
  

 

  GGIIÁÁOO  XXỨỨ  ĐĐỨỨCC  MMẸẸ  LLÊÊNN  TTRRỜỜII                       
    Nhà Thờ: 172 Anre Dung Lac Drive ● Avondale ● LA  70094 

   Nhà Xứ: 533 S Jamie Blvd ● Avondale ● LA  70094 
   Điện Thoại: 504-304-6698 ●  Email: assumptionofmary@arch-no.org 

   Trang Mạng/Website: GXDucMeLenTroi.org hoặc AssumptionofMaryAvondale.com 
 

 
 
Cha Xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hoài 
Điện Thoại:  504-344-6881 
Email:  rev.hoainguyen@yahoo.com 
 
 
 
 
 

 
THÁNH LỄ 
Thứ Ba – Thứ Bảy: 6:00 PM 
Chúa Nhật:  8:00 AM & 10:00 AM 
 
LỄ VỌNG CHÚA NHẬT 
Thứ Bảy:  6:00 PM 
 
CHẦU THÁNH THỂ 
Thứ Sáu:  5:30 PM 
 

CANH TÂN ĐẶC SỦNG 
Thứ Hai:  6:00 PM 
 
GIẢI TỘI 
Thứ Ba - Thứ Bảy:  30 phút trước Thánh Lễ 
Ngoài ra xin liên lạc với Cha Xứ 
 
RỬA TỘI 
Sau lễ 10:00 AM Chúa Nhật đầu tháng. 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn. 
Xin nộp đơn ít nhất 1 tuần trước ngày rửa 
tội. 
 

HÔN PHỐI 
Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất 6 tháng trước 
ngày cưới để được hướng dẫn và làm hồ sơ 
theo giáo luật. 
 
GIÁO LÝ TÂN TÒNG 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ 
 
THĂM BỆNH NHÂN - TRAO 
MÌNH THÁNH CHÚA 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ mỗi khi cần. 
 
XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
Xin liên lạc Cha Xứ bất cứ lúc nào gia đình 
có người đau yếu. 
 
GHI DANH GIA 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.  Các đôi vợ chồng mới 
cưới phải ghi danh gia đình công giáo riêng. 
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn. 

 
 

 

 

CHÚA NHẬT - NĂM B 

Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021 - Số 292 
 

LỄ  MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

LƯƠNG THỰC BỞI TRỜI 
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”… “Đây là máu Thầy, máu Giao 

ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22b.24) 
 

Suy niệm:    Về mặt thể lý, con người phải ăn phải uống mới có thể sống và làm việc; khi 
thiếu ăn, con người không chỉ bị suy nhược, mà còn có nguy cơ tử vong nữa. Đối với sự 
sống tâm linh cũng vậy, linh hồn cần được nuôi dưỡng bằng thần lương mà Chúa Ki-tô ban 
cho, đó là Mình và Máu Thánh Ngài. Điều kỳ diệu không chỉ là phép lạ Chúa hoá thân nơi 
hình bánh rượu khi linh mục đọc lời truyền phép theo lệnh truyền của Chúa, mà còn là Ngài 
hoá thân trở nên một xương một thịt với chúng ta khi chúng ta rước Thánh Thể. Chính vì 
yêu thương và để cứu độ nhân loại, Chúa Ki-tô đã có sáng kiến hiến mình làm của ăn nuôi 
sống con người. 
 

Mời Bạn:   Thánh lễ là bàn tiệc chính Chúa dọn ra và mời chúng ta đến dự. Đó là bữa “tiệc 
cưới” của Chúa để kết hiệp nên một với Hội Thánh là hiền thê và chúng ta là thành phần 
của Hội Thánh đó. Được mời tham dự bữa tiệc linh thánh, bữa tiệc của tình yêu thương đó, 
là vinh dự và diễm phúc vô cùng lớn đến nỗi bất cứ lấy lý do nào từ chối cũng là vặt vãnh 
và phụ lòng Thiên Chúa, Đấng đã muốn dành cho chúng ta hồng ân đó. Bạn sẵn lòng đến 
dự bữa tiệc này chứ! 
 

Sống Lời Chúa:   Vì yêu Chúa và muốn được sống kết hiệp với Chúa, bạn hãy thường 
xuyên tham dự thánh lễ và siêng năng rước lễ. Ngay cả khi bị giãn cách do dịch bệnh, bạn 
cũng có thể tham dự thánh lễ và rước lễ thiêng liêng. 
 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy Chúa nơi tấm bánh bé nhỏ này. Xin cho 
chúng con luôn biết hướng về Chúa để kính thờ, mến yêu và siêng năng lãnh nhận bí tích 
cực trọng này. 



  

 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ: 
Chủ Tịch:  
Anh Hoàng Hùng Cường………...504-376-4356 
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:  
Anh Nguyễn Tony Đại…………..504-606-6299 
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:  
Anh Trần Minh Đình…………….504-453-2461 
Tổng Thư Ký & Thủ Quỹ:   
Anh Trần Hải…………………….504-428-4602 
Đảm Trách Nhà Trường:  
Anh Trần Thanh Thế…………….504-723-1345 
Tương Tế & Đất Thánh:   
Anh Hồ Minh Hoài………………954-684-1266 
 
HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH: 
Chủ Tịch: 
Anh Phạm Tăng Tuệ……….…….504-382-3983 
Kế Toán: 
Anh Nguyễn Cường Christian.…..504-813-6790 
Thư Ký: 
Chị Trần Kim Nhung…..…….......504-436-0294 
Thành Viên: 
Anh Nguyễn Thanh Tân……..…..504-436-0976 
 
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM: 
Đoàn Trưởng:  
Anh Chu Thịnh ………………….504-450-2122 
Phó Nội Vụ: 
Anh Đinh Đức…………...………504-340-0600 
Phó Ngoại Vụ: 
Anh Nguyễn Hiệp…..…….…….. 504-266-4660 
Thư Ký: 
Anh Trần Kích…..……….…....... 504-436-6035 
Tổ Chức Xã Hội: 
Anh Chu Thịnh…..…….……….. 504-450-2122 
Thủ Quỹ: 
Anh Nguyễn Sơ………………….504-982-2749 
Đạo Đức: 
Anh Trần Văn Thiên……………. 504-994-0706 
 
HỘI CÁC CHỊ MẸ GIÁO XỨ: 
Đoàn Trưởng: 
Chị Trần Thanh Nghi…….………504-453-3437 
Đoàn Phó: 
Chị Phan Trần Thúy Vân…...……504-231-7844 
Thư Ký & Thủ Quỹ: 
Chị Trần Hồng-Quế……………...504-701-6891 
Đạo Đức: 
Chị Nguyễn Thơm………….……504-231-2810 
 
CÁC TRƯỞNG ĐOÀN THỂ: 
Thừa Tác Viên Thánh Thể: 
Anh Trần Văn Bình…….…..……504-251-6004 
Ca Đoàn Truyền Tin: 
Anh Nguyễn Định………………..504-436-2726 
Ca Đoàn Ca Lên Đi: 
Anh Trần Văn Nguyễn…….....….504-436-8186 
 
CÁC TRƯỞNG BAN NGÀNH: 
Ban Kiểm Nghi: 
Anh Võ Xuân Ngọc…...……...…504-606-8636 
Ban Giúp Lễ: 
Anh Nguyễn Tony Đại……...…...504-606-6299 
Ban Bảo Trì: 
Anh Nguyễn Tiến…..……………504-723-2926 
Ban Phụng Vụ Nghi Lễ: 
Anh Nguyễn Tony Đại……...…...504-606-6299 
Ban Phụng Vụ Lời Chúa: 
Chị Trần Kinh……………………504-436-8697 
 
TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 
Soeur:  M. Augustine Đinh Thu-Hà, FMSR 
Phone:  504-505-8995 

LỊCH PHỤNG VỤ 
Ý Cầu Nguyện Trong Tháng 6:  Vẻ Đẹp của Hôn Nhân.  Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người 
trẻ đang chuẩn bị kết hôn được sự hỗ trợ của một cộng đoàn Kitô:  để họ tăng trưởng trong tình yêu, với 
lòng quảng đại, chung thủy và kiên nhẫn. 
 

Tuần Lễ 6/06/2021 - 13/06/2021 
 

 6/06 CHÚA NHẬT - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 
� Bổn Mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể   

7/06 Thứ Hai - Tuần X Thường Niên  
8/06 Thứ Ba - Tuần X Thường Niên 
9/06 Thứ Tư - Thánh Ép-rem, Phó Tế, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ 

10/06 Thứ Năm - Tuần X Thường Niên 
11/06 Thứ Sáu - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng 
12/06 Thứ Bảy - Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lễ Nhớ 
13/06 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN   

 

DẪN LỄ 
Bài đọc 1.  Xh 24, 3-8:  Ông Môisen nói cho dân Israel biết về các điều luật Chúa truyền. 
Ông lập bàn thờ tế lễ Đức Chúa và lấy máu rảy trên dân. Đây là dấu chỉ của giao ước giữa 
Chúa với dân. 
 

Bài đọc 2.  Dt 9, 11-15:  Chúa Giêsu là Thượng tế của giao ước mới, đã lấy máu mình thanh 
tẩy tâm hồn chúng ta. Máu Người đổ ra chỉ một lần mà chúng ta được lãnh ơn cứu chuộc 
muôn đời. 
 

Tin Mừng.  Mc 14, 12-16. 22-26:  Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích 
Thánh Thể. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa cầm bánh và rượu dâng lời chúc tụng, đọc lời truyền 
phép để bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Người, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng 
linh hồn chúng ta. 
 

ĐÁP CA:  Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 
Ðáp:  Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13). 
 

1. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh 
chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. -  Đáp. 
 

2. Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Tôi là tôi tớ 
Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi.   - Đáp. 
 

3. Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ giữ 
trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài.  -  Đáp. 

 

TUNG HÔ TIN MỪNG:  Ga 6, 51-52 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ 
sống đời đời”. - Alleluia. 
 

TIN MỪNG:  Mc 14, 12-16. 22-26 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. 
  

Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, 
các môn đệ thưa Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở 
đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang 
vò nước đón gặp các anh.  Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với 
chủ nhà: Thầy nhắn:  ‘Thầy sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào?’ Và ông ấy sẽ 
chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng và ở đó, các anh hãy 
dọn tiệc cho chúng ta.” Hai môn đệ ra đi.  Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người 
đã nói.  Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 
 

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: 
“Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao 
cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là Máu Thầy, máu Giao 
Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm 
của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.” 
 

Hát Thánh Vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu.     
 

Tin Mừng của Chúa Kitô. 



  

TIỀN DÂNG CHÚA 
 

Chúa Nhật ngày 30/05/21 
$ 2,266.00 

 

THÔNG BÁO 

ÂN NHÂN ỦNG HỘ 

 
 

 

TRƯỜNG GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ 
THÁNH LÊ BẢO TỊNH 

 

Ghi danh cho niên khóa 2021-2022.  Học phí cho toàn niên học 
bao gồm:  sách giáo khoa Việt Ngữ và Giáo Lý và áo có phù 
hiệu của Trường Học Thánh Lê Bảo Tịnh.  Học phí:  $120.00 
cho mỗi học sinh.  Học sinh thứ tư (4) trong một gia đình (cùng 
cha mẹ) sẽ được miễn học phí.   
 

Chương Trình Ghi Danh: 
Ngày: Chúa Nhật, ngày 6 tháng 6 năm 2021 
Giờ: Từ 9:00 AM tới 12:00 PM 
 

Ngày Khai Giảng: Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021 
Giờ Học:  3:30 PM – 5:30 PM 
 

Mọi chi tiết xin liên lạc Sơ Thu-Hà số 504-505-8995 hoặc 
email:  srthuhadinh@yahoo.com. 
 
 
 
 
 

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân đã hảo tâm tích 
cực ủng hộ cho công việc làm Nhà Bếp. 
 

NHÀ BẾP 
tiếp theo… 
 

$ 4,800.00 
11. GĐ Ẩn Danh 200.00 
12. ÔB Trần Đính & Hoa 400.00 

TỔNG CỘNG = $ 5,400.00 
 

 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn 
Xác Lên Trời, ban muôn phúc lành và trả công cho Quý Ân 
Nhân và mọi người trong gia đình. 
 
 

 
 

 

4 PHÉP LẠ THÁNH THỂ MỚI ĐÂY  
 

Mặc dù đã có rất nhiều phép lạ Thánh Thể 
từ thời Trung Cổ, nhiều phép lạ đã xảy ra 
trong thế kỷ trước, với một số phép lạ đã 
được xác nhận trong 20 năm qua. Các 
phép lạ này là bằng chứng sống động cho 
giáo lý của Giáo Hội Công giáo rằng mặc 
dù hình dạng của bánh và rượu vẫn còn, 

nhưng bản chất đã được thay đổi hoàn toàn (nhờ quyền năng của 
Thiên Chúa) thành Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô. Đó là giáo 
huấn dựa trên Kinh Thánh và Thánh Truyền vẫn không thay đổi 
về bản chất từ thời các tông đồ. 
 

Ngoài ra, Giáo Hội đã công nhận rằng đôi khi Thiên Chúa can 
thiệp theo cách hữu hình hơn và có thể thay đổi ngay cả hình 
dạng của bánh rượu thành Mình Máu Ngài. Hoặc Thiên Chúa có 
thể bảo quản tấm bánh đã thánh hóa một cách kỳ diệu trong một 
khoảng thời gian dài, vượt qua những gì tự nhiên đối với bánh. 
 

1. TẠI LEGNICA - BA LAN 
 

Năm 2013, ĐGM Zbigniew Kiernikowski, GP Legnica, cho 
biết: “Ngày 25-12-2013, khi đang cho rước lễ, một Bánh Thánh 

rơi xuống, sau đó được cầm lên và đặt vào một bình nước. Ngay 
sau đó, các vết màu đỏ xuất hiện. ĐGM Stefan Cichy, GP 
Legnica, đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu hiện tượng này. 
Tháng 02-2014, một mảnh nhỏ màu đỏ của Bánh Thánh được 
tách ra và đặt trên khăn thánh. Ủy ban đã lấy mẫu để tiến hành 
các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của các viện nghiên cứu thích hợp.” 
 

Sau khi điều tra, Bộ phận Pháp y cho biết: “Trong hình ảnh mô 
bệnh học, các mô đã được tìm thấy có chứa các phần cơ có vân 
chéo. (…) Toàn bộ (…) rất giống cơ tim với những thay đổi 
thường xuất hiện trong cơn hấp hối. Các nghiên cứu di truyền 
chỉ ra nguồn gốc con người của mô.” 
 

2. TẠI SOKÓŁKA - BA LAN 
 

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật 12-10-2008, tại nhà thờ giáo xứ 
Thánh Antôn ở Sokolka, một Bánh Thánh đã rơi khỏi tay linh 
mục khi đang cho rước lễ. Linh mục ngừng cho rước lễ, cúi 
xuống cầm Bánh Thánh lên, rồi đặt Bánh Thánh vào một bình 
nước nhỏ. Bình thường thì Bánh Thánh sẽ tan trong nước, sau 
đó sẽ được xử lý đúng quy cách phụng vụ. 
 

Sau Thánh Lễ, theo lời yêu cầu của cha xứ Stanislaw 
Gniedziejko, sơ Julia Dubowska đã đổ nước và Bánh Thánh vào 
một bình chứa khác. 
 

Một tuần sau, vào ngày 19-10-2008, sơ Julia thấy có mùi thơm 
dịu dàng của bánh không men. Khi mở hộp đựng, sơ nhìn thấy ở 
giữa Bánh Thánh – phần lớn còn nguyên vẹn – có một vết cong 
màu đỏ tươi, giống như vết máu: một phân tử sống của cơ thể. 
Nước không bị loang màu sắc. 
 

Một phần của Bánh Thánh đã thay đổi và được lấy để phân tích 
riêng bởi hai chuyên gia, giáo sư Maria Sobaniec-Lotowska và 
giáo sư Stanislaw Sulkowski, để đảm bảo độ tin cậy của kết quả. 
 

3. TẠI TIXTLA - MEXICO 
 

Ngày 21-10-2006, trong một cuộc tĩnh tâm của giáo xứ, một 
Bánh Thánh sắp được trao đã tiết ra chất màu đỏ. ĐGM Alejo 
Zavala Castro đã triệu tập một ủy ban thần học điều tra để xác 
định xem đó có là một phép lạ hay không. Tháng 10-2009, ngài 
đã mời tiến sĩ Ricardo Castañón Gómez tiến hành nghiên cứu 
khoa học với một nhóm các khoa học gia và xác minh tính chất 
kỳ diệu của sự việc. Tiến sĩ Gómez đã hoàn thành cuộc điều tra. 
 

Nghiên cứu khoa học được thực hiện từ tháng 10-2009 đến 
tháng 10-2012, với nhận định này: “Chất màu đỏ được phân tích 
tương ứng với máu, trong đó chứa Hemoglobin và DNA có 
nguồn gốc từ con người. Hai nghiên cứu được thực hiện bởi các 
chuyên gia pháp y lỗi lạc với các phương pháp luận khác nhau 
đã cho thấy rằng chất này có nguồn gốc từ bên trong, loại trừ giả 
thuyết rằng ai đó có thể đã đặt nó từ bên ngoài. Đó là loại máu 
AB, giống như máu ở Khăn Liệm Turin. Một phân tích hiển vi 
về độ phóng đại và độ xuyên thấu cho thấy phần trên của máu 
đã đông lại từ tháng 10-2006. Hơn nữa, tháng 02-2010, các lớp 
bên trong cho thấy sự hiện diện của máu tươi. 
 

Kết quả của cả hai nghiên cứu độc lập đều hoàn toàn phù hợp. 
Họ kết luận rằng cấu trúc của Bánh Thánh đã biến đổi giống hệt 
với mô cơ tim của một người sắp chết. Theo giáo sư Maria 
Sobaniec-Lotowska, cấu trúc của các sợi cơ tim liên kết chặt chẽ 
với cấu trúc của bánh, theo cách mà con người không thể làm 
được. 

(Còn tiếp) 
 
 
 
 


