
TÂM THƯ  
Nhân ngày 21 hằng tháng: Yêu thay, Đền thay 

 

Thưa quí Hồn Nhỏ và thân hữu,  

 

Nghề của Hồn Nhỏ là cầu nguyện. 

Sứ mạng của Hồn Nhỏ là Yêu thay, Đền thay. 

 

Trong lúc bình sinh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng 

tuyên bố: “Hiện nay, nhân loại đang  chìm đắm trong một 

nền văn minh sự chết.” 

 

Lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng đã thức tỉnh chúng ta. 

Khi các bạn gia nhập Đạo Binh Hồn Nhỏ, Chúa Giêsu đã 

trao cho các bạn sứ mạng cứu thế giới bằng lời chỉ thị sau 

đây: “Cha đã nói và Cha nói lại: Những Hồn Nhỏ của Cha 

có thể cứu thế giới. Các con hãy thành lập những Đảo Nhỏ 

Thánh Thiện ở khắp nơi. Một số ít linh hồn thánh thiện 

trong một giáo xứ có thể cứu một giáo xứ. Nhiều giáo xứ có 

một số linh hồn thánh thiện có thể cứu một quốc gia. Phải 

sống và chiếu giãi tình yêu.” (TĐTYNH ngày 5-12-67) 

   

Ngày nay, Satan và sự dữ tràn ngập trên thế giới một cách 

khốc liệt, cho nên việc Yêu thay, Đền thay của chúng ta 

càng trở nên cấp bách và phải gia tăng tốc độ. Trước đây, 

chúng ta đã thực hiện việc Yêu thay, Đền thay vào ngày 21 

tháng 3 hằng năm. Giờ đây, vì tình trạng khẩn trương  theo 

lời tuyên bố nêu trên của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 

các Hồn Nhỏ và thân hữu chúng ta quyết tâm YÊU THAY, 

ĐỀN THAY vào ngày 21 hằng tháng. 
 

Chúng ta được Thiên Chúa chọn để cứu thế giới không phải 

vì chúng ta tốt lành thánh thiện, trái lại chúng ta bất xứng, 

không đền được một tội nhỏ nhất của mình thì làm sao đền 

cho cả nhân loại được. Chúng ta được chọn vì Thiên Chúa 

yêu thương chúng ta và trao ban vinh dự đó cho chúng ta 

cách nhưng không. 

 

Chúa Giêsu đã từ trời xuống trần gian mang thân phận một 

con người như mọi người, ngoại trừ tội lỗi, tình nguyện 

gánh hết tội trần gian và Ngài chết để cứu nhân loại khỏi án 

phạt đời đời, và giao hoà nhân loại với Thiên Chúa Cha. 

 

Ngày 21 hằng tháng, chúng ta mặc lấy chính Đức Giêsu, 

Đấng gánh tội trần gian, cùng với Mẹ Maria, Đấng Đồng 

Công cứu chuộc, với Thánh Bổn Mạng Têrêsa Hài Đồng 

Giêsu,  mang lấy tất cả tội lỗi của nhân loại ngày nay, để 

trong hai Thánh Tâm Giêsu Maria, chúng ta cùng sám 

hối tội lỗi của chính mình, của mọi người thân và toàn 

thể nhân loại. 

 

Trong tinh thần cứu chuộc của Chúa Giêsu, cùng nhau dâng 

lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria mọi việc lành, phúc đức, các 

việc bổn phận, việc tông đồ, bác ái, mọi hy sinh hãm mình, 

Thánh Lễ, chuỗi Mân Côi, chuỗi thương xót cùng tất cả việc  

lành khác, những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống, nhờ 

Mẹ Maria và chị Thánh Têrêsa dâng lên Chúa Giêsu, xin 

Ngài chấp nhận tất cả như của chính Ngài, để tất cả không 

còn là của chúng ta, mà là của chính Chúa Giêsu, và Ngài 

dâng lên Chúa Cha để xin ơn tha tội cho chúng ta và cho 

toàn thể nhân loại. Nhờ đó, việc Yêu thay, Đền thay cho 

nhân loại của chúng ta mới có giá trị chữa lành. 

 

Đồng thỉnh   

Thân mến kính chào quí vị,  

Linh Hướng ĐBHN,  

GP. Orange 

 

TM. Ban Điều Hành Trung 

Ương ĐBHN/VNHN 

 

Lm. HN. 

Giuse Trần Văn Kiểm 

HN. 

Nguyễn Văn Nhuệ/Thu Nhi 

 

 

***** 

 

CHƯƠNG TRÌNH GỢI Ý 

Cho ngày 21 hằng tháng: Yêu thay, Đền thay 

 

- Sáng thức dậy, dâng ngày cho Chúa Thánh Thần, xin Ngài 

thánh hoá và hướng dẫn mọi tư tưởng, lời nói và hành động. 

- Nhờ Mẹ Maria và Thánh Têrêsa dâng hồn xác và mọi sự 

của chúng ta cho Chúa Giêsu, đồng thời liên kết chúng ta 

với Ngài. 

- Trong tinh thần Yêu thay, Đền thay, cùng với Chúa Giêsu, 

Đấng gánh tội trần gian, cùng với Mẹ Maria, Đấng Đồng 

Công Cứu Chuộc, cùng với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, 

Đấng vui lòng chịu đau khổ về bệnh tật để cứu các linh hồn, 

chúng ta sẵn sàng mang lấy mọi tội lỗi của nhân loại, và 

thành tâm sám hối tội lỗi của chính mình và của nhân loại. 

- Thực hiện những việc làm cụ thể như: 

 

* Ăn chay, kiêng thịt. * Dâng Lễ Misa và rước lễ. Kết hiệp 

với Chúa Giêsu Thánh Thể từng giây phút, và đưa Ngài đến 

mọi tội nhân để Ngài chữa lành. 

* Hiệp dâng các Lễ Misa trên toàn thế giới (mỗi giây có 4 

Lễ Misa được cử hành qua các Linh Mục). 

 * Tha thứ và làm hòa với người có lỗi với mình, làm mình 

thiệt hại về tinh thần, vật chất. 

 * Điện thoại hoặc đích thân tới an ủi người đang đau khổ, cô 

đơn hay bệnh tật… 

 * Giúp đỡ người kém may mắn, nghèo khổ, thiếu thốn, cô 

nhi, người cùi… 

 * Lần chuỗi Mân Côi, chuỗi Thương Xót. 

 * Chấp nhận mọi khó khăn, đau khổ, hiểu lầm, vu khống và 

mọi trái ý xảy đến trong cuộc sống. 

 * Chết đi cái tôi tự ái để làm của lễ sát tế dâng lên Thiên 

Chúa. 

 * Mỗi Hồn Nhỏ, mỗi thân hữu mời ít nhất 2 người bạn cùng 

tham gia công tác Yêu thay, Đền thay với chúng ta. 

 * Trong ngày, nhiều lần hồi tâm, sám hối tội lỗi mình và tội 

lỗi nhân loại. 
 

Với sức mạnh toàn năng của Tổng Thủ Lãnh Giêsu, cùng 

với tài điều khiển siêu việt của Nữ Tướng Maria, chắc chắn 

chúng ta sẽ toàn thắng Satan và bè lũ, và cứu được nhiều 

linh hồn. 
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