
 

 

 
"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  

muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba - Thứ Sáu: 

 6:00 p.m Thánh Lễ 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 p.m: Lễ tiếng Việt trong nhà  thờ  
 

Chúa Nhật:  

8:30 am:  Lễ tiếng Anh trong nhà thờ 

10:30 am: Lễ tiếng Việt ngoài trời (trực 

tuyến trên Facebook và Youtube của GX)  

12:30 pm:  Lễ tiếng Việt trong nhà thờ 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
XỨC DẦU:  Bất cứ lúc nào, xin liên 

           lạc với Cha Chánh Xứ 
 

NHÂN SỰ GIÁO XỨ  

206-735-7598 

Cha Chánh Xứ: bấm số 1 

Fr. Joseph Vũ Hải Đăng, S.D.D.,S.T.L  

Email: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngo        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Vui Hoang     Email: vhoang@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngo & Sara Hoang bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 

 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 4:00 PM 

Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm B   

Ngày 08 Tháng 08 Năm 2021 

Bản tin số 527 

 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân ái mến chào Quý 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô. Nguyện 

xin Ân sủng, Bình an và Tình yêu của Thiên 

Chúa ở cùng tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp 

chúng ta tham dự việc thờ phượng một cách linh 

động, tích cực và sốt sắng. 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG  

 

Annual Catholic Appeal 
(Số ID của Giáo Xứ là: 011) 

 

 

Chỉ Tiêu:    $23,246.00 
Đóng góp tới 29/7/21:  $35,995.00 

Các lễ cuối tuần:  $   4,834.00  

Ủng hộ trên mạng:  $      777.00  

Bảo trì đóng góp:  $        60.00  

   

Tổng cộng:  $   5,671.00 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn lễ. 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước để sắp 

xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của ngày thứ 

Bảy tuần thứ Tư mỗi tháng. Xin nộp đơn cho VP giáo xứ 

trước 3 tuần. 

Ngày 08/08: Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51  

Ngày 09/08: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   St 10:12-22; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Mt 17:22-27 

Ngày 10/08: Thánh Lôrensô, Tstđ 

   St 31:1-832; Mt 18:1-5,10,12-14 

Ngày 11/08: Thánh Clare, Đt 

   St 34:1-12; Tv 18:15-20 

Ngày 12/08: Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   Gs 3:7-11,13-17; Tv 114:1-2,3-4,5-6; Mt 18:21-19 

Ngày 13/08: Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm 

   Gs 24:1-13; Tv 136:1-3,16-18,21-22,24; Mt 19:3-12 

Ngày 14/08: Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ 

   Gs 24:14-29; Tv 16:1-2,5,7-8,11; Mt 19:13-15 

Ngày 15/08: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

   Kh 11:19; 1 Cr 15:20-27; Lc 1:39-56 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho hai 

hội đồng qua emails dưới đây: 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

 pastoralcouncil@ollpsea.org           

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

financecouncil@ollpsea.org 

QUÁN ĂN GIÁO XỨ 

Quán Deli của Giáo Xứ đã hoạt động từ Chúa Nhật 

9/5/2021.  Kính mời cộng đoàn đóng góp tài năng, hiện 

kim, hiện vật và đặc biệt là mua ủng hộ.  Mọi chi tiết và 

thắc mắc xin vui lòng gọi: 

➢ Cô Cúc:   425-362-7268 

➢ Chị Lành:  206-446-4835 

➢ Chị Thủy:  206-313-1143 

 

Ban Ẩm Thực có nhận làm các khay đồ ăn cho các buổi 

tiệc.  Xin vui lòng gọi trước 3 ngày.  Tất cả tiền thu được 

sẽ đưa vào quỹ sinh hoạt của Giáo Xứ.  Xin cảm ơn. 

Nếu các hội đoàn, ca đoàn, và ban ngành trong Giáo Xứ 

muốn đăng thông báo sinh hoạt của hội mình trên bản tin 

Hồng Ân, xin gửi email đến địa chỉ dưới đây trước 8 giờ tối 

ngày thứ Tư để đăng trong bản tin của tuần. 

gxducmeloduc@ollpsea.org 

Năm nay Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sẽ KHÔNG 

tổ chức Ngày Hiệp Nhất và Tết Trung Thu. Thay 

vào đó tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy hy 

sinh đóng góp cho Quỹ Từ Thiện của Giáo Xứ 

để giúp đỡ cho những người nghèo ở những nơi 

đang bị dịch bệnh đe doạ. Hiện nay có rất nhiều 

người đang bị thất nghiệp, bị phong toả. Tội nhất 

là những người buôn thúng bán bưng, bán vé số, 

những người sống ở vỉa hè xó chợ, cuộc sống 

của họ đã khó khăn vất vả thì bây giờ càng chật 

vật hơn. Có thể số người sẽ chết vì đói nhiều 

hơn là chết vì bị dịch  

mailto:pastoralcouncil@ollp.org
mailto:financecouncil@ollpsea.org
mailto:gxducmeloduc@ollpsea.org


 

 

BÁNH BỞI TRỜI 
 ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 

 

Cuộc đời tiên tri Êlia là một cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường. Một mình người phải chiến đấu chống lại cả 

một dân tộc bỏ đạo do hoàng hậu Dêdaben cầm đầu. Người khiển trách dân chúng vì họ đã nghe theo hoàng hậu mà 

bỏ Chúa. Người thách thức 400 sư sãi của thần Baan trong một cuộc dâng của lễ cầu mưa. Người đã chiến thắng. 

Nhưng chính vì chiến thắng. Người bị hoàng hậu săn đuổi, phải chạy trốn vào sa mạc. Hôm nay, đói khát đến lả 

người, vị tiên tri dũng mãnh rồi cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Người mất hết sức lực thể chất lẫn tinh thần. Chẳng 

thiết sống, người xin Chúa cất người ra khỏi thế gian phiền nhiễu đầy bất trắc. Người mất hết sức phấn đấu. Người 

chỉ muốn an nghỉ trong Chúa. Nhưng Chúa sai thiên thần đem bánh cho người. Ăn được bánh bởi trời, tiên tri mới 

đủ sức vượt qua sa mạc, sau cùng đi tới núi của Thiên Chúa. 

Tương tự như thế, đời sống ta cũng là một chuyến đi về nhà Thiên Chúa. Để đến với Thiên Chúa, ta phải vượt qua sa 

mạc cuộc đời đầy chông gai cạm bẫy. Đường đi rất xa và rất khó khăn. Những chiến đấu có thể sẽ khiến ta mệt mỏi 

rã rời. Ta sẽ chẳng đủ sức đi trọn con đường nếu không được nâng đỡ, an ủi. Để giúp ta đủ sức chiến đấu và đi trọn 

con đường khó khăn thử thách tiến về nhà Cha. Thiên Chúa đầy tình yêu thương đã ban cho ta tấm bánh bởi trời. 

Tấm bánh bởi trời mà Chúa Cha ban cho ta chính là Đức Giêsu Kitô, người Con duy nhất của Người. Món quà của 

Chúa Cha ban được thực hiện dưới hai hình thức: Lời Chúa và Phép Thánh Thể. 

Đức Giêsu Kitô là Lời Ban Sự Sống của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa là Lời Ban Sự Sống. Chính Đức Giêsu đã 

khẳng định điều này khi Người trả lời ma quỉ cám dỗ: “Người ta sống không nguyên bởi bánh. Nhưng còn bởi mọi 

lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Thật vậy, chính Lời Chúa làm cho sự sống xuất hiện. Nhờ Lời quyền năng của 

Thiên Chúa, vũ trụ được tạo thành. Lời Chúa là lẽ sống của Đức Giêsu, nên trọn đời Người luôn đi tìm thực hiện 

thánh ý Chúa Cha: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng sai Thầy”. Xưa kia, Thiên Chúa nói qua trung gian các 

tổ phụ và các tiên tri. Nay, Đức Giêsu là Lời của Thiên Chúa trực tiếp nói với nhân loại. Lời Người ban sự sống cho 

Ladarô, cho con trai bà góa thành Naim. Lời Người tha thứ tội lỗi cho Mađalêna, cho người phụ nữ ngoại tình, cho 

Giakêu. Lời Người hoán cải người phụ nữ xứ Samaria. Người đưa tất cả những người tội lỗi trở về con đường sự 

sống. Lời Người đã giúp cho bao thế hệ tìm thấy lẽ sống. Lời Người ban cho họ một sự sống mới, tươi trẻ, phong 

phú, dồi dào hơn. Chính vì thế, thánh Phêrô đã lên tiếng tuyên xưng: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đi theo ai. 

Chỉ Thầy mới có những Lời ban sự sống đời đời”. 

Ban Lời hằng sống chưa đủ với tình yêu thương của Người, Đức Giêsu còn ban cho ta chính bản thân Người trong bí 

tích Thánh Thể. Thật là một tình yêu sâu xa tha thiết. Khi nuôi dưỡng ta bằng chính thịt máu Người, Đức Giêsu 

không những muốn kết hiệp mật thiết với ta trong từng thớ thịt, từng dòng máu, mà Người còn muốn ban cho ta sự 

sống đời đời. Bí tích Thánh Thể là lương thực thần linh. Lương thực thần linh ban sự sống thần linh. Qua bí tích 

Thánh thể, sự sống thần linh dần dần thấm nhập bản thân ta. Đây là một tiến trình thần hóa chầm chậm. Ta trở nên 

một thân thể với Đức Giêsu. Ta sống cùng sự sống của Người, sự sống đời đời trong hạnh phúc của Thiên Chúa. 

Thánh lễ chính là bữa tiệc trong đó Thiên Chúa dọn ra hai bàn tiệc. Bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Cả hai 

bàn tiệc cũng đều là chính Đức Giêsu. Trong thánh lễ, ta nghe lời Chúa dạy dỗ ta. Lời Chúa chỉ cho ta con đường 

ngay thẳng, con đường hạnh phúc, con đường đưa ta về với Chúa. Thánh Thể Chúa ban sức mạnh giúp ta đủ sức 

đương đầu với những khó khăn thử thách của cuộc đời. 

Bởi thế, khi tham dự thánh lễ, ta cần lưu ý lắng nghe Lời Chúa. Chúa muốn nói riêng với từng người. Hãy lắng nghe 

để tìm ra điều Chúa muốn nhắn gửi. Hãy lắng nghe để tìm ra lẽ sống. Hãy lắng nghe để biết con đường phải đi. Lời 

Chúa là con đường đưa tới sự thật và sự sống. 

Hãy rước lễ một cách kính cẩn sốt sắng. Phép Thánh Thể chính là một quà tặng của tình yêu Thiên Chúa. Hãy 

hưởng nếm sự ngọt ngào được kề cận Thiên Chúa. Hãy múc lấy nơi Thánh thể nguồn sức mạnh để thắng vượt những 

thử thách trong cuộc đời. Hãy để Thánh Thể uốn nắn, biến đổi ta để ta ngày càng nên giống Người hơn. Hãy nếm 

cảm hương vị thiên đàng ngay khi còn tại thế. 

Lạy Chúa là Cha vô cùng yêu thương, con cảm tạ Cha đã ban cho con chính Con Một yêu quý của Cha làm bánh 

trường sinh nuôi dưỡng và đưa chúng con vào sự sống đời đời. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

    

ĐẤT THÁNH 

†Tổng Giáo Phận Seattle† 
 

- Holyrood            - St. Patrick  
- Calvary               - Gethsemane  
 

Quý vị muốn CHUẨN BỊ TRƯỚC  
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt  
● Dịch vụ, Kim tĩnh, tấm bia, bình hoa  

với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc:  

Vũ Hoàng Trực  

(206) 229-6181  

NGUYEN’S   
PHARMACY  

1221 - S Main St #103  
Seattle, WA 98144 

 206-323-6003 
 

2120 - Rainier Ave S.  
Seattle, WA 98144 

206-323-9525 
 

Giờ làm việc: 
Thứ hai - Thư sáu: 9:00 AM - 6:00 PM 
Thứ bảy: 9:00 AM - 3:00 PM 

Nikki Lashes Corp  

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

1036 South Jackson St 

www.tamarindtreerestaurant.com 

206-860-1404  

-  Traditional Vietnamese flavors.   -  Hương vị quê hương. 

-  Nourishing community.     -  Bổ dưỡng cộng đồng. 

-  Customer service consistenc.       -  Phục vụ chu đáo. 

DẠY LÁI XE 
➢ Nhận dạy lý thuyết (free) và 

thực hành lái xe. 

➢ Đảm bảo biết lái xe an toàn, 
parking và lái freeway. 

➢ Giảm giá cho học sinh và 
người mới nhập cư. 

 

Tel: 206-371-3936 

Sanhdrivertraining@gmail.com 
 

SANH NGUYEN  

mailto:Sanhdrivertraining@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm B 
 

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 4-8 
"Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa". 
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. 
  
Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin 
được chết mà rằng: "Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con". Rồi ông nằm 
ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: "Hãy chỗi dậy mà ăn". Ông nhìn thấy gần 
đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai 
và bảo: "Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa". Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi 
bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.       
Đó là lời Chúa. 
  
ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 
Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a). 
  
Xướng: 
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn 
nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp. 
2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và 
Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. - Đáp. 
3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, 
và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp. 
4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy 
nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. - Đáp. 
  
BÀI ĐỌC II: Ep 4, 30 - 5, 2 
"Anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã sống". 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. 
  
Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để 
chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, 
cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha 
thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống 
trong tình thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng 
lên Thiên Chúa vì chúng ta.    
Đó là lời Chúa. 
  
ALLELUIA: Ga 15, 15b 
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha 
Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia. 
  
PHÚC ÂM: Ga 6, 41-52 (Hl 41-51) 
"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
  
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". 
Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao 
ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'". 
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, 
không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ 
được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi 
Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn 
bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính 
là thịt Ta, để cho thế gian được sống".      
Đó là lời Chúa. 



 

 

Nineteenth Sunday in Ordinary Time 
 

Reading I 1 Kgs 19:4-8 

Elijah went a day’s journey into the desert, until he came to a broom tree and sat beneath 

it.  He prayed for death saying: “This is enough, O LORD! Take my life, for I am no better 

than my fathers.” He lay down and fell asleep under the broom tree, but then an angel touched 

him and ordered him to get up and eat.  Elijah looked and there at his head was a hearth cake 

and a jug of water.  After he ate and drank, he lay down again, but the angel of the LORD 

came back a second time, touched him, and ordered, “Get up and eat, else the journey will be 

too long for you!”  He got up, ate, and drank; then strengthened by that food, he walked forty 

days and forty nights to the mountain of God, Horeb. 

 

Reading II Eph 4:30—5:2 

Brothers and sisters: 

Do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were sealed for the day of redemp-

tion.  All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you, along with 

all malice.  And be kind to one another, compassionate, forgiving one another as God has for-

given you in Christ.  So be imitators of God, as beloved children, and live in love, as Christ 

loved us and handed himself over for us as a sacrificial offering to God for a fragrant aroma.  

 

R. Alleluia, alleluia. 

I am the living bread that came down from heaven, says the Lord;  

whoever eats this bread will live forever.  R. Alleluia, alleluia. 

 

Gospel Jn 6:41-51 

The Jews murmured about Jesus because he said, “I am the bread that came down from heav-

en, ” and they said, “Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and 

mother?  Then how can he say, ‘I have come down from heaven’?”  Jesus answered and said 

to them,  “Stop murmuring among yourselves.   No one can come to me unless the Father who 

sent me draw him, and I will raise him on the last day.    It is written in the prophets: They 

shall all be taught by God.  Everyone who listens to my Father and learns from him comes to 

me.   Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Fa-

ther.   Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life.  I am the bread of 

life.  Your ancestors ate the manna in the desert, but they died; this is the bread that comes 

down from heaven so that one may eat it and not die.  I am the living bread that came down 

from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my 

flesh for the life of the world.” 

https://bible.usccb.org/bible/1kings/19?4
https://bible.usccb.org/bible/ephesians/4?30
https://bible.usccb.org/bible/john/6?41

