook               $5.00 
2898         Nguyeãn Taán Döôïc               $5.00 
                Verizon Matching               $1,000.00
                Hoäi Quaùn               $1,512.00

Quyõ Nhaø Bình An (Columbarium Fund)
Ngaên Soá  Teân                                         Soá Tieàn
0322  Nguyeãn Thaùi & Kimmy               $200.00 
0330  Nguyeãn Thaønh Trung               $100.00
0597  Elizabeth Huyønh               $600.00
0654  Nguyeãn Huy Trung               $100.00
0665  Nguyeãn Thò Lieân               $100.00
0686  Mai Höông               $100.00
0704  Mai Höông               $100.00
0712 Leâ Tuaán               $2,800.00

GOLD ANNIVERSARY MASS 
The 6th Annual Diocesan Gold Anniversary Mass 

celebrating 50 and 50+ Years of Marriage will be 
held on Saturday, August 17, 2019 at 2:00 p.m. at the 
Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe.

This celebration is for couples celebrating their 
50th (married in 1969) or 50+ years of marriage 
(married in 1968 or before) in 2019.

Registration is required; please visit https://www.
cathdal.org/goldanniversary2019 to register.

Anniversary couples that register will have 
reserved seating. All family members and guests are 
welcome to attend and will be seated in open seating. 
A festive reception will be held following the Mass at 
the Morton H. Meyerson Symphony Center. 

Registration deadline is Sunday, August 11, 2019. 
Please note: Names of those registered by August 

5 will be printed in the worship aid for this Mass.

REPORTING ABUSE
In an effort to provide the safest environment 

possible in our churches and schools, all parishes are 
asked to please run the following announcement in 
bulletins year-round.

If you believe that you, or someone you know, 
is a victim of past or present abuse or sexual abuse, 
please notify law enforcement. In the event the 
abuse involves a minor, please also contact the Texas 
Department of Family and Protective Services through 
the Texas Abuse Hotline at 1-800-252-5400 or www.
txabusehotline.org). Finally, if the abuse involves a 
member of the clergy, a parish employee, or diocesan 
employee, please also notify the Diocese of Dallas 
Victims Assistance Coordinator, Barbara Landregan, 
at 214-379-2812 or blandregan@cathdal.org



Website cuûa Giaùo xöù vôùi nhieàu tin töùc vaø thoâng tin caàn thieát: http://www.dmhcg.org
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Scripture:  Luke 9:11-17 

Sunday Lesson For The Youth

Meditation: Do you hunger for God and for the abundantlife he offers you through Jesus Christ? Jesus’ feeding of thefive 
thousand is the only miracle recorded in all four Gospels.What is the significance of this miracle? The miraculous feedingof such a great 
multitude pointed to God’s provision of manna(bread) in the wilderness for the people of Israel under Moses’leadership. When the people 
complained to Moses that they woulddie of hunger in the barren wilderness, God told Moses that hewould “rain bread from heaven” for 
them to eat (Exodus16:4,11-12). The miraculous provision of bread foreshadows thetrue heavenly bread which Jesus offers his followers who 
believein him. Jesus makes a claim only God can make: He is the “bread oflife” (John 6:35) and the “true bread of heaven” that sustains 
usnow and for all eternity (John 6:58). 

A sign of God’s great generosity and goodness towards us
Jesus’ feeding of the five thousand is a sign of God’s generouscare and provision for his people. When God gives, he givesabundantly. 

He gives more than we need for ourselves so that wemay have something to share with others, especially those in need.God takes the little 
we have and multiplies it for the good ofothers. Do you trust in God’s provision for you and do you sharefreely with others, especially those 
who lack what they need? 

Jesus feeds us with the true bread of heaven
Jesus’ feeding of the five thousand points to the superabundanceof the Lord’s Supper or Eucharist. In the Old Covenant bread andwine 

were offered as a sacrifice of thanksgiving to the Creatorwho made the earth fruitful to nourish and strengthen all hiscreatures. Melchizedek 
is an important Old Testament figurebecause he was both a priest and a king who offered a sacrifice ofbread and wine to God on behalf of 
Abraham and his futureoffspring (Genesis 14:18; Hebrews 7:1-4). His offering prefiguredthe offering made by Jesus, our great high priest 
and king whogave a new and distinctive meaning to the blessing of the breadand the cup of wine when he instituted the “Lord’s Supper” 
or”Eucharist” on the eve of his sacrifice on the cross (Hebrews7:26; 9:11; 10:12). 

On the eve of  the exodus of the Jewish people from bondagein Egypt, God commanded his people to celebrate the Passover meal,with 
the blessing of unleavened bread and wine, and thesacrificial offering of an unblemished lamb (Exodus 12:5-8). Theblood of the lamb was 
sprinkled on the doorposts as a sign ofGod’s protection from the avenging angel of death who passed overthe homes sealed with the blood 
of the passover lamb (Exodus12:7,13). Every year in commemoration of the Exodus deliverancethe Jewish people celebrate a Passover 
meal with unleavened breadas a pledge of God’s faithfulness to his promises (Exodus 12:14;see Paul’s description of the Christian Passover 
in 1 Corinthians5:7-8). The “cup of blessing” at the end of the Jewish Passovermeal points to the messianic expectation when the future 
Redeemer,the Messiah King will come to rebuild his holy city Jerusalem. 

Jesus poured out his blood for us
At Jesus’ last supper meal, after he had poured the final blessingcup of wine and had given thanks to his Father in heaven, he gaveit 

to his disciples and said, “Drink of it, all of you, for thisis my blood of the covenant which is poured out for many for theforgiveness of 
sins” (Matthew 26:27-28). Jesus did this as amemorial of his death, which would take place the next day on thecross of Calvary, and his 
resurrection which occurred on the thirdday - Easter morning. The shedding of Jesus’ blood on the crossfulfilled once and for all the old 
covenant sacrifice of thepaschal lamb at Passover time (Hebrews 10:11-14; 1 Corinthians5:7: 1 Peter 1:18-19). That is why John the Baptist 
hadprophetically called Jesus the “Lamb of God who takes away the sinof the world” (John 1:29). 

Jesus made himself an offering and sacrifice, a perfect gift thatwas truly pleasing to the Father in heaven. He “offered himselfwithout 
blemish to God” (Hebrews 9:14) and “gave himself as asacrifice to God” (Ephesians 5:2). Jesus established the Lord’sSupper and Eucharist 
as a memorial of his death and resurrectionand he commanded his disciples to celebrate it until his returnagain in glory. 

“The food that makes us live for ever in Jesus Christ”
When we receive from the Lord’s table we unite ourselves to JesusChrist, who makes us sharers in his body and blood. Ignatius 

ofAntioch (35-107 A.D.) calls it the “one bread that provides themedicine of immortality, the antidote for death, and the food thatmakes 
us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2).This supernatural food is healing for both body and soul andstrength for our journey 
heavenward. 

When you approach the Table of the Lord, what do you expect toreceive? Healing, pardon, comfort, and rest for your soul? TheLord has 
much more for us, more than we can ask or imagine. Theprincipal fruit of receiving the Eucharist is an intimate unionwith Christ. As bodily 
nourishment restores lost strength, so theEucharist strengthens us in charity and enables us to break withdisordered attachments to creatures 
and to be more firmly rootedin the love of Christ. Do you hunger for the “bread of life”? 

“Lord Jesus, you nourish and sustain us with your very ownpresence and life. You are the “Bread of Life” and the “Cup ofSalvation”. 
May I always hunger for you and be satisfied in youalone.”










