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Nhà tạm bị đánh cắp từ nhà thờ Texas Được tìm thấy tại một góc 

vườn một tiệm ăn 

 

Nhà Tạm được tìm thấy bên ngoài tiệm ăn Burger King ở Texas với cánh cửa bị phá và 

không còn bánh Thánh Thể nào! 

Nhà tạm bị đánh cắp từ một nhà thờ ở Texas, Nhà Tạm bị những tên trộm đã phá ổ 

khóa để mở ra... Các chén đựng Mình Thánh và cả Mình Thánh đều bị biến mất! 

Vụ trộm đã được thông cáo trên trang Facebook của Nhà thờ Thánh Bartholomew vào 

ngày 9 tháng 5. Sứ điệp nói đây là một vụ việc “đau lòng trong lịch sử của giáo xứ”. 

Nhà Tạm bị đánh cắp hai ngày trước khi nó được phát hiện vứt bỏ bên ngoài một nhà 

hàng ăn uống Burger King. 

Phản ứng của giáo dân 

Tom McRae, một thành viên của giáo xứ thánh Bartholomew từ năm 1986 viết: “Đối 

với bất kỳ ai đã đánh cắp Nhà Tạm là một tội phạm thánh... Tôi hy vọng người có 

hành động này, nên biết rằng chúng tôi cầu nguyện cho bạn ăn năn trả lại Nhà tạm!”. 

Theo Tạp chí Katy Online, vụ trộm được cho là xảy ra vào đêm Chủ nhật. Trong khi 

cảnh sát tìm được Nhà Tạm, nhưng họ vẫn chưa bắt giữ bất kỳ một nghi phạm nào... 

Cuộc điều tra đang được tìm hiểu.... 

Đây là vụ trộm thứ hai 

Một tweet của Adrian Fonseca, trên trang Mạng Guadalupe, lưu ý các nhà chức trách 

hãy theo dõi các tên tội phạm này, vì đây là lần thứ hai nhà tạm bị đánh cắp. 

 


