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Giaùo Hoäi daønh rieâng thaùng saùu ñeå kính Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu. Theo truyeàn thoáng  

soáng ñaïo cuûa caùc giaùo xöù Vieät Nam queâ nhaø, thaùng naøy giaùo daân coù thoâng leä röôùc kieäu 

Thaùnh Taâm Chuùa ñi töø nhaø naøy ñeán nhaø kia ñeå ñoïc kinh laøm giôø phaït taï Traùi Tim 

Chuùa trong suoát thaùng. 

 

Thaùnh Taâm hay Traùi Tim Chuùa coøn laø bieåu hieäu cuûa tình yeâu noàng chaùy. Chính vì theá 

tình yeâu thöôøng ñöôïc bieåu loä qua hình aûnh traùi tim trong caùc ñaùm cöôùi, trong caùc ñoâi 

trai gaùi yeâu thöông nhau theå hieän qua leã tình yeâu “ valentine “ , hoï taëng nhau nhöõng 

thieäp coù hình traùi tim, hay bieåu töôïng cuûa tình yeâu laø hoa hoàng ñoû chaùy löûa tình yeâu. 

 

Thaùnh Taâm Chuùa yeâu thöông loaøi ngöôøi quaù ñoä, neân Ngöôøi phaùn :” Khoâng coù tình yeâu 

naøo lôùn hôn tình yeâu cuûa ngöôøi thí maïng soáng mình vì baïn höõu” ( Gioan 15:12-13). 

Chính vì theá, noùi ñeán tình yeâu laø noùi ñeán haïnh phuùc, nôi naøo, gia ñình naøo, coäng ñoøan 

naøo coù yeâu thöông ñuøm boïc, ôû ñoù coù meán yeâu, chia xeû vaø laøm ñöôïc nhieàu coâng trình lôùn 

lao, to taùt. Nôi naøo thieáu tình thöông, ñoá kò, chia reõ, haän thuø thì mang haäu quaû cuûa 

tan raõ, chia ly. 

 

Khi höôùng daãn caùc khoùa hoïc “ Chöông Trình Thaêng Tieán Hoân Nhaân Gia Ñình”, cha 

Pheâroâ Chu Quang Minh thöôøng hay laäp ñi laäp laïi :” Taát caû roài cuõng qua ñi, chæ coøn 

tình yeâu! “ . Theo baûn nghieân cöùu New York taïi Ñaïi hoïc Columbia vaø beänh vieän St. 

Luke’s Roosevelt, soá ngöôøi soáng coâ ñôn cheát vì beänh ÑAU TIM nhieàu gaáp ñoâi nhöõng 

ngöôøi soáng ñaàm aám giöõa nhöõng ngöôøi thaân yeâu trong gia ñình hoaëc baïn beø. 

 

Trong nhaät kyù veà loøng thöông xoùt Chuùa Gieâsu, Thaùnh Nöõ Faustina vieát laïi lôøi Chuùa:” 

Hoâm nay ta sai con ñi rao truyeàn loøng thöông xoùt cuûa Ta cho moïi ngöôøi khaép theá giôùi. 

Ta khoâng muoán tröøng phaït con ngöôøi, nhöng ta muoán chöõa laønh, oâm aáp con ngöôøi vaøo 

TRAÙI TIM giaøu loøng thöông xoùt cuûa Ta” (Nhaät Kyù Faustina 1588). 

 

Trong thaùng naøy, moãi ngöôøi chuùng ta haõy cuøng nhau laáp ñaày tình yeâu Chuùa Gieâsu 

baèng caùch laøm giôø ñeàn taï TRAÙI TIM Chuùa, treo hình aûnh töôïng Chuùa coù hình Traùi 

Tim, sieâng naêng laàn chuoãi “Thöông-Xoùt “ ñeå ñöôïc Chuùa xoùt thöông vaø ban bình an, 

yeâu thöông ñeán moïi gia ñình. Xin trích vaøi caâu trong 12 lôøi Chuùa höùa ban cho nhöõng 

ai toân suøng Thaùnh Taâm Chuùa: (1) Cha seõ ban cho chuùng moïi ôn caàn thieát theo baäc 

soáng cuûa chuùng. (2) Cha seõ ban bình an trong gia ñình chuùng, (9) Cha seõ chuùc phuùc 

cho nhöõng nôi tröng baøy vaø toân kính aûnh töôïng Cha... 
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