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Trông lên ảnh Trái 
Tim Chúa Giêsu , 
ta thấy một vòng 
gai cuốn chung 
quanh giống như 
Trái Tim Thánh nữ 

Magarita đã xem thấy, khi Chúa tỏ ra cho bà. 
 
Xưa quân dữ lấy những cây gai khoanh tròn làm triều 
thiên đội vào đầu Chúa Giêsu cho xấu hổ. Nhưng những 
gai ấy đâm vào Trái Tim Người trước khi đâm vào đầu. 
Trái Tim là nơi chứa mọi tình cảm, nên Người cảm thấy 
đau đớn trong tim trước khi cảm thấy đau ngoài xác. 
 
Vòng gai cuốn quanh Trái Tim Chúa dạy ta phải vui 
lòng vác Thánh Giá, phải kiên nhẫn chịu những đau khổ 
gặp trên đời, dạy ta ở khiêm nhường, dạy ta đừng để 
lòng mê tham của thế gian, xa lánh những vui sướng xác 
thịt, lại dạy ta ở đơn thật: thành thực trong khi làm việc, 
và làm việc vì một ý ngay lành, đừng cầu tư lợi hay hư 
danh, làm thế ta sẽ mất phần thưởng trên trời, vì Chúa 
đã phán trong Phúc Âm: “Chúng đã được phần thưởng 
nơi loài người rồi”.  
 
Lạy Trái Tim cực thánh Chúa Giêsu, xin cho con vui 
lòng chịu mọi sự khốn khó cách thành thực, kín đáo, 
như xưa Chúa đã chịu sỉ nhục trên đất Palestina và ngày 
nay trong Bí tích Thánh Thể. Amen 
 
Thánh tích: 
 
Ngày lễ Ðức Mẹ Lên trời, có một bà sang trọng kia bảo 
2 con gái mình rằng: hôm nay là lễ trọng, các con hãy 
mặc áo đẹp và đội triều thiên vàng đi rước lễ với mẹ”. 
Hai con vâng lời, mặc áo quý và đội triều thiên vàng, 
như thói quen những phụ nữ sang trọng. 
 
Ba mẹ con đi lễ, quỳ trước bàn thờ. Cô út trông lên bàn 
thờ, thấy ảnh Chúa Giêsu trên đầu có vòng gai đầy 
những vết máu chảy xuống, cô ta liền bỏ triều thiên 
xuống và quì trên đất cả buổi lễ. 
 
Lễ xong, mẹ hỏi con thì con trả lời: 
 
– Thưa mẹ, con tưởng thấy Chúa Giêsu là Vua cả trời 
đất, đầu đội mũ gai, mình đầy những thương tích đẫm 
máu, mà con là loài người hèn hạ, đâu dám đội triều 
thiên vàng ngọc trước mặt Người. 
 
Cô vừa nói vừa khóc, vì đã cảm thấy tình yêu vô cùng 
của Chúa Giêsu . Từ đó cô càng thêm lòng mến Chúa 
hơn. 
 

Về sau làm hoàng hậu nước Hungary, cô đã nên thánh 
gọi là Thánh Isave hoàng hậu Hungary, qua đời lúc 24 
tuổi, kính ngày 17 tháng 11 hàng năm. 
 
Vậy ta nên noi gương Thánh Isave, biết rằng muốn được 
vinh hiển đời sau, thì ngay bây giờ phải từ bỏ những 
vinh hoa thế tục và chịu lấy mão gai như Chúa Giêsu 
xưa. 
 
(Sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu) 
 

 

    
10 LỜI NGUYỆN THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 
 
“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin Giúp Đỡ Con”. 
 

1. Trong Mọi Nhu Cầu, xin chạy đến cùng Chúa, 
tin tưởng và khiêm nhường thưa với Chúa rằng: 
“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ con”. 
 

2. Trong Những Lúc Con Do Dự, phân vân và bị 
cám dỗ: Lạy Thánh tâm Chúa Giêsu xin giúp…  
 

3. Trong Những Giờ Cô Đơn, mỏi mệt và thử 
thách: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ… 

 
4. Lúc Các Chương Trình Và Mong Ước Của Con 

đều thất bại, lúc con tuyệt vọng, khốn khổ, ưu 
sầu:  Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ… 

 
5. Lúc Những Kẻ Khác Ruồng Bỏ Con, vì chỉ có 

ơn Chúa mới hỗ trợ con: Lạy Thánh Tâm Chúa... 
 

6. Lúc Con Phó Mình cho Tình yêu dịu ngọt của 
Chúa, là Cha và là Đấng Cứu Chuộc: Lạy Thánh.  

 
7. Lúc Tâm Hồn Con Buồn Phiền, Chán Nản, nhận 

thấy các nỗ lực của con không ích lợi gì: Lạy 
Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ con.  

 
8. Lúc Con Cảm Thấy Bồn Chồn, vì Thánh Giá của 

của con làm con bứt rứt: Lạy Thánh Tâm Chúa… 
 

9. Lúc Con Đau Yếu trí óc và đôi tay con không 
làm được việc gì, và con bị cô độc, lẻ loi: Lạy 
Thánh Tâm Chúa Giêsu xin giúp đỡ con. 

 
10. Luôn Luôn, Luôn Luôn mặc dầu những yếu 

đuối, sa ngã và những thiếu sót của con: Lạy 
Thánh Tâm Chúa, xin giúp đỡ con.  
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