
Kẻ trộm bê luôn nhà tạm có lưu trữ Thánh Thể của một nhà thờ ở 
Bắc Carolina đi… 

(Tin từ trang web ChurchPOP – 18/6/2020)  
 

Nhà thờ Công giáo thánh nữ Elizabeth ở đồi Boone, Bắc Carolina cho hay 

Thánh Thể và Nhà tạm bị kẻ trộm vào bê đi khỏi nhà thờ của họ. Giáo xứ  

cho hay đây là một vụ trộm phạm sự thánh vào Thứ tư ngày 17 tháng 6, 

trên trang Facebook của mình. 

 

 

Nhà thờ Công giáo 
thánh nữ Elizabeth 

ở đồi Boone, Bắc Carolina, Hoa Kỳ 

 
Đây là bản tường trình 

 
Một thông báo được công bố không có các Thánh lễ, xưng tội, chầu Thánh 

Thể vào các ngày 17 và 18 tháng Sáu, vì nhà tạm chứa Thánh Thể đã bị 
kẻ trộm vào nhà thờ đánh cắp đi! 

 

Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện để kẻ trộm biết tôn trọng, 
Thánh Thể không bị xúc phạm khi bị những kẻ trộm bê cả nhà tạm đi vào 

đêm thứ ba! 
 

Chuyện xảy ra là sau 9 giờ đêm thứ ba, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà thờ 
qua một cửa sổ, chúng đã không gây thiệt hại hay lấy đồ đạc gì khác 

ngoài nhà tạm có Thánh thể ở trong…  
 



 

 
Nhà tạm lưu giữ Thánh 

Thể của nhà thờ thánh 
nữ Elizabeth ở Boone, 

North Caroline USA. 
 

Chúng tôi cầu nguyện 
cho những người đó biết 

tôn trọng Thánh thể 
Chúa và hoàn trả lại… 

 

 

 

Giáo xứ đã liên lạc với Đức giám mục sở tại và Cảnh sát của quận Boone 
đang điều tra, cảnh sát cũng cho hay chưa từng thấy bất kỳ sự cố nào 

tương tự đã xảy ra trong khu vực. 
 

Bất cứ ai có thông tin gì về tội phạm này, xin báo cho Sở cảnh sát Boone 
theo số 828-268-6900. 

 

Giáo xứ tổ chức các Giờ Chầu đền tạ Thánh Thề Chúa vào Thứ Năm từ 8-9 
giờ tối. 

 
Dưới đây, thông báo dưới đây: 

 
Một giờ thánh đền tạ Thánh Thể sẽ được tổ chức vào tối thứ Năm tại nhà 

thờ thánh nữ Elizabeth, từ 8-9 tối. Xin mời ông bà anh chị em cùng tới lầu 
chuỗi Mân côi và cầu nguyện! 

 
Giáo xứ xin các tín hữu hãy cầu nguyện và phạt tạ cho kẻ đánh cắp Thánh 

Thể Chúa không xúc phạm tới Thánh Thể Chúa. 
 

Họ cũng xin kẻ trộm, hãy trả lại Nhà tạm, đặc biệt Thánh Thể Chúa lại 
nhà thờ. Giáo xứ cũng dâng một lời cầu nguyện lên Thánh Tâm Chúa 

Giêsu để đền bù cho hành vi trộm cắp và xúc phạm tới Bí tích Thánh Thể. 


