
 
 
 
 
Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 
Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 
 
1- Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: Theo chu kỳ năm tháng, tháng Sáu lại trở lại với Cộng đoàn Mẹ La Vang mang theo 
những ánh nắng và hơi nóng chứa chan của thành phố mùa hè sa mạc Las Vegas, như cái hực nóng chan hòa tình yêu Thánh 
Tâm Chúa Giêsu luôn sưởi ấm cho nhân loại qua trái tim đầy lửa mến yêu thiêu đốt của Chúa. Lòng sùng kính Thánh Tâm 
Chúa bắt nguồn từ thế kỷ 11 và ngày một tăng trưởng cho đến 31-8-1670 tại Rennes, Eudes, phong trào sùng kính Thánh 
Tâm Chúa Giêsu mới phát triển mạnh và lôi kéo nhiều người tham gia, đặc biệt vào năm 1678 khi Chúa Giêsu hiện ra với 
Thánh Nữ Magarita và tỏ cho Thánh Nữ thấy trái tim của Ngài. Chúa dạy Thánh Nữ phải tôn thờ và truyền lòng tôn thờ trái 
tim Chúa cho mọi người. Thánh Nữ thuật lại: “Một ngày trong tuần cấm phòng, tôi đang chầu Mình Thánh Chúa, Ngài hiện 
ra bảo:- Cha muốn con tỏ cho thiên hạ biết trái tim Cha yêu thương họ dường nào; trái tim Cha là kho tích mọi ơn thiêng sẵn 
sàng cứu giúp người ta khỏi hư mất đời đời… Cha muốn chọn con để rao truyền cho thiên hạ biết tôn thờ trái tim Cha”.  
 
Chúa Giêsu đã mở trái tim của Chúa cho Thánh Nữ xem, một trái tim rực lửa đang bốc cháy, vết thương ở trái tim có nước và 
máu chảy ra; chung quanh được quấn bằng những vòng gai nhọn và bên trên có hình Thánh Giá. Trái Tim là biểu tượng của 
tình yêu. Trong trái tim Chúa Giêsu, Hội Thánh hiểu được cốt lõi của Tin Mừng: Thiên Chúa Là Tình Yêu. Chính vì thế 
trong các đám cưới, hay lễ tình yêu “Valentine’s Day”, người ta hay trao tặng nhau biểu tượng trái tim. 
 
Thánh Tâm Chúa yêu thương loài người quá độ, nên Chúa phán: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí 
mạng sống mình vì bạn hữu”(G.15:12-13), chính vì thế, nói đến tình yêu là nói đến hạnh phúc, nơi nào, gia đình nào, Cộng 
Đoàn nào có yêu thương, đùm bọc, ở đó có mến yêu, chia xẻ và làm được nhiều công trình lớn lao. Nơi nào thiếu vắng tình 
thương, đố kị, chia rẽ, hận thù, ghen ghét, thì mang hậu quả của tan rã, chia ly.  
 
Người Công Giáo Việt Nam có truyền thống sống đạo tốt đẹp bắt nguồn từ đời cha ông lan truyền đến đời con cháu. Tháng 6 
này, các giáo xứ Việt Nam quê nhà hay rước kiệu Thánh Tâm Chúa từ nhà này đến nhà nọ và làm giờ phạt tạ Thánh Tâm 
Chúa. Đọc kinh Thánh Tâm Chúa. Riêng Đoàn Liên Minh Thánh Tâm luôn tổ chức trong tháng này các giờ chầu lượt để phạt 
tạ và tôn vinh Thánh Tâm Chúa. Mọi gia đình Công Giáo đều trưng ảnh Thánh Tâm Chúa trên bàn thờ trong gia đình. Xin 
trích vài lời Chúa hứa trong 12 lời hứa ban cho những ai tôn thờ Thánh Tâm Chúa qua Thánh Nữ Margaret: (2) Ta sẽ ban an 
bình cho gia đình họ. (4) Ta sẽ là nơi trú ngụ an toàn cho họ khi sống và đặc biệt trong giờ chết. (12) … Ta sẽ ban cho tất cả 
những ai rước lễ các ngày Thứ Sáu Đầu Tháng trong 9 tháng liên tiếp. Trong tháng sáu, ước mong mọi người chúng ta hãy 
luôn chạy đến với trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu. Trong Nhật Ký của Thánh Nữ Faustina 1588, chị viết lại Lời 
Chúa: “… Ta không muốn trừng phạt con người, nhưng Ta muốn chữa lành, ôm ấp con người vào TRÁI TIM giàu lòng 
thương xót của Ta.   
 
2 -Mừng Father’s Day: Theo truyền thống tốt đẹp của nhân dân Hoa Kỳ, họ dành ngày Chủ Nhật thứ 3 trong Tháng Sáu để 
kính nhớ đến các thân phụ trong gia đình. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Công cha như núi thái sơn, Nghĩa mẹ như nước 
trong nguồn chảy ra…” để nói tình sâu, nghĩa nặng bậc làm con phải có đối với cha mẹ của người Việt Nam. Trong lá thư 
gửi cho cha mẹ của Đức Giáo Hoàng Gioan XIII: “Thưa cha mẹ, hôm nay con được 50 tuổi, Chúa thương ban cho con nhiều 
chức tước trong Hội Thánh, được đi nhiều nơi, học nhiều sách, nhưng không có trường học nào dạy dỗ và làm ích cho con 
bằng hồi con được ngồi trên chân cha mẹ”. Trong tháng này, chúng ta hãy dành giây phút cầu nguyện cho cha chúng ta, đem 
đến cho các ngài món quà tình thương hầu một chút gì nói lên lòng biết ơn đối với các ngài và nhất là làm những gì có thể 
làm được để tuổi già các ngài được an vui. Sách Huấn Ca ( HC. 3:3-17) dạy: “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi, ai thảo 
kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng.…” 
 
3- Đại Hội La Vang: Thắm thoát chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa là đến Đại Hội La Vang 2012, Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang 
Kỳ V sẽ tưng bừng khai mạc trong ba ngày 19, 20,21 tháng 10 năm 2012.  Nhân lá thư này, tôi kêu mời quí linh mục, tu sĩ, 
cùng toàn thể con cái mẹ khắp nơi cố gắng thu xếp về Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas để cùng chúng tôi tham dự  Đại 
Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ V với chủ đề: “Cùng Mẹ Xin Vâng” để tỏ lòng yêu mến Chúa, sùng kính Mẹ La Vang như 
truyền thống sống đạo tốt đẹp, vẻ vang, anh hùng của dân tộc Việt Nam.  
 
4 -Tri Ơn 21 Năm Linh Mục: Cuối cùng, trong tâm tình tri ơn 21 năm thiên chức linh mục phục vụ Chúa và Giáo Hội, nhân 
ngày kỷ niệm mừng 21 năm thiên chức linh mục, tôi sẽ dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện đặc biệt cho bậc sinh thành, quí 
ân nhân, khách hành hương xa gần và mọi gia đình trong Cộng Đoàn Mẹ La Vang. Xin Thánh Tâm Chúa là suối nguồn tình 
thương vô biên luôn che chở, gìn giữ mọi người trong an bình và thánh đức./.  

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang. 
Lm. Đồng Minh Quang 
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