
Tháng Sáu hướng về: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 
“Suối Tình Thương Vô Tận” 

Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, 

Quí ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến. 

 

1- Thánh Tâm Chúa Giêsu: Giáo Hội thật khôn ngoan và sáng suốt khi chọn những tháng dành riêng để kính các vị 

thánh có thế lực trên Thiên Quốc hầu qua lời cầu bầu của các Ngài, những ơn huệ được tuôn ban cho giáo hữu khi họ biết 

chạy đến cầu xin, như tháng Ba kính Thánh Giuse, tháng Năm, tháng Mười kính Đức Mẹ. Riêng Chúa Giêsu, Hội Thánh 

dành riêng tháng Sáu để kính Thánh Tâm Chúa, vì Thánh Tâm Chúa là Suối Tình Thương Vô Tận, luôn trao ban tràn 

trề ơn phúc cho những ai biết chạy đến với Ngài. Trong mặc khải Thông Điệp Lòng Thương Xót qua thánh nữ Faustina, 

Chúa phán: “Hãy loan truyền cho nhân loại đang khốn khổ, đến nép mình dưới TRÁI TIM TỪ BI THƯƠNG XÓT 

của Ta và Ta sẽ đổ chan chứa bình an trên họ”. (1070).  

 

Theo dòng lịch sử, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa bắt nguồn từ thế kỷ thứ 11 và dần lan rộng đến thế kỷ 16, tuy nhiên 

chỉ giới hạn trong các xứ đạo hay trong từng gia đình. Cho đến ngày 31 tháng 8 năm 1670, tại Rennes nước Pháp, với sự 

cổ động nhiệt thành của thánh Jean Eudes, nhiều người đã tham gia vào phong trào Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và từ 

đó khởi phát đến nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt càng phát triển mạnh kể từ ngày 16-6-1675, thánh Margaret Mary 

Alocoque được tiếp nhận thị kiến từ Chúa Giêsu, thánh nữ Margaret Mary ghi nhận mặc khải của Thánh Tâm Chúa: “Đây 

là Trái Tim của Ta, yêu thương mọi người, nhưng thay vì nhận lại lòng tri ân, thì Ta chỉ thấy bạc bẽo, vô ơn”. 

 

Phong trào sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được phát triển mạnh hơn khi thánh nữ Margaret qua đời năm 1690, nhưng 

phải mãi đến 80 năm sau, lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu mới chính thức được cử hành trên toàn nước Pháp, và đến năm 

1856 mới thật sự phổ biến trên toàn thế giới lễ kính Thánh Tâm Chúa. Hằng năm lễ kính Thánh Tâm Chúa được tổ chức 

trọng thể vào ngày thứ sáu trong tuần bát nhật kính Mình Máu Thánh Chúa hoặc 19 ngày sau lễ Đức Chúa Thánh Thần 

hiện xuống, và như vậy sẽ rơi vào tháng Sáu. Đức Giáo Hoàng Leo XIII trong tông thư: “Ann Um Sacrum”, ngài chọn 

ngày 11-6-1899 để hiến dâng toàn cầu cho Thánh Tâm Chúa. Ngài còn khuyến khích tất cả các Giám Mục trên thế giới 

cử hành lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vào 9 thứ sáu đầu tháng và dành tháng 6 làm tháng kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu. Ngày 22-2-1931, một lần nữa Chúa lại hiện ra với thánh nữ Faustina, Chúa cho thánh nữ thấy thị kiến: Toàn thân 

Chúa sáng rực rỡ, từ Trái Tim Cực Thánh Chúa tỏa chiếu hai luồng sáng của lòng thương xót phá tan bóng tối xung 

quanh tượng trưng cho sự chết. Chân Chúa đang bước tới gần con người để kêu gọi mọi người trông nhìn lên Chúa. Tay 

trái của Chúa chỉ vào Trái Tim như mời gọi mọi người hãy tin cậy vào lòng thương xót. Còn tay phải Chúa giơ lên trong 

tư thế chúc lành và chuẩn bị ban ơn. Chúa truyền cho chị Faustina hãy họa ra một bức ảnh, ghi lại thị kiến với dòng chữ 

bên dưới: “Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài”.  

 

Trong tháng Sáu này, mỗi gia đình trong Cộng Đoàn hãy cố gắng đọc kinh kính Thánh Tâm Chúa, làm giờ đền tạ, hát 

vang lời ca ngợi khen lòng thương xót Chúa qua Thánh Tâm từ ái của Ngài, và nhớ trưng bày ảnh tượng Thánh Tâm 

Chúa trong mỗi gia đình để nhận được lòng thương xót của Chúa tuôn đổ tràn trề như Ngài đã hứa ban. 

 

2- Ngày Hiền Phụ “Father’s Day”:  “Còn cha gót đỏ như son,  

                                                         Đến khi cha mất, gót con dính bùn.” 

Hai câu thơ trên đã nói lên sự gắn bó và cần thiết của người cha trong gia đình. Tập tục từ ngàn xưa của người Việt Nam, 

người cha là gánh nặng nhất trong gia đình, lo tần tảo nuôi sống gia đình, người mẹ chỉ lo nội trợ, nấu ăn, săn sóc con cái, 

chính vì vậy khi người cha không còn trong gia đình để bao bọc che chở, khiến con cái phải lang thang kiếm sống rất vất 

vả. Trong đời sống thường nhật, tình cảm người mẹ dễ được cảm nhận hơn cha vì mẹ luôn luôn gần gũi với con hơn cha, 

cha chỉ là hình ảnh của sự nghiêm nghị, đầy quyền uy theo phong tục người Á Đông, chính vì thế cha chỉ chiếm một phần 

thật khiêm tốn trong tim óc tuổi thơ, tuy nhiên công lao cha mẹ đều lớn lao khó sánh ví, người đời phải dùng ngôn từ núi 

cao để chỉ công cha và nước nguồn để nói về mẹ. Cha cũng có những lúc gặp đắng cay, thường giấu đi giọt lệ để giữ 

vững tính nghiêm nghị hầu sửa dạy con cái: “Cha chẳng là người đứt ruột sinh ra, Nhưng mẹ đau mà cha đau hơn mẹ, 

Trời không mưa sao mắt cha đẫm lệ, Ôi bao lâu cha mới khóc một lần”. Để đáp lại công đức sinh thành dưỡng dục, 

chúng ta bậc làm con hãy noi theo lời dạy bảo qua sách Huấn Ca: “Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, Để nhờ 

người mà con được chúc phúc”. (HC 3:8). 

 

3- Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ VI “Về Bên Mẹ Tạ Ơn Chúa”: Thấm thoát chỉ còn 4 tháng ngắn ngủi chúng ta sẽ 

cùng nhau hiệp lực tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ VI trong ba ngày 18-19-20/10/2013. Đại Hội kỳ này cũng là 

dịp chúng ta cùng nhìn lại 10 năm trôi qua kể từ ngày Thánh Hiến Đền Thánh. Chúng ta sẽ cùng hiệp lòng hiệp ý, cầu 

nguyện để Đại Hội diễn tiến được tốt đẹp hầu làm sáng danh Chúa, cảm tạ Mẹ La Vang đã che chở gìn giữ Cộng đoàn 

vững tiến trong 10 năm qua./. 

Trong tình yêu Chúa Kitô và Mẹ La Vang 

L.m. Giuse Đồng Minh Quang  
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