GIA ĐINH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VN
----------o0o-----------

GIA ĐÌNH ĐỀN TẠ

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
30 NGÀY
------@@@------

“Hãy đến với Ta,
hỡi những ai đang gánh nặng nề,
Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Mt. 11,28

***
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NHD:

Mở đầu giờ Đền Tạ

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Chúa, chúng
con sum họp trước Ngai Toà của Chúa để
chúc tụng - tôn vinh - ngợi khen - cảm tạ
Chúa là Vua cai trị, gìn giữ, và hằng dõi
bước để chăm sóc con đêm ngày.
Giờ đây chúng con xin dâng những tâm
tư, những ước nguyện, và xin hiến dâng
chính thân mình chúng con, trọn cuộc sống
chúng con thuộc về Chúa.
Hôm
nay
……..gia
đình
anh,
chị………….. xin dâng lên Trái Tim Chúa
những âu lo, những vất vả trong cuộc sống
….Nguyện xin Trái Tim Chúa nâng đỡ bổ
sức cho chúng con………

- Ôi Mẹ Vô Nhiễm Ðồng Trinh Maria, Mẹ
có muôn ơn phúc vì Trái Tim Mẹ luôn kết hợp
với Trái Tim Chúa Giêsu. Ôi Mẹ con, xin Mẹ
ban cho gia đình con ơn này, là trong tương
lai, cho chúng con chỉ ước mong và khao khát
những gì Chúa Giêsu muốn và những gì Mẹ
muốn. Amen.
-------

**Ghi chú: NHD: Có thể soạn lời nguyện tự
phát, tuỳ theo hoàn cảnh mỗi gia đình.
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16-6-1675

Cha EDOUARD HAMON
(1841-1904)
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Giacôbê ĐÀO HỮU THỌ
(1917-1984)

LỜI NGỎ
Trích: (lần thụ khải thứ ba 16-6-1675).
Ðức Kitô nói với Thánh Margarita Maria Alacốc: "Ðây
là Trái Tim đã quá yêu thế gian đến nỗi không còn giữ lại
chút gì, cho đến khi kiệt quệ và héo hon, để chứng minh
tình yêu của Trái Tim Thầy. Ðền đáp lại, Thầy chỉ nhận
được sự vô ơn bạc nghĩa, qua sự bất kính và phạm
thượng của chúng, và qua sự lạnh nhạt và khinh miệt của
chúng trong bí tích tình yêu này... Thầy đến trong Trái Tim
mà Thầy đã ban cho con để qua sự nhiệt thành của con,
con sẽ đền bù cho những xúc phạm đến Thầy vì những
tâm hồn thờ ơ và lười biếng đã làm ô danh Thầy trong Bí
Tích Thánh Thể".
** Trái Tim Chúa đã thiết tha gọi mời nhân loại qua
Thánh nữ Margarita Maria Alacốc sứ giả của tình yêu
Thánh Tâm. Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc làm
thường xuyên cúa đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm,
vì sự ích lợi trong sinh hoạt đa dạng cho các Xứ Đoàn,
chúng tôi xin mạn phép được trích dẫn một số bài của các
tác giả đã cống hiến trên Website Công giáo, để dùng với
mục đích đền tạ tôn vinh tình yêu Thiên Chúa .
** Đối với hoàn cảnh mỗi Xứ Đoàn, BCH dự liệu thời gian
dài ngắn cho thích hợp, để giờ Kinh Đền Tạ được sinh
động. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu một trong những
phương thức chính để suy tôn tình yêu Trái Tim Chúa.
Ban Tuyên Huấn GĐPTTT VN
TGP SAI GON
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CHƯƠNG TRÌNH GĐPTTT
SINH HOẠT TRONG THÁNG CỦA XỨ ĐOÀN
Gợi ý hướng dẫn: Để mọi tâm hồn hiệp nhất trong
Trái Tim Chúa Giêsu:
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm các Xứ Đoàn, khi đi
vào ổn định, nề nếp, sẽ có các chương trình sinh hoạt
chung trong tháng như sau:
HẰNG NGÀY Đoàn viên đọc:
☼ Kinh DÂNG NGÀY, DÂNG MÌNH,
☼ Kinh Lạy Cha - mười kinh Mân côi – Kinh Sáng
danh: cầu nguyện theo ý chung của Đoàn
(Điều lệ: Bổn phận đoàn viên GĐPTTT)
THỨ SÁU HÀNG TUẦN cộng đoàn:
☼ Suy Ngắm chặng Đàng Thánh Giá . (Là phương
thức đạo đức có ý Đền Tạ )
☼ Giờ kinh Đền Tạ luân phiên.(gia đình trong
toán)
☼ Giờ kinh Tôn Vương. (Tôn nhận Trái Tim Chúa
làm Vua gia đình.)
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG cộng đoàn:
☼
☼
☼

Chầu Đền Tạ Thánh Thể (Khoảng 30 phút trước
giờ lễ )
Thánh Lễ Tôn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Sinh Hoạt Đoàn (Sau Thánh lễ, đề tài và thời
gian tuỳ chọn cho phù hợp.)
---------@@@----------
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GIỜ GIA ĐÌNH ĐỀN TẠ
----------MẪU 1 : MƯỜI KINH MÂN CÔI
(45phút)
NHD: Lạy Mẹ Maria!
Trong giờ kinh Đền Tạ này chúng con dâng lời:
Kính Mừng ngợi khen Mẹ .
Mẹ được đầy ơn phúc, và Thiên Chúa ở cùng Mẹ.
Mẹ diễm phúc hơn mọi người phụ nữ;
Mẹ đã đồng công cứu chuộc với Con Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa;
Xin Mẹ cầu cho chúng con đang còn ở trong cuộc lữ
hành nơi dương gian nguy khó,
Xin Mẹ che chở và dắt dìu đoàn con đến với Thánh
Tâm Chúa Giêsu bây giờ và mãi mãi. Amen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Làm dấu – Hát xin ơn Chúa Thánh Thần.
Tin - cậy - mến – ăn năn tội.
Suy ngắm một Mầu Nhiệm Mân Côi.
Kinh Lạy Cha + 10 kinh Kính Mừng + Sáng Danh.
Hát Thánh Vịnh. . . ( Hiến dâng - cảm tạ - Tri ân)
Đọc Kinh Thánh và Suy niệm. . . . . .
Cầu nguyện - Hát . . . .
Kinh hiến dâng, Kinh Đền tạ, Kinh dâng gia đình (Tôn
Vương), Kinh Cầu Trái Tim, Lời nguyện Đền Tạ v.v…
9. Kinh Nữ Vương gia đình.
10. Cám ơn trông cậy . . . (cầu nguyện theo ý nguyện gia
đình nếu có nhu cầu )
11. Hát . . .(Tạ ơn)
** Theo chương trình, NHD chọn và thay đổi các kinh
sao cho thời gian thích hợp, để buổi cầu nguyện được
sinh động.
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MẪU 2 : CHUỖI THƯƠNG XÓT (45 phút)
CÁCH LẦN HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều
là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng có
thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi
viếng Thánh Thể.
1. Làm dấu – Hát xin ơn Chúa Thánh Thần.
Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh
Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:

·

Mỗi hạt lớn đọc:

*** Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh
hồn, và Thần tính của Con Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô,
Chúa Chúng con, để đền bồi tội lỗi chúng con và toàn thế
giới.

·

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:

** Vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
** xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương
xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn
mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3
lần).

2. Hát Thánh Vịnh. . . ( Hiến dâng - cảm tạ - Tri ân)
3. Đọc Kinh Thánh và Suy niệm. . . .
4. Cầu nguyện - Hát . . . .
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5. Kinh hiến dâng, Kinh Đền tạ, Kinh dâng gia đình
(Tôn Vương), Kinh Cầu Trái Tim, Lời nguyện Đền
Tạ .v.v...
6. Kinh Nữ Vương gia đình.
7. Cám ơn trông cậy . . . (cầu nguyện theo ý nguyện
gia đình nếu có nhu cầu )
8. Hát . . .
** Theo chương trình, NHD chọn và thay đổi các kinh
sao cho thời gian thích hợp, để buổi cầu nguyện được
sinh động.
-------@@@-------

TẬN HIẾN
CHO THÁNH TÂM CHÚA
Vậy các bạn hãy tận hiến
cho Thánh Tâm để chỉ lo làm tôi Ngài.
(Lời Thánh nữ Margarita Maria)

Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu cầu những đầy tớ trung
thành tận tâm làm những việc sùng kính Thánh Tâm không
những cần hình thức bên ngoài, mà sự sùng kính ở trong
lòng lại còn cần hơn nữa.
I- Bản chất việc TẬN HIẾN CHO THÁNH TÂM:
·
Hoa quả thứ nhất của sự tôn sùng Thánh Tâm là
cảm nhận được tình yêu từ Trái Tim Chúa Giêsu và việc
dâng hiến chính là tình yêu của chúng ta đáp lại với Ngài,
theo một tác giả sách đạo đức: Chính là làm cho ta đáp lại
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Trái Tim Đấng đã yêu thương ta quá bội. “Ta không thể đền
đáp Ngài cho tất cả những gì ta đã lãnh nhận, vì Ngài có gì
thì Ngài đã ban cho chúng ta hết, cho nên chúng ta phải
dâng cho Ngài tất cả những gì chúng ta có thể dâng, nhất
là chính con người chúng ta, qua việc tận hiến.”
Đó là việc thực hành lòng Tôn Sùng Trái Tim Chúa
Giêsu.
“Tận hiến mình cho Trái Tim Chúa Giêsu là nhận biết
vương quyền Thiên Chúa của Thánh Tâm, tự nguyện nhận
vương quyền Ngài, tự ý và tuyệt đối dâng cho Ngài tất cả
những gì ta có, kể cả cái thân phận không là gì của ta nữa,
rồi tham gia vào việc phục vụ Ngài cách trung thành”.
(Le Règne du Coeur de Jésus, tom. II).
§ Ơn gọi nên thánh của người tín hữu giáo dân đòi hỏi
sống theo tác động của Thánh Linh một cách đặc biệt
trong việc hội nhập của họ vào thực tại trần thế, và
trong việc tham gia vào các hoạt động trần gian. Chính
vị Tông Đồ Cả đã khuyến khích chúng ta như vậy:
"Những gì chúng ta nóí, những gì chúng ta làm đều phải
thực hiện với danh nghĩa Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài để
cảm tạ Thiên Chúa Cha" (Col. 3:17).
§ Áp dụng lời của Thánh Tông Đồ cho tín hữu giáo dân,
Công Đồng qủa quyết một cách cứng rắn: "Họ không
được để cho việc gia đình việc trần thế lấn át đời sống
thiêng liêng của mình".(45)
§ Sau Công Đồng, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng tuyên
bố. "Sự thống nhất đời sống của người tín hữu giáo dân
rất quan trọng: vì họ phải tự thánh hóa trong cuộc sống
hằng ngày, cuộc sống nghề nghiệp và xã hội. Để đáp lại
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ơn gọi của mình, người tín hữu giáo dân phải xem đời
sống thường nhật như một cơ hội kết hiệp với Chúa và
thực hiện ý muốn của Ngài, như một cơ hội phục vụ tha
nhân bằng cách đưa họ tới hiệp thông với Thiên Chúa
trong Đức Kitô" (46)
Trích Tông Huấn: “Christifideles Laici”
(Tông đồ giáo dân, John Paul II ).

Nghĩa là việc Tôn Sùng này cần phải có:
1- Một việc làm của lý trí: nhận biết những quyền lợi
tối thượng của Trái Tim Chúa.
2- Một việc làm của ý chí: tự đặt mình suy phục vương
quyền của Chúa như một Đấng tạo thành, như Người
-Thiên Chúa và như Đấng cứu chuộc.
3- Một tâm tình dâng hiến: tự dâng mình cho Trái Tim
Chúa Giêsu, với tất cả những gì mình lãnh nhận từ
Ngài, để tỏ lòng biết ơn Ngài, để cho Ngài an bài hết
mọi sự theo ý Ngài.
4- Một việc làm bề ngoài : như là một dấu chỉ, như đọc
một kinh Dâng Mình, để nói lên sự chân thành trong
việc “Hiến dâng”.
Lời Thánh nữ Margarita : “Nếu muốn vào số những
người bạn tâm huyết của Trái Tim Thánh và làm một điều
rất đẹp lòng Thiên Chúa, thì hãy tận hiến mình cho Trái
Tim Chúa, đây là điều Thánh Tâm muốn xin”.
“Tận hiến cho Thánh Tâm là dâng hiến hết mọi việc làm,
mọi đau khổ, hết toàn thân bạn chỉ dùng để yêu mến Ngài,
tôn kính Ngài, làm vinh danh Ngài, kết hợp với ý chí mà từ
bỏ những gì có thể làm mất lòng Ngài”.
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II - Việc ĐỀN TẠ
A)- Việc thực hành thứ hai để sùng kính Trái Tim
Chúa là Đền Tạ Ngài vì ta ít yêu mến Ngài; và những sỉ
nhục Ngài phải chịu, không có việc đạo đức nào đẹp lòng
Chúa Giêsu Kitô hơn là siêng năng làm việc đền tạ vì
những thờ ơ, lạnh nhạt, khinh khi của ta đối với Ngài.
Chúa đã nói với chị Thánh Margarita Maria:
“Cha xin người ta đền bù cho danh dự Cha bằng một
việc đền tạ công khai vì những điều bất xứng Trái Tim này
đã phải chịu”.
“Thánh Tâm muốn có những linh hồn đền tạ, họ sẽ lấy
tình yêu đáp lại tình yêu Ngài, và họ sẽ xin lỗi Thiên Chúa
về hết mọi điều sỉ nhục người ta đã làm cho Ngài. Chúng ta
chỉ phải thờ Trái Tim này để làm thoả đức công bình Thiên
Chúa”.
B)- Thời gian và những cách làm việc ĐỀN TẠ
Mỗi lần đi dâng lễ, và nhất là sau khi đã rước lễ, mỗi lần
đi viếng Thánh Thể, người ta làm việc đền tạ thì thật là một
cách thực hành tuyệt hảo. Ngoài kinh đền tạ Thánh Tâm
quen đọc, Thánh nữ Margarita Maria còn khuyên làm giờ
Thánh đền tạ.
(Gợi ý: Chúa bị cô đơn, bị bỏ rơi, Suy niệm những ưu
phiền trong vườn cây dầu, xin ơn thương xót cho tội nhân
để làm dịu đi phần nào sự đắng cay cảm thấy, khi các
tông đồ bỏ Cha. Mt 26, 36-45)
Những việc đòi hỏi phải hy sinh, hãm mình để hiến dâng
mọi việc mình làm lên Trái Tim Chúa với tinh thần đền tạ.
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II-

RƯỚC LỄ ĐỀN TẠ
(Chúa phán cùng thánh nữ Margarita Maria)
“Con sẽ rước lấy Cha trong phép Thánh Thể nhiều lần theo
đức vâng lời cho phép con”

“Phúc cho những linh hồn rước lễ, phúc hơn cho những
linh hồn năng rước lễ, nhưng phúc hơn nữa cho những linh
hồn rước lễ hằng ngày”
Rước lễ là một việc cao trọng cho con người có thể làm
được; vì đấy là điều làm vinh danh Cha hơn cả, điều làm
đẹp lòng Thiên Chúa hơn cả .
“không có việc đạo đức nào đẹp lòng Chúa Giêsu Kitô
hơn là siêng năng làm việc đền tạ”, và là điều có ích cho
người ta nhất.
Rước lễ để Cha kết hợp với họ, để Cha nâng đỡ họ,
sống với họ và trong họ, điều Cha quý mến nhất đó là sự
biết ơn và yêu mến.
---------o----------

LỜI CHA CHUNG NHẮN NHỦ
Trong Huấn dụ về "Tôn sùng Thánh Tâm Chúa
Giêsu" được Đức Phaolô VI ban hành ngày
6/2/1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh
Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết:
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"Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất
cao quý và ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại
này.
Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi
thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn
hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn
sùng Thánh Tâm Chúa và nhờ đó được đổi mới
về mọi phương diện.
Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa
Giêsu một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm
Chúa về tội lỗi của ta".
Roma ngày 6/2/1965
ĐGH Phaolô VI
-------@@@--------

Sự cần thiết của việc
ĐỀN TẠ THÁNH TÂM
[trích]: Sùng kính Thánh Tâm
Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR
Ngày 09-05-1928, Ðức Giáo Hoàng Piô XI đã ra Thông
Ðiệp Miserentissimus Redemptor nói về sự cần thiết phải
thực hành việc đền tạ Thánh Tâm. Trong thông điệp này
ngài nhấn mạnh rằng việc đền tạ Thánh Tâm là bổn phận
đòi hỏi mọi Kitô hữu phải thực hiện. Lòng sùng kính Thánh
Tâm được diễn tả như một “sự tổng hợp của toàn bộ đạo
giáo của chúng ta” (totius religionis summa), nếu được thực
hiện “sẽ rất chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô
một cách thân mật và sẽ làm cho tâm hồn chúng ta yêu
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mến Người cách dịu dàng hơn và kết thân với Người một
cách quảng đại hơn”.
Ðức Piô XI cũng chỉ ra những nhu cầu khẩn cấp của thời
đại đòi hỏi các tín hữu phải thực hành việc đền tạ Thánh
Tâm.
Thông Ðiệp Về Lòng Sùng Kính Thánh Tâm
Ngày 15-05-1956, nhân kỷ niệm 100 năm Chân Phước
Giáo Hoàng Piô IX thiết lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho
toàn thể Giáo Hội, Ðức Giáo Hoàng Piô XII ra Thông Ðiệp
Về Lòng Sùng Kính Thánh Tâm (Haurietis Aquas) dạy về
nền tảng đức tin và căn bản Thánh Kinh của lòng sùng kính
Thánh Tâm, bản chất cũng như sự cần thiết và lợi ích lớn
lao của lòng sùng kính này.
Trong thông điệp này, Ðức Piô XII nhấn mạnh rằng lòng
sùng kính Thánh Tâm Chúa được Giáo Hội nhìn nhận và
nhiệt liệt cổ võ không phải vì đã được mạc khải riêng cho
Thánh Margarita Maria, nhưng vì lòng sùng kính này hoàn
toàn phù hợp với bản chất của Kitô giáo, thực chất là đạo
của tình yêu.
Ngài viết: “Vậy nên, thật hiển nhiên, những mạc khải
được tiết lộ cho Thánh Margarita Maria đã không thêm gì
vào đạo lý Công Giáo. Ý nghĩa của những mạc khải ấy dựa
vào điều này, Chúa Kitô—khi biểu lộ Thánh Tâm Người
một cách ngoại thường và đặc biệt—muốn kêu gọi tâm trí
con người chiêm ngắm và tôn kính mầu nhiệm tình yêu rất
thương xót của Thiên Chúa dành cho loài người”.
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Ðức Piô XII cũng chỉ ra ý nghĩa căn bản của lòng sùng
kính Thánh Tâm như sau:
“Chúng ta sẵn sàng hiểu rằng lòng sùng kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu cốt yếu là lòng sùng kính đối với tình yêu mà
Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua Chúa Giêsu và
đồng thời cũng là tình yêu làm sống động tình yêu của
chúng ta dành cho Thiên Chúa và con người. Hay, nói cách
khác, lòng sùng kính này được hướng tới tình yêu Thiên
Chúa dành cho chúng ta để ta thờ lạy Người, cảm tạ Người
và suốt đời noi gương Người”.
Cũng trong thông điệp này, Ðức Thánh Cha Piô XII đã
cho thấy lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là tinh hoa
và tổng hợp của tất cả mọi lòng sùng kính cần thiết và lành
mạnh khác trong Giáo Hội như việc suy tôn Thánh Giá, việc
tôn sùng Thánh Thể và lòng biệt kính Ðức Mẹ.
Lòng sùng kính Thánh Tâm trong Giáo Hội hôm nay
Có lẽ lòng vì sùng kính Thánh Tâm chưa được thực hiện
đầy đủ như lòng Chúa lòng muốn, nên Chúa đã tiếp tục gửi
đến nhân loại sứ điệp khẩn cấp của tình yêu nồng cháy của
Thánh Tâm Người qua một số linh hồn ưu tuyển trong thế
kỷ XX.
Chúng ta có thể kể đến ba sứ giả nổi bật của Thánh Tâm
là Chị Bêninha Consolata (1885-1916) người Ý thuộc Dòng
Thăm Viếng, Chị Josefa Menendez (1889-1923) người
Pháp thuộc Dòng Thánh Tâm và Thánh Maria Faustina
Kowalska (1905-1938) người Ba lan thuộc Dòng Nữ Tu
Ðức Mẹ Thương Xót.
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Và chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều hữu ích
để gia tăng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu qua các
sứ điệp của những linh hồn ưu tuyển này.
Sứ điệp của Thánh Tâm gửi qua Chị Bêninha có thể đọc
được nơi cuốn Tình Dịu Dàng Chúa Giêsu; qua Chị
Josefa Menendez nơi cuốn Tiếng Gọi Tình Yêu—Thông
Ðiệp Gửi Thế Giới; và qua Thánh Maria Faustina Kowalska
nơi cuốn Diary—Divine Mercy in My Soul. (tạm dịch: Nhật
ký lòng thương xót Chúa trong tâm hồn tôi)
Trong tất cả những sứ điệp này, cũng như trong những
gì Chúa Giêsu mạc khải cho Thánh Margarita Alacoque,
Chúa đã thiết tha kêu gọi con người đừng tiếp tục xúc
phạm đến Thánh Tâm qua các tội ác của họ, đừng dửng
dưng và vô ơn trước tình yêu thương xót vô biên của
Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi Thánh Thể, hãy tín nhiệm tuyệt
đối nơi lòng thương vô biên của Người để hoán cải đời
sống, vươn lên sự thánh thiện và tận hưởng ơn cứu độ.
Với những ai muốn trở nên bạn thiết của Thánh Tâm,
Chúa kêu mời họ hãy quảng đại trong việc vui lòng đón
nhận thật nhiều hy sinh đau khổ để hiệp nhất với các đau
khổ của Chúa trong cuộc Thương Khó mà góp phần cứu
rỗi các linh hồn. Chúa kêu gọi mọi người, nhất là những ai
đã dâng mình cho Chúa, siêng năng sốt sắng tôn thờ Trái
Tim Sống Ðộng của Người trong Bí Tích Thánh Thể để đền
tạ Thánh Tâm.
Năm 1907, Cha Mateo Crawley-Boevey, SS.C.C. (18751960) đã cổ động việc gia tăng các giờ chầu Thánh Thể và
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khởi xướng Phong Trào Tông Ðồ Tôn Vương Thánh Tâm
trong Gia Ðình như một phương thức canh tân đức tin và
đời sống hôn nhân gia đình trong Giáo Hội và thế giới hôm
nay.
**Tất cả các vị giáo hoàng cận đại: -Ðức Piô XII (19391958), -Chân Phước Gioan XIII (1958-1963), -Ðức Phaolô
VI (1963-1978) và Ðức Gioan-Phaolô II (1978-2005) có thể
nói được đều là các vị giáo hoàng của Thánh Tâm Chúa
Giêsu.
Cha Gerard Gagnon, C.Ss.R. (c. 1994) và Cha Giacôbê
Ðào Hữu Thọ, C.Ss.R. (1917-1984) đã góp phần rất lớn
vào việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại
Việt Nam, qua các việc giảng dạy của các ngài cũng như
việc các ngài thành lập và phát triển hoạt động của Hội Liên
Minh Thánh Tâm. Cha Giacôbê còn mở 61 lớp Chí Tâm tại
Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn để giúp mọi người khám phá
tấm lòng của Chúa Giêsu và sống kết hợp với Thánh Tâm.
Ngày nay trong thiên niên kỷ 21 ĐGH Gioan Phaolô II
cũng kêu gọi dân Chúa như sau: Trong thế kỷ 21 hiện nay,
nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trước sự
lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến của các hành động
ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, giới trẻ được giáo dục
sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công Giáo; lo
mưu cầu lợi ích cá nhân, mà mê hưởng thụ . . .và quay
lòng lại với Đấng Tạo Hoá; tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu
xác tín hay bất phục giáo huấn chân thực của Hội thánh
ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ.
Một khi chúng ta đã hiểu biết bản chất, sự tuyệt đối cần
thiết, những ích lợi lớn lao và lịch sử của lòng sùng kính
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Thánh Tâm Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được Trái Tim
Chúa Giêsu mời gọi thiết tha để noi gương Mẹ Maria, cùng
Mẹ, nhờ Mẹ và với Mẹ để trở nên tri kỷ, tông đồ và chiến sĩ
của Thánh Tâm. Như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục viết lên
những trang tình sử tuyệt vời của chính mỗi người với
Thánh Tâm trong lòng Hội Thánh.
***

SÙNG KÍNH
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã
ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi chết,
nhưng được sống muôn đời.
Con Thiên Chúa tức Ngôi Lời Thiên Chúa, cũng là Thiên
Chúa vô hình như Ngài. Nhưng Ngôi Lời đã mặc nhân tính
để sinh ra làm Con Người ở trần gian để giải thoát nhân
loại khỏi vương quốc Satan và dùng lời nói, việc làm quy tụ
muôn dân về cùng một Thiên Chúa.
Sau khi hoàn thành sứ mạng giải phóng, Chúa Giêsu đã
về cùng Thiên Chúa Cha.
Nhưng Chúa đã để lại cho ta Hội Thánh, Lời Chúa và
Nhiệm tích Thánh Thể để tiếp tục công trình cứu rỗi nhân
loại.
Hội Thánh luôn luôn dùng Lời Chúa để giáo hóa ta và
mời gọi ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để chính ta
được tiếp xúc trực tiếp với Đấng giải thoát, giúp ta hiểu và
can đảm sống Lời Chúa.
Sùng kính Thánh Tâm Chúa là cơ hội cho ta tiếp xúc
nhiều hơn với Lời Chúa và thân mật sống với Thánh Thể
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Chúa để ta hiểu tình Chúa yêu ta cao sâu, mênh mông
thế nào hầu đáp lại tình Chúa yêu ta.
Nghe lời Chúa, đáp lại lời Chúa là có đi có lại để toại tình
Chúa thương ta.
(Đề nghị : Sau suy niệm mỗi ngày, nếu có thể nên lần
hạt một chục và Đền Tạ bằng một vài kinh về Thánh Tâm,
thay đổi tùy ý).
********

CÁC KHÚC CA NGẮN ĐỂ CHỌN
(NHD: Tuỳ chọn một trong những khúc ca ngắn dưới đây để
hát sau mỗi lời nguyện tâm tình với Thánh Tâm Chúa.)

1. Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng
lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch
suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.
***
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, là vua cai trị mọi loài. Xin
Thánh Tâm Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời.
***
3. Dừng lại đây bên Trái Tim dịu hiền Chúa. Lòng khô
héo bừng cháy lên yêu thương Đời yên vui tâm trí con
mong về Chúa. Không biên giới mối tình Chúa mến
thương.
4. Giêsu chúng con tới đây sấp mình, chân thành dâng
Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm
sống đời hy sinh, Chúa ơi hãy ban xuống cho đoàn con an
bình.
***
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5. Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê
chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện
xin tha thiết.
a)- Thánh Tâm Giêsu làm Vua hết mọi tâm hồn.
b)- Thánh Tâm Giêsu làm Vua hết mọi gia đình.
***
6. Trái tim Cha yêu dấu phàm nhân, mà chúng luôn bạc
nghĩa vong ân. Hỡi các con hỡi người tri âm, nào hãy an ủi
Cha đôi phần.
***
7. Vâng, vâng, lòng Cha hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng,
vâng, lạy Cha chúng con yêu Cha hết lòng. Chúng con hy
sinh đời sống, đền xong những nỗi bạc vong.
***
8. Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin
hãy ban xuống lòng con, tàn lửa say yêu một Chúa. Thánh
Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót,
a) Xin thương những người đã dám cả lòng xúc phạm
đến Thánh Tâm Cha.
***
9. Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin
hãy ban xuống lòng con, tàn lửa say yêu một Chúa. Thánh
Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót,
b) Xin thương những người đang sống trong tội, biết tìm
đến Thánh Tâm Cha.
10- Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha. Mãi muôn
đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống
chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
-----&&&-----
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Lời Chúa và suy niệm 30 ngày
---------@@@--------

TÔN KÍNH ĐỀN TẠ
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
---------000--------

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 1
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Ðược
Ơn Kính Mến Thánh Tâm Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan 3, 17,21.
-Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mở ra đón ta thì không
bao giờ khép lại nữa.
Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ
Con của Người mà được cứu độ.
Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án. Nhưng kẻ
không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con
Một Thiên Chúa. Và đây là bản án, ánh sáng đã đến thế
gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì
các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì
ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ
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làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến
cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy
đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.
SUY NIỆM.
Ðức Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa làm người với
đủ thất tình là Hỉ- Nộ- Ai- Cụ- Ái- Ố- Dục để Chúa Giêsu có
thể đáp ứng và chia sẻ vui buồn của chúng ta.
Nhưng có thể nói là chính chúng ta, hay ít nữa là vì
chúng ta thiếu hiểu biết mà làm khổ cho Chúa rất nhiều.
*Chính Chúa khi hiện ra với Thánh Nữ Magarita đã cho
Thánh nữ thấy và dạy Thánh nữ nói lại cho ta biểu tượng:
“Trái Tim Chúa phồng lên đau đớn, vì chất chứa một tình
yêu quá bao la, quá tha thiết vừa đối với Thiên Chúa vừa
đối với loài người chúng ta”.
*Thánh Tâm càng phồng lên, càng bức xúc, càng đau
đớn, vì tình Chúa đối với Thiên Chúa Cha và với ta như lò
lửa phừng phừng trong Trái Tim Chúa, nhưng phía trên có
một Thánh giá đen và chung quanh Trái tim là một vòng gai
nhọn. Tim càng phồng lên gai nhọn càng cắm sâu vào tim.
*Thánh giá đen là biểu tượng tội lỗi nặng nề cản ngăn
lửa tình yêu vút cao, tỏa rộng. Vòng gai tượng trưng vô vàn
tội lỗi tuy không làm mất ơn Chúa, nhưng coi thường các
tội nhẹ như nói hành nói xấu người khác, gian lận trong
việc nhỏ, liều lĩnh trong những dịp tội tuy nhẹ nhưng cố tình
phạm là đã coi thường tình yêu.
***( Sau mỗi lời nguyện hát một khúc ca ngắn)
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CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn tình yêu bị hãm
lại vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con ơn sám hối và
sửa mình.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, trên thánh giá Chúa đã
giang tay để chờ đợi chúng con trở về cùng Chúa. Xin ban
cho chúng con ơn can đảm trở về.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi
chúng con. Xin xót thương tha thứ cho chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 2
Cầu xin ơn biết đáp lại tình Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Ga. 4, 6 - 14
-Suối Tình yêu
Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi
mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng
mười hai giờ trưa.
Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giêsu
nói với người ấy : "Chị cho tôi xin chút nước uống !". Các
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môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ
nữ Sa-ma-ri liền nói : "Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi,
một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?". Quả thế,
người Do Thái không được giao thiệp với người Samari.
Đức Giêsu trả lời :
- "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người
nói với chị : "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và
người sẽ ban cho chị nước hằng sống.
Chị ấy nói : "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại
sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? Chẳng lẽ ông
lớn hơn tổ phụ Gia-cop chúng tôi, là người đã cho chúng tôi
giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con
cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy". Đức Giêsu trả
lời:
"Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho
sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành
nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời
đời".
SUY NIỆM
Tuy cũng nhận mình là con cháu ông Abraham, nhưng
người Samaria thường bị người Do thái khinh dể gọi là
dòng giống ngoại tình, nên có thể nói họ không ưa nhau.
Nhưng Đức Chúa Giêsu, chính là tình yêu điển hình của
Thiên Chúa. Ngài tìm mọi cơ hội để gây tình người, để đưa
mọi người về cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu biết người phụ
nữ Samaria này, còn bị chính người đồng hương của chị
khinh thường vì chị có đời sống buông thả. Đã chung sống
với năm người đàn ông, mà hiện đang dan díu với một
người nữa. Thế mà tính chị lại chua ngoa, nên ai ai cũng
ghét. Sáng sớm và khi chiều về, trời mát, phụ nữ đến giếng
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lấy nước rất đông, mà chị không dám đến với họ. Lúc trưa
nắng vắng người chị mới dám đến.
Chúa Giêsu đã ngồi đó chờ chị, đã tự hạ xin chị miếng
nước, để khơi chuyện với chị. Nhưng chị đã đanh đá mỉa
mai: Ông là người Do Thái mà lại xin một phụ nữ Samaria
cho ông uống nước à ?
Nhưng Chúa Giêsu đã hướng chị về Thiên Chúa và cho
chị biết Ngài mới là Nước Hằng Sống mà chị cần.
Thái độ và lời nói của Chúa đã làm dịu sự chua ngoa của
chị và chị đã khiêm nhường xin Chúa cho chị Nước Hằng
Sống.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Chúa Giêsu, từ Thánh Tâm Chúa nước hằng
sống đã tuôn ra. Xin thanh tẩy con và cho con được no
thỏa tình Chúa yêu con. Xin Chúa làm vua lòng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thâu
để mở ra mạch nước trường sinh. Xin thanh tẩy và thánh
hóa con, để con được đời đời làm con dân của Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, tội lỗi của chúng con là
vòng gai quấn chung quanh Trái Tim Chúa. Xin cho chúng
con biết sám hối để gỡ hết gai nhọn ra cho Chúa bớt đớn
đau.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ …
------
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 3
Cầu xin ơn biết đón nghe Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Ga.4,19-24
-Hướng về thờ phượng Thiên Chúa.
Khi người phụ nữ Samaria thấy Đức Chúa Giêsu biết
được những điều riêng tư của mình, chị thưa Ngài : “Thưa
ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi
đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại
bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên
Chúa”. Đức Giêsu phán :
“Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ
phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-rusa-lem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn
chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ
dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đâygiờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng
Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm
những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần
khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong
thần khí và sự thật”.
SUY NIỆM
Người phụ nữ Samaria đã được thái độ khiêm nhường
và lòng nhân ái của Chúa Giêsu chinh phục nên chị hướng
về thờ phượng Thiên Chúa.
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Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, không chỉ nói cho riêng
chị mà dạy cho chính chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa ở
đâu và thế nào.
Nếu xưa Thiên Chúa đã dùng đền thờ để quy tụ dân Do
Thái và giáo hóa cho họ được niềm tin vào Thiên Chúa,
nhưng rồi họ lại lầm tưởng Thiên Chúa chỉ ngự nơi đền thờ
Giêrusalem. Họ lại tự hào về đền thờ và hãnh diện vì đền
thờ Giêrusalem là vinh quang của họ. Rồi chỉ lo bảo vệ và
làm giàu cho đền thờ mà quên chính linh hồn mình và tha
nhân là đền thờ mà Chúa muốn ngự đến. Nên Thiên Chúa
đã để cho kẻ ngoại xâm chiếm, đốt phá đền thờ, và bắt họ
đi lưu đày xa xứ. Thiên Chúa lại sai các tiên tri đến dạy cho
họ là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Ở với kẻ tín trung mà
cũng ở với cả dân ngoại, nhờ đó mà dân Do Thái đã hối cải
để bất cứ ở đâu, dù ở trong cảnh lưu đày lầm than họ vẫn
tin Thiên Chúa ở với họ, kính sợ và tuân giữ luật Chúa.
Chúa Giêsu dạy phải thờ phượng Thiên Chúa trong
Thần khí và sự thật, tức là phải nhờ Chúa Giêsu, với Chúa
Giêsu và trong Chúa Giêsu mà dâng lên Thiên Chúa mọi
chúc tụng và vinh quang vì Thiên Chúa là Cha toàn năng
phải được muôn dân, muôn đời, muôn thuở tôn vinh. Và
chính Chúa Giêsu đã tuyên bố : Ngài là Đường, là Chân lý
và là Sự sống. Chỉ ai theo Chúa mới không lạc đường,
không bị lừa dối và được sống hạnh phúc đời đời.
Chúng ta sẽ được Chúa Giêsu soi sáng cho biết phải
kính thờ Thiên Chúa thế nào.
Và chúng ta sẽ được có một tình yêu sống động đối với
Thiên Chúa, là Đấng tha thiết yêu ta và mong ta đáp tình
Ngài, nếu chúng ta tìm những điều đó trong Thánh Tâm
Chúa Giêsu, nghĩa là hãy kính mến Thánh Tâm Chúa và
xin Thánh Tâm Chúa làm Thầy hướng dẫn ta.

- 27 -

CẦU NGUYỆN
1. Lạy Chúa Giêsu, để con được nhờ Thánh Tâm Chúa
mà thờ lạy Chúa Cha. Xin Chúa hãy làm vua lòng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Chúa Giêsu, để con được vững bước theo Chân
lý, xin Thánh Tâm Chúa hãy làm vua lòng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Chúa Giêsu, con nguyện xin cho con được vào ẩn
trong Thánh Tâm Chúa để được cùng Chúa tôn vinh Thiên
Chúa Cha.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 4
Cầu xin ơn được thấu hiểu tình Chúa yêu ta
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 11,25-27
Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa
Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không
cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng
lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó
là điều đẹp ý Cha.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ
người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa
Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải
cho.
SUY NIỆM
Chúa Giêsu đã tuyên bố : Sự sống đời đời là biết Cha là
Thiên Chúa và Đấng Cha sai là Giêsu Kitô. Nhưng cũng
như Chúa Giêsu đã nói: Không ai biết Cha ngoài Con và
những kẻ Con mạc khải cho, thì ai muốn biết về Thiên
Chúa Cha, muốn được làm con Cha phải nhờ Đức Giêsu
Kitô.
Nhưng như Chúa Giêsu nhắn nhủ ta : "Hãy học cùng Ta
vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng". Chúa chỉ dạy
những ai bé mọn, khiêm nhường, tìm thầy để học biết mà
phục vụ chứ không để vênh vang.
Đàng khác, biết theo nghĩa Kinh Thánh là kính mến,
những ai kính mến Thiên Chúa sẽ được sống thân tình với
Thiên Chúa. Hai người bạn có sống thân tình với nhau mới
hiểu nhau. Người trong gia đình cũng thế, dù rất thương
yêu nhau, nhưng người con nào sống thân mật với cha mẹ
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mới hiểu được lòng cha mẹ. Về Thiên Chúa, Chúa Giêsu
cũng chỉ có thể tỏ cho ai sống thân mật với Người để
Người có thể dạy cho biết về Cha.
Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi ta : Hãy ở lại trong tình
yêu của Ngài, tức là hãy kính mến Thánh Tâm Ngài ta mới
được nhờ Ngài, với Ngài mà kính mến Thiên Chúa Cha.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền
lành trong lòng. Xin cho con được nên giống Thánh Tâm
Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha
lấy làm ưng ý mọi đàng. Xin cho con cũng biết luôn luôn
sống đẹp ý Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội
chúng con. Xin cho con biết khóc than vì tội lỗi của mình.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
**********
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 5
Cầu xin ơn được vào ẩn mình
trong Thánh Tâm Chúa Giêsu
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Ga.6,37-40
Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến
với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự
trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm
theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả
những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai,
nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý
của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào
người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống
lại trong ngày sau hết.
SUY NIỆM
Thiên Chúa Cha đã cùng Thiên Chúa Con dựng nên
muôn vật cho ta và dựng nên ta cho Ngài. Vì thế dù ta tội
lỗi, ta vô ơn, ta phản bội Ngài, Ngài cũng không bỏ mặc ta,
mà còn ban cho ta chính Chúa Con, Con duy nhất, Con rất
yêu quý của Ngài.
Chúa Con đã mặc nhân tính và sinh ra ở giữa loài người,
mang thân phận yếu hèn của nhân loại, để nên anh em với
chúng ta. Với tâm tình của một người anh vì mến Cha mà
lo cho các em, Chúa Giêsu đã coi tất cả chúng ta là em của
Chúa :
"Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến
với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự
trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm
theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả
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những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai,
nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".
Nhưng chúng ta đừng quên chi tiết này, là ta chỉ thực sự
thuộc về Chúa Giêsu khi chúng ta tự tìm đến với Ngài.
Chúa Giêsu mong mỏi mọi người đến với Thánh Tâm
Ngài, để được thuộc về Chúa. Nhưng Chúa tôn trọng tự do
của mỗi người, Chúa nài van ta "Hãy đến với tôi", Chúa
không cưỡng ép ai.
Mà ai đến với Chúa Giêsu, nếu không phải là những kẻ
tin thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã vì yêu ta mà chết
vì ta và đã để lưỡi đòng mở Thánh Tâm Người ra, khi
Người đã chết, đã trút hết máu và nước từ Thánh Tâm ra,
để thanh tẩy ta và bổ dưỡng cho ta.
Vậy ta hãy vào trong Thánh Tâm Chúa qua thương tích
đã được mở ra, tức là hằng kính mến Thánh Tâm đã phải
chịu lưỡi đòng đâm thâu vì yêu thương ta.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa,
nhưng cũng là anh em với chúng con đã phải đau khổ vì
chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng mở ra,
xin cho chúng con là kẻ tội lỗi được vào ẩn, để tránh cơn
thịnh nộ của Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã mở ra và không bao giờ
khép lại, để nên nơi trú ẩn cho mọi người nơi Thánh Tâm
Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 6
Xin ơn được thanh tẩy
nhờ các thử thách Chúa Giêsu gửi cho
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Ga.15,18-21
Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã
ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế
gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không
thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế
gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói
với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt
bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời
Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất
cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh
Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.
SUY NIỆM
Đức Chúa Giêsu đã bị thế gian ghét, con cái thế gian đã
vu vạ cáo gian, đã bắt Chúa, đánh đập và treo Chúa lên
khổ giá - một cực hình vừa đau đớn, vừa nhục nhã. Chỉ vì
Chúa đã vạch trần tội lỗi và âm mưu của thế gian, và mời
gọi chúng ta: "Ai muốn theo Ta, hãy quên mình vác lấy khổ
giá hàng ngày mà theo Ta".
Nhưng Chúa cũng đã nói một câu : "Nhưng Ta đã thắng
thế gian". Ngụ ý lời ấy là : Ai theo Chúa cũng sẽ thắng thế
gian.
Nhưng nếu ta không theo gương Chúa và cùng chiến
đấu chống lại thế gian thì sao gọi là thắng ?
Thánh Tâm Chúa Giêsu vì yêu thương ta, đã chịu bao
nhiêu khổ đau vì ta, và con tim luôn luôn mở ra để làm nơi
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trú ẩn cho ta. Nhưng cần ta phải tỏ rõ thái độ, nghĩa là ta
nhất quyết theo Chúa hay không.
Muốn theo Chúa phải quyết tâm theo đến cùng. Muốn
theo Chúa phải quên mình để có thể nên mọi sự cho mọi
người như chính Chúa đã phán : "Ta đến không để cai
quản mà để phục vụ".
Ai vì Chúa muốn phục vụ anh em thì ngay lúc đó đã
được Chúa phục vụ mình, và cũng ngay từ quyết tâm quên
mình phục vụ, ta sẽ cảm thấy phục vụ là nguồn vui, là nhẹ
nhàng, vì không phải ta phục vụ người cùi, người đau yếu,
người phản bội ta mà ta phục vụ Chúa ẩn mình trong họ để
nhìn ta, theo dõi ta, tạo cho ta cơ hội để tha thứ, để có thể
yêu thương ngay cả chính kẻ thù của mình.
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu oai vọng vô cùng, vì Chúa đã
chiến thắng thế gian. Chúng con quyết tâm theo Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là thánh điện của Thiên
Chúa. Xin cho chúng con được phục vụ trong thánh điện
này.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Tòa Đấng Tối Cao. Xin cho
chúng con được thâu nhận vào đoàn vệ binh hằng chầu
trước Tòa Thiên Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ .. .
****
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 7
Xin ơn biết coi thường của cải thế gian
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô 10,17-22
Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến,
quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : "Thưa Thầy nhân lành,
tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”.
Đức Giêsu đáp : "Sao anh nói tôi là nhân lành ? Không có
ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các
điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp,
chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ”.
Anh ta nói : "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân
giữ từ thuở nhỏ”. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem
lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một
điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo,
anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.
Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta
có nhiều của cải.
SUY NIỆM
Chính Chúa Giêsu đã dạy : "Được cả thiên hạ mà mất
linh hồn thì ích gì".
Giàu sang, tiền bạc nhiều, đâu có ngăn trở ta vào Nước
Trời. Nhưng chính là lòng dính bén giàu sang mới thật sự
là chướng ngại.
Người thanh niên đến với Chúa Giêsu, là người có nếp
sống đạo hạnh tốt, nhưng vì anh có nhiều của cải vật chất
nên khi Chúa khen và đề nghị : "Con chỉ còn thiếu một điều
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là, con về bán tất cả gia sản, lấy tiền làm phúc cho kẻ khó, rồi
trở lại theo Ta, con sẽ được kho tàng trên trời”, thì anh sụ mặt
bỏ đi.
Thật đáng tiếc cho anh. Vì nhờ được giáo dục theo luật
Môisen, anh có đầy đủ đức tính tốt, đến nỗi nhìn anh Chúa
Giêsu đã có cảm tình dạt dào với anh, nên muốn anh được
kiện toàn trong sự thánh thiện, chỉ còn một bước nhỏ là thoát
ly khỏi ảnh hưởng bạc tiền.
Giá như anh theo tiếng Chúa gọi, thì người môn đệ được
dựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, có thể
không phải là Gioan Giêbêđê, mà là anh. "Phúc thay ai có
tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ".
Nói thế, Chúa Giêsu không có ý bảo là anh mất nước trời,
nhưng chắc chắn là khó vì không ai có thể vừa làm tôi tiền
bạc vừa thờ phượng Thiên Chúa hết tâm hồn được. Vả lại
của cải không chỉ làm chậm tiến mà còn làm con người khó
vào cửa hẹp. Chúa Giêsu đã nói cửa vào Thiên đàng là cửa
hẹp.
CẦU NGUYỆN
1. Trái Tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Xin đốt
lửa mến Chúa trong lòng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự
thương yêu. Xin hướng dẫn con sống công bình và bác ái.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy sự yêu mến và nhân ái, xin
dạy con biết yêu thương và đối xử nhân ái với mọi người.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 8
Xin ơn biết đối đãi cư xử hiền lành
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mt. 11,28-30
Phúc thay ai hiền lành
vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy
đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng cho. Anh em
hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.
SUY NIỆM
Không có cái ách nào cứng cỏi và nặng nề bằng tính
kiêu ngạo, dễ tức giận và thù hận của con người. Kiêu
ngạo làm cho ta dễ tưởng mình bị xúc phạm và vì thế dễ
tức giận. Tức giận làm cho ta dễ mất bình tĩnh, hằn học,
muốn báo thù làm cho con người chúng ta thành bẳn gắt,
luôn luôn cau có, đa nghi, nhiều khi gây bất công và khổ
đau cho tha nhân đời này và cho chính mình đời sau. Đó là
những tính xấu, những vất vả, những gánh nặng mà Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta đến với Thánh Tâm nhân hậu của
Chúa để Chúa cất đi cho, và được học cách xử thế của
Chúa, vì Thánh Tâm Chúa khiêm nhường và hiền lành
Chúa sẽ bồi dưỡng cho và chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và
bồi dưỡng.
Nhưng hiền lành không có nghĩa là ù lỳ, là ba phải, ai
làm chi cũng mặc, không dám cộng tác, sợ thất bại. Thấy
điều sai trái nơi tha nhân, không dám can thiệp sợ mất
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lòng, nhất là không dám nghiêm túc thi hành khi con cái,
hay những người thuộc về mình cố tình lầm lỗi.
Đức Chúa Giêsu hiền lành, nhưng Người đã lên tiếng
cảnh cáo những kẻ hợm hĩnh, giả hình và gian ác của
nhóm Pharisiêu, và bện roi đuổi kẻ buôn bán ra khỏi khuôn
viên nhà thờ và bảo Giacôbê, Gioan là con cái sấm sét.
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn đầy mọi nhân đức. Xin
giúp con theo gương Chúa sống hiền hòa và thuận thảo với
mọi người.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu rất đáng khen ngợi mọi bề.
Xin cho chúng con biết luôn luôn ngợi khen Chúa bằng
cách cố gắng sống dịu hiền và khiêm nhường như Thánh
Tâm Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là
tâm điểm cho mọi tâm hồn phải hướng về . Xin giúp chúng
con luôn luôn hướng về Thánh Tâm Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
·

Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 9
Xin ơn biết vui lòng chịu khổ đau vì Chúa
Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Luca 7,11-15:
- Phúc thay ai sầu khổ
vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi
Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các
môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức
Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người
chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta
lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với
bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà
đừng khóc nữa!”. Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các
người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh
niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy!”. Người chết liền ngồi lên
và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.
SUY NIỆM
Còn thử thách nào lớn lao hơn, còn đau khổ nào xé gan
ruột hơn sự đau khổ của một bà góa trẻ khóc đứa con duy
nhất của mình, mà nó lại là con trai, đang tuổi mới lớn, là
niềm vui là lẽ sống, là cây gậy cho tuổi già của bà mai sau.
Nhưng tất cả những sầu khổ ta gặp dù bởi tội lỗi của ta
cũng không ngoài tình yêu, an bài của Chúa. Vì khổ đau
chính là cách Chúa thanh tẩy và tinh luyện ta. Vì như người
mẹ tắm rửa, hay chích thuốc cho con, nó khóc nó la, nó sợ,
nhưng mẹ nó biết là cần cho nó, nên phải tắm, rửa, phải
ôm chặt lấy nó cho cô y tá chích vào mông nó.
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Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi là
kinh nghiệm khôn ngoan của tiền nhân từ ngàn đời để lại,
mà ai ai cũng cho là phải.
Vậy mà ta dám trách Chúa vì để ta gặp đau khổ sao ?
Vậy hãy bình tâm và áp dụng bài học của khổ giá Chúa vác
đến nơi tử hình để bị đóng đinh vào đó. Đừng quên lời
Chúa bảo hai môn đệ trên đường Emau : Chẳng phải Đức
Kitô đã phải vượt qua khổ đau rồi mới được phục sinh vinh
quang sao ?
Gặp khổ đau ta không thể tránh được thì cứ khóc.
Nhưng đừng quên rằng Đức Giêsu Kitô là tình thương hữu
hình của tình thương vô hình nhưng vô biên của Thiên
Chúa,
Thiên Chúa không để ta đau khổ vô ích. Nhưng đau khổ
ta gặp trên đời chính là cách Chúa cảnh báo hay răn dạy.
Nếu đau khổ do tội lỗi mà ra thì đó là Chúa dạy ta : Tội ở
đâu thì hình phạt ở đó. Nhưng hình phạt chính là cách
Chúa thanh tẩy ta. Ta sám hối, tội được tha thì khổ đau
cũng hết.
Còn đau khổ phần xác, như thuốc đắng đã tật. Cái đắng
mau qua, và sức khỏe được hồi phục. Nên dù đắng ta vẫn
uống và phải mất tiền mua cái đắng đó, thì tại sao ta lại
tránh cái đắng mang ơn Chúa đến cho ta ?
Bà góa Naim đau đớn khóc thương con mình bao nhiêu
thì khi con được sống lại lòng bà tràn ngập niềm vui.
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là kho tàng chứa mọi sự
thánh thiện. Xin cho chúng con nhận ra và tận hưởng ơn
thánh Chúa ban khi chúng con gặp khổ đau.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
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2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy
làm ưng ý mọi đàng. Xin làm cho lòng chúng con được là
nơi Thiên Chúa viếng thăm.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối tràn lan ơn thánh. Xin
cho chúng con được thanh tẩy trong Thánh Tâm Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 10
Cầu xin ơn biết thật lòng
mong được thăng tiến phần hồn
Thánh vịnh 62,2-4
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
Ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
Tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
Như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện
Để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
Miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
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SUY NIỆM
Chủ nhà nào không hãnh diện vì trước nhà mình có một
cây luôn luôn có hoa thơm và trái ngon ? Và ai ai trên
đường giữa trưa hè, nắng gắt mà lại không sung sướng
gặp thấy tàn cây, bóng mát ?
Kinh Thánh cũng tỏ lộ ý Thiên Chúa : Ngài làm sao
không quý một tâm hồn công chính ở trước mặt Ngài ?
Ngài làm sao không vui mừng thấy giữa nhân loại lại có
những người công chính làm thư giãn được sự bực bội mà
tội lỗi đại chúng gây cho Ngài. Nhưng ước ao suông không
đủ mà phải ra tay. Tôi ước trước cửa sổ phòng tôi có bông
kiểng thì tôi phải trồng phải sắm mới có.
Vì thế Thánh vịnh ví : Người công chính như cây trồng
trước tiền đình nhà Chúa, luôn luôn cành lá sum sê và có
hoa thơm ngát. Người công chính như cây trồng bên suối
nước, bốn mùa xanh tươi, nhưng không phải là tự nhiên nó
nở. Vì ít ra phải xin hay phải nhận. Thiên Chúa cũng luôn
luôn nghe thấy lời thì thầm cầu nguyện của ta.
Ước ao nên công chính là ước ao được sống đẹp lòng
Thiên Chúa và được Thiên Chúa dùng mình mà chia sẻ an
vui cho người khác. Vì người công chính là người biết chia
sẻ và giang rộng tay chờ tha nhân.
Ước ao như thế làm sao không đẹp lòng Chúa và không
kéo ơn Chúa xuống cho mình và cho tha nhân. Vì thế
người công chính thật không ước ao cho mình hơn người
khác, mà là ước ao cho mọi người được như mình hay
mình được như họ.
Nước và Máu từ Thánh Tâm Chúa chảy ra là để tưới
bón cho những ai khát khao nên công chính. Ta hãy đến
cùng Thánh Tâm để đời ta được tốt tươi và sai trĩu hoa
thơm trái ngọt.
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CẦU NGUYỆN
1. Chúa Giêsu tuôn đổ hồng ân trên những ai kính mến
Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa cho con được hưởng dồi dào
nước và máu từ Thánh Tâm Chúa tuôn ra.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Chúa Giêsu luôn luôn thỏa mãn những ai khao khát
nên giống Thánh Tâm Chúa. Xin cho con được thỏa thuê
tình Chúa yêu thương.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Chúa Giêsu nhịn nhục và hằng thương xót vô cùng.
Xin cho con biết xót thương người như Thánh Tâm Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...

****
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 11
Xin ơn biết cảm thông với mọi người
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu 8,5-13
Phúc thay ai xót thương người
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương
Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại
đội trưởng đến gặp Người và nài xin : "Thưa Ngài, tên đầy
tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Người nói :
"Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp : "Thưa
Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ
nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới
quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi
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bảo người này : "Đi !", là nó đi, bảo người kia : "Đến !", là nó
đến, và bảo người nô lệ của tôi : "Làm cái này !", là nó làm".
Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo
Người rằng : "Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một
người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông
hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến sự
tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacop trong Nước
Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối
tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng : "Ông cứ về
đi ! Ông tin thế nào thì được như vậy !" Và ngay giờ đó,
người đầy tớ được khỏi bệnh.
SUY NIỆM
Xót thương là tâm tình đẹp lòng Thiên Chúa.
Thời Chúa Giêsu người Do Thái đang bị Rôma đô hộ,
nhưng có ông Đại úy đạo binh Rôma tuy là sĩ quan cấp nhỏ
nhưng đối với người dân bản xứ, địa vị ông cũng có thể hét
ra lửa. Nhưng vì có tâm hồn biết xót thương, ông đã xử sự
với đứa nhỏ nô lệ của ông như con, đang khi trước pháp
luật của đế quốc Rôma xưa, người nô lệ phải tùy thuộc vào
chủ như một con vật, không có một quyền lợi nào. Ngay cả
con cái họ sinh ra cũng bị coi như súc vật, chủ có thể đem
đổi chác hay bán đi.
Tự nghĩ mình là người ngoại đạo không xứng đến gặp
Đức Chúa Giêsu, ông đã nhờ kỳ mục Do Thái mời Chúa
giúp ông, xin Chúa đến chữa bệnh cho đứa nhỏ mà ông đã
hết lòng tìm thầy chạy thuốc.
Chúa đến, ông ra đón và khiêm nhường thưa : Thưa
Thầy, tôi chẳng đáng Thầy cất thân đến, vì Thầy chỉ nói
một lời đủ cho thằng nhỏ của tôi lành mạnh.
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Trước mặt nhiều người, Chúa đã tuyên bố : Ta chưa
thấy ai trong dân Do Thái có niềm tin như ông này, và Chúa
bảo ông : "Ông tin thế nào thì được như ông muốn".
Quả là vì xót thương tha nhân, ông đã được Chúa xót
thương mà cho ông có niềm tin, và niềm tin của ông được
Chúa khen thưởng.
Vì thương xót tha nhân là được nên giống Thánh Tâm
Chúa Giêsu, là Đấng hay thương xót vô cùng.
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu giàu lòng xót thương. Xin cho
mọi người chúng con được nên giống Chúa, xót thương
tha nhân.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng thương xót mọi người
ca khen danh Chúa. Xin xót thương con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng xót thương và quảng
đại tha thứ cho kẻ lỗi lầm mà biết hối cải. Xin thương xót
chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
---------o----------
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 12
Cầu nguyện cho giới trẻ
giữ được tâm hồn trong trắng
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Ga.13,23-26
-Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu
thương mến. Trong bữa tiệc ly, ông được tựa đầu vào ngực
Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo :
"Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?". Ông này liền nghiêng
mình thưa Chúa Giêsu : "Thưa Thầy, ai vậy ?" Đức Giêsu
trả lời : "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy".
Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông
Simon Ítcariốt.
SUY NIỆM
Các Thánh Giáo phụ và truyền thống Hội Thánh vẫn tin
rằng: Người môn đệ Chúa Giêsu thương mến trong bữa
tiệc ly đã ngả đầu vào ngực Chúa Giêsu là Tông đồ Gioan,
một tông đồ trẻ nhất chưa có gia đình. Ông được Đức
Chúa Giêsu tiết lộ bí mật một cách xa xôi : Thầy chấm bánh
đưa cho ai thì chính người ấy là kẻ phản bội.
Những trẻ được Chúa Giêsu ôm vào lòng cũng là vì
chúng trong sạch.
Đức Maria được làm mẹ sinh ra Chúa Cứu Thế, bồng
ẵm hài nhi Giêsu trên tay, cho Người bú, cũng là Đấng mà
Hội Thánh tôn vinh : Đức Maria là Đấng cực tinh cực sạch.
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Nhưng không nên chỉ hạn chế cụm từ trong sạch vào
Đức Khiết tịnh, mà trong sạch cũng là những người không
để cho của cải trần gian làm mất sự thẳng ngay trong vấn
đề tiền bạc, trong cách cư xử công bằng và ngay thẳng với
tha nhân, trong việc bác ái vô vị lợi...
Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là lò luyện cho tâm hồn
các Thánh nên trong sạch, bằng lửa kính mến.
Một thỏi sắt đen lùi vào lò lửa, sẽ được lửa thâm nhập
làm cho bở ra mọi gỉ sắt, và nhờ những nhát búa làm cho
chúng bung ra, thỏi sắt dần dần được nên trong sạch, dẻo
dai và bền.
Ai kính mến Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng được Chúa
đốt nóng bằng tình yêu và bằng thử thách loại đi mọi thứ
ten sét.
Người Nhật Bản có loại gươm rất quý gọi là Lưu Cầu
Kiếm. Khởi đầu nó là thanh sắt do bà con tặng để mừng
đứa con trai mới sinh. Những thanh sắt ấy được rèn lại
thành một khối, rồi thả xuống giếng. Mỗi năm nó lại được
đưa lên và được rèn thành thanh kiếm, mỗi năm mỗi tinh vi
hơn. Đến năm thứ 18 thì nó được rèn thành thanh kiếm
đẹp và được tôi lần chót bằng mấy giọt máu của người
thanh niên ấy và thành vật gia bảo.
Những ai được tôi luyện trong lửa Thánh Tâm Chúa
ngay từ thiếu thời, chắc chắn sẽ trở thành không chỉ là
thanh kiếm quý của gia đình, mà là bảo kiếm của Nước
Trời, sẽ bảo vệ danh dự cho gia đình và cả Hội Thánh.
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Xin
thanh tẩy chúng con nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
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2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là lò luyện cho các linh hồn
nên thanh khiết. Xin tinh luyện chúng con nên trong sạch và
vững chí.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn tuôn tràn sự
thánh thiện và trong trắng. Xin thanh tẩy chúng con thành
bảo kiếm của Nước Trời.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 13
Xin ơn an bình tâm hồn
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 2,13-20
Phúc thay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa
Bỗng có muôn vàn thiên binh họp với sứ thần cất tiếng
ngợi khen Thiên Chúa rằng:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương"
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời,
những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bêlem để
xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền
hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng
với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại
điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người
chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-
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a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong
lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh
ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai
nghe, đúng như đã được nói với họ.
SUY NIỆM
Thiếu hòa bình nội tâm con người không thể vươn lên.
Thiếu hòa bình trong gia đình là khổ đau. Thiếu hòa bình
trong xã hội thì đất nước không thể phát triển được.
Nguyên nhân thiếu Hòa bình tâm hồn là do kiêu ngạo và
ích kỷ. Vì kiêu ngạo, người ta tranh giành nhau địa vị và
tiếng khen, vì ích kỷ người ta không muốn kẻ khác hơn
mình. Không muốn kẻ khác hơn thì nói xấu, dèm pha nhau,
rồi lôi kéo người khác làm bè cánh, tìm cách hạ nhau, nhỏ
thì khủng bố, lớn thì chiến tranh. Chiến tranh thì nhà cửa bị
tan hoang và chết chóc.
Con Thiên Chúa đã làm gương khiêm nhường, tự hạ
mặc nhân tính và quên mình cho hạnh phúc tha nhân
Ngày Chúa giáng sinh, ca đoàn Thiên sứ đã cầu chúc
Hòa bình cho loài người Chúa thương.
Vì thế những ai xây dựng hòa bình là làm cho mình nên
giống Đức Kitô là Thái tử hòa bình.
Thánh Tâm Chúa Giêsu là trường đào tạo cán bộ hòa
bình và là nguồn sinh lực tiếp viện cho các chiến sĩ Hòa
bình. Chúa đã mời gọi : Hãy học cũng Ta vì Ta hiền lành và
khiêm nhường trong lòng.. Khiêm nhường là nền tảng cho
hòa bình. Hiền lành là thái độ phải có để xây dựng Hòa
bình, để cho mọi người được làm con Thiên Chúa.
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CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu hay thương xót kẻ có tội, vì
tuy bị xúc phạm Thánh Tâm Chúa vẫn nhịn nhục và yêu
thương nhân loại.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu bị xúc phạm, bêu rếu nhưng
vẫn khiêm nhường chịu đựng và hiền lành thứ tha. Xin
thương xót chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lối chúng
ta, nhưng vẫn dịu dàng đón nhận kẻ tội lỗi để tha thứ. Xin
thương xót chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...

***

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 14
Cầu xin ơn biết tôn trọng giá trị người khác
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Ga. 12,23-25
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
Nước Trời là của họ.
Đức Giêsu trả lời : “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất
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không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống
mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời
này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.
SUY NIỆM
Các Thánh Tử vì đạo là những người bị bách hại và đã
quyết tâm theo Chúa Kitô. Đời sống và sự chết của các
Ngài đã minh chứng điều Chúa dạy : "Phúc cho ai bị bách
hại vì sống công chính".
Nếu các Đấng cũng ham sống và sợ chết, thì làm sao
danh tánh các Ngài được truyền tụng, cung kính không chỉ
tại quê hương các Ngài mà còn lan rộng ra cả thế giới. Ví
dụ như Thánh Đaminh Ninh, một thanh niên có thể suốt đời
không ra khỏi cổng làng, ngoài một lần duy nhất là khi
Người bị trói tay và cổ đeo gông, và giải lên tỉnh để chịu
đòn vọt, rồi bị giam vào ngục chờ ngày được hiến mạng
sống mình vì Chúa và chết vì Chúa. Người con trai ấy
không được nhiều người trong làng biết đến, lại lưu danh
muôn đời, được cả thế giới biết và kính tôn; đang khi các
vua bắt đạo, thì ngay bây giờ đã không được mấy người
biết đến, có chăng cũng chỉ còn tên trong lịch sử mà thôi.
Như vậy hạnh phúc thật ở đâu ?
Tất nhiên không phải ở ngôi cao, tước quý, không ở tiền
bạc. Vì Chúa hạ bệ những kẻ cậy quyền ỷ thế, hống hách;
mà nâng cao mọi kẻ khiêm nhường là những ai dù ở ngôi
cao địa vị lớn nhưng theo Chúa Giêsu để phục vụ tha nhân.
Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là sức mạnh
cho các Thánh Tử vì đạo, là gương mẫu cho những ai
muốn sống khiêm nhường.
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CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là sức mạnh các anh hùng tử
đạo. Xin cho chúng con được vì mến Chúa mà can đảm
xưng đức tin.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã cam chịu mọi sự sỉ nhục
và khổ đau vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con được vui
mừng hạnh phúc khi được chịu sỉ nhục vì đức tin.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng
con. Xin cho chúng con ơn biết quên mình cho tha nhân.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
--------

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 15
Xin ơn khiêm nhường nhận sai trái và sám hối
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 19,41-44
Thánh Tâm Chúa Giêsu mong ta sám hối
Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu
khóc thương mà nói : "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng
nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện
giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh,
bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi
và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào
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trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi
được Thiên Chúa viếng thăm.
SUY NIỆM
Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn luôn thổn thức bồi hồi vì
nhiều tập thể sẽ phải khổ đau và điêu tàn. Vì người trong
tập thể sống vô tình vô ơn với Thiên Chúa và gây nhiều
gương xấu cho giới trẻ, nhất là cho những đầu óc ngây thơ
trong trắng.
Điển hình là Giêrusalem, Thiên Chúa chọn để làm nơi
Chúa gặp gỡ dân Chúa và cho người ta có cơ hội gặp gỡ
nhau, để xiết chặt tình quê hương, để nhắc nhở cho dân
Chúa thánh luật và giao ước của Ngài.
Nhưng thay vì đến Giêrusalem để gặp gỡ Thiên Chúa,
nghe ôn lại luật Ngài, họ đã biến Giêrusalem thành nơi hẹn
hò, người thì khoe khoang tài ăn nói, người thì khoe
khoang sự giàu sang quần là áo lượt, người thì bịp bợm
trong buôn bán, người khác có những hành động giả hình,
dâng cúng nhiều tiền của để khoe khoang mà lại là tiền của
bóc lột người nghèo... Danh Chúa bị họ lợi dụng như là một
thứ bung xung cho những ý đồ xấu. Vì thế tội lỗi của họ đã
làm cớ sinh ra các tai họa sẽ ập đến, mà họ không hề hay
biết.
Chúa Giêsu đã than khóc thành Giêrusalem để cảnh cáo
dân Chúa. Thánh Tâm Chúa đầy khổ đau và xót thương
đoàn dân mà Chúa muốn chuộc lại bằng giá máu của mình.
Thánh Phaolô Bường tuy có thời lỡ lầm nhưng đã sớm
sám hối, nên luôn miệng nói : "Tội lỗi tôi, dù nước sông
nước biển rửa cũng không hết, chỉ có được phước đổ máu
mình ra thì mới xóa được chăng". Và để đền tội, Người đã
rước hai trẻ mồ côi về nuôi, và chính Người dày công giáo
hóa chúng, nên sau đó có một người đi tu nhà phước rất
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thánh thiện. Và chính người đã can đảm xưng đức tin và
được như ý nguyện là chết vì đạo để xóa gương mù xưa.
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết để
đền tội ta vì sự bất tuân của loài người đối với Thiên Chúa.
Xin cho chúng con biết khóc lóc vì tội lỗi chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua,
vì tội lỗi của loài người. Xin cho chúng con ơn chân thành
sám hối.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu suối nguồn ơn tha thứ. Xin
tha thứ mọi tội lỗi chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
--------0---------

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 16
Xin cho các thanh thiếu niên trong trắng
Luca 18,15
Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương giới trẻ
Người ta còn đem cả trẻ thơ đến với Đức Giêsu, để
Người chạm tay vào chúng. Thấy vậy, các môn đệ trách
mắng họ. Nhưng Đức Giêsu gọi chúng lại mà nói : "Cứ để
trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên
Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật
anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ
em, thì sẽ chẳng được vào.
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SUY NIỆM
Trong thế giới tự nhiên có ba cái đẹp làm dịu lòng người
là hoa sớm nở, chim hót ban mai và trẻ thơ trong trắng.
Nhưng hoa sớm nở tối tàn, chim hót cũng chỉ có lúc, còn
tuổi thơ trong trắng của trẻ sẽ làm cho đời chúng luôn luôn
tươi đẹp và đến tuổi già cũng được vẻ vang không chỉ
trước mặt Chúa mà cả trước mặt người ta, vì Kinh Thánh
nói : "Trẻ đi lối nào già cũng tiếp tục con đường đó". Trẻ
thơ trong trắng không chỉ làm cho cha mẹ hãnh diện mà
còn là một hứa hẹn tương lai tốt đẹp cho cả xã hội.
Đức Chúa Giêsu rất quý trẻ nhỏ.
Lúc Chúa giảng dạy hay săn sóc bệnh nhân thì người ta
vây quanh Chúa đông đảo, các bà mẹ không thể đem con
đến gần Ngài được. Đến trưa, người ta phải về lo bữa ăn
thì các bà mới dám đưa trẻ đến, nhưng cũng là lúc mà các
Tông đồ đã nhận ra. Chúa mệt mỏi cần nghỉ dưỡng lấy
sức, thế mà trẻ lại đến khuấy động giờ nghỉ của Chúa. Các
ông không cho chúng đến. Nhưng Chúa can và nói : Hãy
để các trẻ đến với Ta. Phúc của chúng là tòa cao trên trời.
Như Kinh Thánh nói : Chúa ngủ nhưng trái tim Người
vẫn thức. Chúa ngồi dậy đón các trẻ, ôm chúng vào lòng và
chúc phúc lành cho chúng. Và Chúa lên án những ai làm
gương xấu cho trẻ, đáng tội tròng thớt đá vào cổ và xô
xuống biển. Chúa yêu trẻ vì sự đơn sơ trong trắng của
chúng, làm cho Chúa thỏa lòng. Và hễ ai có tâm hồn đơn
sơ đều được Chúa yêu thương. Ai có tâm hồn trong trắng,
là có thông hành vào Nước Trời.
Thánh Tâm Chúa ao ước cho mọi người chúng ta trở
nên như trẻ, có trái tim trong trắng và nếp sống đơn sơ.
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CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu trinh khiết vẹn toàn. Xin giữ
gìn tuổi thơ được trong trắng.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn ơn thánh hóa, xin
thánh hóa giới trẻ.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là hy lễ tinh tuyền đẹp lòng
Đức Chúa Cha. Xin biến đổi chúng con thành lễ hy sinh
đẹp lòng Thiên Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 17
Xin ơn kiên trì cầu nguyện
Matthêu 7,7-11 - Cứ xin thì sẽ được
Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa
thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ
thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Có người nào trong
anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ?
Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh
em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những
của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời,
Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.
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SUY NIỆM
Thiên Chúa đã ban chính con yêu quý và duy nhất của
Ngài cho chúng ta thì hỏi còn gì quý giá hơn, cao trọng hơn
mà Thiên Chúa không ban cho chúng ta.
Nhưng của rẻ của hôi, của nấu đầy nồi là của chẳng
ngon. Không phải vì Thiên Chúa luôn luôn ban cho ta dồi
dào ơn phúc mà ơn Chúa mất giá, mất cao quý, mất hiệu
lực. Nhưng vì chúng ta không thiết tha mong đợi và cầu xin
thì chúng ta ít được hưởng ơn Chúa. Vì thế Chúa muốn
chúng ta phải thiết tha ao ước, để tỏ ra chúng ta cần ơn
Chúa, thật lòng gắn bó, vậy chúng ta phải kiên trì cầu xin,
kiên trì như Chúa nói về một bà góa cố nài nẵng một vị
thẩm phán. Ông ta chẳng sợ trời cũng chẳng nể ai, nhưng
vì bà góa cứ xin mãi, thì ông ta cũng mất tự chủ mà xử cho
bà được thắng kiện.
Chính Chúa Giêsu đã tỏ ra mình yếu đuối trước những ai
thành khẩn van xin Ngài qua dụ ngôn người hàng xóm, nửa
đêm gõ cửa người bạn xin vay bánh. Khi đầu anh ta không
mở, nhưng rồi anh ta phải dậy lấy bánh giúp cho bạn.
Nhưng có thể đôi khi chúng ta đã tha thiết cầu xin lâu
ngày mà không được. Như vậy có thể là Chúa thử thách
chúng ta, mà cũng có thể chúng ta chưa thành tâm cầu xin,
như những người khóc mướn, tuy có vẻ là ảo não, thiết
tha, nhưng thực tế thì không vậy.
Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng tha thiết cầu bầu cho
chúng ta. Nhưng cần chúng ta phải thật tình, thiết tha thì sẽ
được Thiên Chúa thỏa mãn điều chúng ta xin.
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CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là bàn thờ thánh hóa mọi ước
nguyện và mọi lời cầu nguyện của chúng con. Xin Thánh
Tâm Chúa giúp chúng con bền chí cầu nguyện.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Chúa Giêsu vui nhận những điều chúng ta mong ước
làm chính điều ước mong của Thánh Tâm Chúa, nếu
chúng ta nhờ Thánh Tâm Chúa và với Thánh Tâm Chúa
bền chí cầu nguyện.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ dâng những ước nguyện
của chúng ta lên Thiên Chúa nếu chúng ta dâng những
ước nguyện của chúng ta cho Thánh Tâm Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 18
Xin ơn biết cầu nguyện
cho những người khinh ghét ta
Matthêu 5,43-48 - Phải yêu kẻ thù
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và
hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ
thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như
vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em,
Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc
lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống
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trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh
em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có
công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm
như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi,
thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại
cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn
thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
SUY NIỆM
Đang khi quằn quại trong đau khổ trên Thánh giá và bị
các tư tế, luật sĩ, biệt phái xỉ nhục, thách thức..., Chúa lại
xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ
làm. Chúa cũng dạy chúng ta : "Hãy yêu kẻ thù và cầu cho
kẻ làm sự dữ cho mình".
Yêu kẻ thù là cách biến thù thành bạn. Tuy là khó nhưng
Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ giúp sức cho những ai thành
tâm muốn thực thi lời Chúa dạy.
Lịch sử Hội Thánh cho ta rất nhiều gương anh hùng.
Xưa miền Firenza (Ý) có thói quen tốt lành ngày thứ 6 Tuần
Thánh, không được mang khí giới để nhắc và kính nhớ
Chúa chịu nạn. Thánh Gioan Gualberto cho dò la biết được
kẻ giết em mình, đã nhân ngày thứ sáu Chúa chịu nạn ra
khỏi lâu đài, không mang khí giới, liền đem gia nhân đón
đầu kẻ thù.
Trước thế công, kẻ thù của ông đã xuống ngựa, quỳ lạy
ông và xin vì ngày Chúa Cứu Thế tử nạn, tha mạng cho
anh. Gualberto lưỡng lự giây lát rồi nhảy xuống ngựa, ôm
kẻ thù nói : "Vì Chúa tôi tha cho anh".
Họ ôm hôn nhau tha thiết như đôi bạn thân tình lâu ngày
không gặp nhau.
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Rồi ngay lúc đó, Gualberto cảm thấy lòng khoan khoái,
cho gia nhân về. Một mình ông cũng bỏ khí giới, đến nhà
thờ đang lúc đông đảo người xếp hàng lên hôn kính Thánh
giá, ông đứng vào hàng đợi đến phiên mình. Xin lưu ý :
Ông là trưởng nam, xuất thân từ gia đình quý tộc, hàng
công hầu.
Tương truyền rằng, ông vừa quỳ xuống thì một cánh tay
tượng sút đinh giơ ra đặt lên vai ông.
Nhưng điều lịch sử dòng Thánh Phanxicô ghi lại và lưu
truyền cho tới bây giờ là từ ngày đó Gualberto đã vào tu
Dòng Thánh Phanxicô và đã chết thánh thiện.
CẦU NGUYỆN
1. Chúa Giêsu là sức mạnh giúp những ai thành tâm
kính mến Thánh Tâm Chúa vượt qua được mọi khó khăn
để nên thánh.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Trên thánh giá Chúa Giêsu đã xin Đức Chúa Cha tha
cho kẻ làm khổ đau cho mình. Xin Thánh Tâm Chúa giúp
con thắng được mọi cám dỗ, thù hằn.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Chúa Giêsu đã nhân từ hỏi tên gia nhân thượng tế
Caipha : Sao anh vả mặt tôi ? Xin Thánh Tâm Chúa giúp
con được quảng đại cầu cho kẻ mưu hại mình.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 19
Xin ơn được luôn ý thức Chúa săn sóc ta
Matthêu 6,25-34
-Tin tưởng vào Chúa quan phòng
"Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng
sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà
mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng
trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không
gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh
em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn
chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà
kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không? Còn về áo
mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ
ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không
làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em
biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cùng
không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ
ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa
còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi
những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ
ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân
ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em
cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả
những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo
lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào
có cái khổ của ngày ấy.
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SUY NIỆM
Có cha mẹ nào quân bình lý trí mà không yêu, không lo
lắng cho cả hiện tại và tương lai con cái mình ?
Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương ta như con cái. Vì
thế Đức Chúa Giêsu dạy ta : Đừng lo lắng về cái ăn cái
mặc. Chim trời không gieo không gặt, không thu tích mà
Cha trên trời vẫn nuôi chúng. Bông hoa ngoài đồng cũng
đâu biết kéo sợi và dệt vải, hay thêu thùa, nhưng dù vua
Salomon cũng không có y phục sang trọng và đẹp như màu
sắc tinh vi, và hài hòa như chúng.
Nếu Thiên Chúa đã không bỏ qua một bông hoa nhỏ hay
một con chim sẻ thì không lẽ Chúa bỏ rơi một người nào
trong chúng ta, dù chúng ta tội lỗi và nhiều tính hư tật xấu,
dù đã có lần chúng ta vô ơn và phản bội tình Ngài. thánh
Kinh, tức Lời Chúa nói : "Ta đâu muốn kẻ có tội hư đi, mà
không phải là ta muốn nó hối cải để được tha thứ sao?".
Vậy ta hãy tin tưởng vào tình Thiên Chúa yêu ta bao la
không bến bờ, thiết tha hơn khúc nhạc ân tình, mặn mà và
kiên trung như Thái Sơn, như vầng nguyệt. Nhẫn nhục chờ
đợi những ai đã xa Chúa và quên tình Ngài, như bà mẹ góa
mất con chờ đợi nó. Vì trước mặt Chúa ta có giá trị hơn
chim sẻ hay bông hoa nhiều.
Về phần xác, dĩ nhiên là ta phải sử dụng tất cả những
khả năng về trí tuệ, về sự khéo léo của chân tay để mưu
sinh. Nhưng đừng quên rằng không có ơn Chúa phù trợ,
chúng ta chẳng làm nên trò trống gì. Chúa lại luôn yêu
thương phù trợ những ai kính mến và cầu khẩn Ngài.
Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là nơi ta gặp gỡ Thiên
Chúa. Ai yêu mến Thánh Tâm Chúa sẽ được biết mình
phải làm gì để được hưởng tình Thiên Chúa yêu thương.
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CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng yêu thương hết mọi
người không kể giáo hay lương, giàu hay nghèo. Xin Thánh
Tâm Chúa cho chúng ta biết theo gương Thánh Tâm tin
tưởng vào tình Chúa yêu ta.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, không có ai cậy trông
Chúa mà phải thất vọng. Xin thương xót chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con được
mở lòng đón Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...

***

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 20
Xin ơn trung thành với ơn Chúa gọi
Matthêu 7,20-27
-Xây nhà trên đá
Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy
Chúa !" là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi
hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được
vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy
rằng : "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng
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nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ
quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao !" Và
bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các
ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực
hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa
sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp
đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói
đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người
ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão
táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
SUY NIỆM
Khi ra mặt công khai loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã
chiêu mộ môn đệ. Nhưng không phải hết thảy các môn đệ
đều chân chính và thành tâm. Một số khi nghe Chúa tuyên
bố: "Ai ăn thịt Ta cùng uống máu Ta sẽ được sống muôn
đời..." thì đã bỏ Chúa mà đi. Và trong số 12 Tông đồ của
Chúa, Giuđa là kẻ phản bội.
Môn đệ chân chính không phải là những ai đã nhân danh
Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ, hay làm được phép lạ.
Nhưng là những người nhiệt tâm, trì chí dù bị thử thách.
Phải ý thức ơn gọi cao quý của mình như Thánh Phaolô
thưa với Chúa : Bỏ Thầy con biết theo ai ? Vì thầy mới có
lời ban sự sống ?
Vậy làm thế nào để phân biệt môn đệ chân chính với các
môn đệ bất chính ?
Tiêu chuẩn Chúa Giêsu đặt ra là: Ai nghe lời Chúa mà
đem ra thực hành, thì như người xây nhà trên đá, mưa sa,
gió táp... nhà sẽ không bị sụp đổ.
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Trái lại, ai nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành thì
ví như người dại xây nhà trên cát, khi bị mưa sa, gió táp
nhà ấy sẽ bị cuốn đi.
Thánh Tâm Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời, tức
là đền đài quý giá và vững chắc được xây trên nền tảng
khiêm nhường, được che chở bằng Đức Vâng lời, nên là
nhà bền vững. Ai kính mến Thánh Tâm Chúa thì sẽ được
đời đời ở trong nhà Chúa.
CẦU NGUYỆN
1. Đền thánh Thiên Chúa ưa chuộng là Thánh Tâm Chúa
Giêsu. Xin cho chúng con được vào thờ lạy Thiên Chúa
trong đền thánh này.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh tâm Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. Xin
cho chúng con được theo gương Chúa khiêm nhường và
vâng lời.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy
làm ưng ý mọi đàng. Xin cho chúng con cũng được nhờ
Thánh Tâm Chúa mà sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 21
Cầu xin ơn an bình cho tâm hồn
Matthêu 8,23-27
Thánh Tâm Chúa Giêsu ban sự bình an
Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và
kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng
Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói :
"Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" Đức
Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !"
Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng
như tờ.
Người ta ngạc nhiên và nói : "Người này là người thế nào
mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?"
SUY NIỆM
Đời chúng ta luôn luôn như trùng dương dao động. Hồn
chúng ta như chiếc bách ngược dòng, như thuyền nan trên
biển cả, phải luôn luôn đương đầu với sóng to gió lớn, là
các dịp tội và các cám dỗ đủ loại. Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục,
thiếu thiện lương, thiếu mái ấm, thiếu thốn tình yêu.
Biển dao động, vì gió làm nổi lên những đợt sóng, làm
chao đảo và nhiều khi đập tan nát con thuyền. Nhiều khi là
cuồng phong, có thể nhận chìm cả tàu lớn, chứ không chỉ
chao đảo hay quay cuồng.
Những ba đào thiêng liêng và cuồng phong đối với linh
hồn không chỉ đe dọa một người, một đời, mà nhiều khi cả
Hội Thánh và nhiều đời.
Sóng nổi dậy là tính hư tật xấu của ta, nếu ta không đề
phòng hay dẹp ngay từ ban đầu, rất có thể linh hồn ta điêu
đứng và chao đảo.
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Nhưng cũng như thuyền của các môn đệ giữa lúc biển
động mạnh, nước ập vào thuyền... mà Chúa vẫn bình thản
tựa gối ngủ ngon. Có thể Chúa mệt mỏi vì suốt ngày bị đám
đông bu quanh. Có thể Chúa muốn cho môn đệ nhớ đến
Lời Thánh Kinh: Ta ngủ nhưng trái tim Ta vẫn thức. Các
môn đệ hoảng lên, lay Chúa dậy nói : Xin Thầy cứu chúng
con, chúng con chết mất.
Chúa trách các ông : Sao nhát thế, những kẻ kém tin. Và
Chúa truyền cho sóng im gió lặng. Mặt biển lại phẳng lặng
như tờ.
Thánh Tâm Chúa ở với những tâm hồn trong sạch. Mà
nếu có Chúa ở với ta thì dù trùng dương có dậy sóng, ta cứ
tin tưởng vào tình yêu Chúa và vui sống.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu. xin ở với chúng con để
dù sóng to gió lớn, chúng con vẫn được tin vậy vào Chúa
mà vui sống.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Trần gian với bao là gương mù dịp tội, đe dọa chúng
con như trùng dương dậy sóng. Xin Thánh Tâm Chúa là
cảng an toàn cho chúng con trú ẩn.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Đời chúng con cũng như chiếc thuyền nan trên biển
cả. Xin Thánh Tâm Chúa giữ gìn chúng con an toàn cả xác
hồn.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 22
Xin ơn biết đáp tình Chúa
Matthêu 10,40-42
Chúa Giêsu thương dân chúng lầm than
Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy
là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ
được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp
một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì
sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là
một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì
Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng
đâu.
SUY NIỆM
Mặc nhân tính sinh ra làm người với đầy đủ thất tình,
Chúa Giêsu có thể và Chúa muốn luôn luôn chia sẻ với ta
mọi vui, buồn, thương nhớ, sợ sệt và yêu thương để giúp
ta thánh hóa mọi hoàn cảnh, mọi ưu tư.
Nhưng nhất là Chúa để ý đến đời lầm than của chúng ta
với tâm tình thương cảm không hề mỏi mệt.
Chúa đã tự động đến với người bất toại 38 năm trời bên
hồ nước. Chúa không ngại chờ đón người phong cùi, Chúa
thân hành đi xa hai ngày đàng đến chỗ Lazarô đã được an
táng 4 ngày để gọi ông ra khỏi mồ... Chúa tự ví mình như
người chăn chiên đi tìm chiên lạc, bất chấp nguy hiểm cho
bản thân, Chúa làm phép lạ cho bánh hóa nhiều để những
người theo Chúa ra về không bị xỉu dọc đường.
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Chúa nhẫn nại chờ người phụ nữ Samaria, tạo cho chị
cơ hội sám hối. Chúa nhân hậu cứu người phụ nữ bị đám
đông đòi ném đá vì tội ngoại tình.
Chúa cho con bà góa Naim mà người ta đang khiêng đi
chôn được sống lại để chùi nước mắt cho bà.
Ôi tình Chúa yêu ta bao la và dạt dào. Chúa luôn luôn
mở rộng lòng, giang rộng tay chờ đón ta, và miệng luôn
luôn mời gọi : Hãy đến với ta, tất cả những ai gánh nặng và
mệt mỏi, Ta sẽ đỡ gánh và bồi dưỡng cho.
Nhưng biết bao lần Chúa đã phải than : "Ta mong có ai
đó đến chia vui sẻ buồn, mà toàn là bị hắt hủi. Ta gõ cửa
mà chẳng ai thèm mở cho".
Vậy ít nữa là ta hãy an ủi Thánh Tâm Chúa luôn luôn
héo hắt vì bị quên lãng. Luôn phải đứng chờ ta mở cửa
lòng cho, như một người hành khất rét run vì sương đêm,
gió lạnh.
Hãy mở cửa lòng ta cho Chúa vào sưởi ấm. Hãy nói và
làm điều Chúa mong mỏi là dâng lòng ta cho Chúa.
Chúa sẽ chẳng quên đáp lại một cách quảng đại đâu ?
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân từ và hay thương
xót. Xin thương cứu chúng con khỏi lầm than trong tội lỗi.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi
tâm hồn chai cứng, bất toại, và thanh tẩy con cả hồn lẫn
xác.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Máu Thánh Chúa
thanh tẩy chúng con khỏi bệnh phong cùi là các tật xấu.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 23
Xin ơn biết quảng đại chịu đựng
những người khó tính
Matthêu 13,24-30 - Dụ ngôn cỏ lùng
Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn
khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt
trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của
ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa
mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới
đến thưa chủ nhà rằng : "Thưa ông, không phải ông đã gieo
giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra
vậy ?" Ông đáp : "Kẻ thù đã làm đó !" Đầy tớ nói: "Vậy ông
có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?". Ông đáp : "Đừng,
sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để
cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ
bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi,
còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.
SUY NIỆM
Lúa là loại ngũ cốc cần cho đời sống. Cỏ lùng là loại cỏ
mới trông giống như cây lúa, lá sắc cạnh, mau lớn và làm
hại hoa màu. Người nông dân rất ngán nó và cũng sợ nó
lẫn vào lúa, mà hạt nó thì không là thức ăn cho con người.
Một người kia hiềm khích với chủ ruộng, lén gieo cỏ lùng
vào ruộng lúa của ông.
Gia nhân ông thấy được nên xin đi nhổ cỏ lùng. Ông can
: Đừng vội, vì rễ lúa và rễ cỏ đã quyện lại với nhau. Nhổ cỏ
tất nhổ luôn cả lúa. Đợi tới mùa gặt sẽ hay.
Nói dụ ngôn này Chúa Giêsu có ý dạy ta phải biết bao
dung, nhịn nhục kẻ gian ác cho qua thời của nó. Miễn là ta
đừng xa tình Chúa.
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Đàng khác, nếu cây lúa tốt không thể ảnh hưởng tốt cho
cỏ lùng được. Nhưng người hiền có thể hoán cải kẻ ác vì
có câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Chính vì thế
mà Chúa dạy ta phải là muối cho đất, là ánh sáng cho đời.
Đời dù có đen, có nhơ nhớp như chiếc áo lấm mực hoặc
vấy bùn, thì cũng có bột giặt trị được nó. Tình thương của
Thánh Tâm Chúa hòa với tâm tình mến Chúa yêu người
của ta thì không có thứ tội lỗi nào mà tồn tại được.
Để được lòng mến Chúa yêu người, ta hãy học cùng
Thánh Tâm Chúa, nghĩa là hãy nhìn vào tình yêu của Chúa
và xin được nên giống Thánh Tâm Chúa.
Ai có lòng kính mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, người đó
không chỉ sống tốt cho mình mà còn nhờ sức sống của
Thánh Tâm Chúa thông truyền sự thánh thiện cho người
khác.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm
nhường, xin cho con biết sống khiêm nhường để có thể
hòa mình với mọi người và cư xử hiền lành như Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã nhịn nhục để chinh
phục chúng con. Xin cho chúng con biết luôn nhường nhịn
tha nhân, vì "một sự nhịn là chín sự lành".
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức
được không ai là hư hỏng hoàn toàn, nhưng dù họ hoàn
toàn hư hỏng, Thánh Tâm Chúa vẫn đổi mới được họ.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 24
Cầu xin ơn được nên giống Chúa Giêsu
Matthêu 17,24-28
Làm thế nào để nên giống Chúa Giêsu
Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế
cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : "Thầy các ông không nộp
thuế sao ?" Ông đáp : "Có chứ !" Ông về tới nhà, Đức
Giêsu hỏi đón ông : "Anh Simon, anh nghĩ sao ? Vua chúa
trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay
người ngoài ?" Ông Phêrô đáp : "Thưa, người ngoài". Đức
Giêsu liền bảo : "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi
làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được
trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một
đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ,
phần của Thầy và phần của anh".
SUY NIỆM
Thiên Chúa Cha đã ban con một yêu quý của Ngài cho
thế gian, để vừa làm mẫu gương vừa là nguồn sinh lực để
thánh hóa dân Chúa. Nhưng để thế gian thấy được mẫu
gương thánh thiện, Con Thiên Chúa đã mặc nhân tính sinh
ra làm người, sống giữa trần thế, đương đầu với mọi quyến
rũ của trần thế. Và trong mọi hoàn cảnh Đức Chúa Giêsu
đã làm gương xử thế : khó nghèo, khiêm nhường, khiết
tịnh, nhất là quên mình để phục vụ đến hiến thân mình, vác
khổ giá và chết trên khổ giá. Làm lễ toàn thiêu thượng tiến
Thiên Chúa để đền tội cho nhân loại và dùng khổ giá, tức
cuộc khổ nạn đầy đau thương và nhục nhã mà phá tan
vương quốc Satan, để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội
lỗi, để ai muốn được đời đời làm con Thiên Chúa thì đứng
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lên giũ bỏ xiềng xích, bước ra khỏi ngục tối mà theo chân
Chúa Giêsu.
Chúa lại mời gọi : Ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, tức
quên mình, vác thập giá mà theo. Và Chúa quả quyết : Ai
muốn giữ mạng sống mình sẽ mất, ai liều mất mạng sống
mình vì Ta sẽ được sống đời đời.
Vì thế động tác tâm linh cần thiết để thăng tiến ta, làm
cho ta nên giống Chúa là kính mến Thánh Tâm Chúa. Vì
Thánh Tâm Chúa là chính khả năng phát sinh tình yêu.
Tình yêu là khuôn đúc cho tâm hồn nên giống Chúa. Yêu
nhau yêu cả lối đi !
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con lòng can
đảm, quyết theo tiếng Chúa gọi nên thánh, dù thấy trước
nhiều chông gai.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin giúp con thà chết
chẳng thà phạm tội mất lòng Thiên Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin nhắc nhở con: Chỉ có
một điều cần thiết hơn tất cả là được nên giống Thánh Tâm
Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 25
Xin Chúa biến đổi lòng con
nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu
Matthêu 17,1-8
Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor
Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê
và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các
ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người
biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người
chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh
như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Êlia
hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với
Đức Giêsu rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay !
Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một
cái, ông Mô-sê một cái, và ông Êlia một cái”. Ông còn đang
nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa
có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của
Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời
Người !”. Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt
xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông
và bảo : “Chỗi dậy đi, đừng sợ !”. Các ông ngước mắt lên,
không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.
SUY NIỆM
Trên núi Tabor, đang khi ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và
Gioan ngủ mệt, thì ông Mô-sê và ông Êlia đến đàm đạo với
Chúa Giêsu. Giật mình thức dậy, các ông thấy dung nhan
Chúa huy hoàng như mặt trời, y phục của Chúa cũng trắng
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tinh. Các ông luống cuống không biết phải làm gì, ẩn vào
đâu.
Cũng vừa lúc hai ông Mô-sê và Êlia biến đi, chỉ còn lại
một mình Chúa Giêsu với các ông.
Vốn dĩ là Thiên Chúa vinh quang, nhưng để có thể chịu
khổ đau, nhục nhã và chết treo khổ giá mà đền vì tội lỗi
chúng ta và giải phóng chúng ta, Chúa Giêsu đã mặc nhân
tính để che giấu vinh quang của Ngài.
Cũng như mặt trăng và trái đất được rực sáng giữa bầu
trời đen tối, và phản chiếu ánh sáng làm rạng rỡ trái đất và
làm lung linh cảnh vật, Đức Giêsu chính là nguồn phát ra
vinh quang để soi sáng và làm rạng rỡ cho những ai gần
Ngài, để họ lại phản chiếu ánh sáng thân thương làm nhân
chứng cho sự thực hữu của Thiên Chúa.
Nhưng còn hơn thế là những ai được đón nhận vinh
quang của Chúa Giêsu, thì vinh quang ấy không chỉ bao
phủ bên ngoài, như ánh sáng mặt trời phủ mặt trăng mà
còn thâm nhập cả linh hồn. Khác nào thỏi sắt được lùi vào
lửa sẽ được lửa thâm nhập làm cho thỏi sắt đen trở nên
rực sáng như lửa.
Tỏ vinh quang của Ngài, Chúa Giêsu muốn cho ta biết
nếu ta gần Chúa bằng lòng kính mến, ta cũng sẽ được vinh
quang Chúa thấm nhập và biến đổi đời ta.
Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là lò lửa có sức biến
người kính mến Thánh Tâm được rực sáng lửa kính mến.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là lò lửa mến bừng cháy,
xin cho lòng chúng con cháy lửa mến Chúa và yêu người.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
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2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con xin dâng linh
hồn và xác, để được Chúa lùi vào lửa kính mến của Thánh
Tâm Chúa, để chúng con thành lửa mà Chúa sẽ ném vào
thế gian.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho đời chúng con
được bốc cháy lửa kính mến.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 26
Xin ơn đức tin sáng suốt
Matthêu 20,29-34
Đức Chúa Giêsu cho hai người mù được sáng mắt
Khi Đức Giêsu và môn đệ ra khỏi thành Giêrikhô, đám
đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa có hai người mù ngồi ở
vệ đường, vừa nghe Đức Giêsu đi ngang qua đó, liền kêu
lên rằng : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương
chúng tôi!”. Đám đông quát nạt, bảo họ im đi, nhưng họ
càng kêu lớn hơn nữa : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ
lòng thương chúng tôi !” Đức Giêsu dừng lại, gọi họ đến và
nói : “Các anh muốn tôi làm gì cho các anh ?” Họ thưa :
“Lạy Ngài, xin cho mắt chúng tôi được mở ra !”. Đức Giêsu
chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ; tức khắc, họ nhìn thấy
được và đi theo Người.
SUY NIỆM
Mù là một khuyết tật gây nhiều đau khổ và thiệt thòi cho
nạn nhân. Ngày cũng như đêm họ luôn luôn sống trong u
tối.
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Nghe người ta khen trời đẹp cũng chẳng biết đẹp thế
nào, ngửi hương thơm của hoa mà không biết sắc hoa thế
nào. Cả đến nét mặt yêu thương của cha mẹ hay con cái
cũng không được thấy.
Rồi cũng vì mù mà không tự túc, tự cung được phải ăn
bám vào người khác, cũng vì đó gặp nhiều phiền phức, tủi
nhục.
Nhưng đem khuyết tật này sánh với sự mù lòa thiêng
liêng thì thật là cả một trời một vực.
Hai người mù nghe nói về Chúa Giêsu và nghe đám
đông huyên náo rủ nhau đi đón Chúa Giêsu, họ lại càng
nôn nao. Nhưng biết thân mình không thể chen lấn được
với đám đông, mà cũng chẳng biết phải chen lấn theo
hướng nào, thật là khổ ! Họ được biết Chúa sẽ trẩy lên
Giêrusalem, nên rủ nhau mò đến điểm mà họ biết chắc thế
nào Ngài cũng đi qua.
Họ chờ Chúa, ở đó nghe tiếng ồn ào, hiểu là Chúa đang
đến. Họ kêu lên : Lạy Ngài con vua Đavít, xin thương xót
chúng tôi. Người ta nạt họ im đi, nhưng họ càng kêu lớn
hơn. Chúa đã biết họ đang mong mỏi nơi Chúa điều gì, và
Chúa chạnh lòng thương gọi họ lại. Cử chỉ ấy phát xuất từ
Thánh Tâm nhân từ của Chúa.
Nhưng sứ mạng của Chúa chính là mở lòng mở trí cho
họ nhận biết họ được Thiên Chúa thương, và chính Chúa
được sai đến với họ để giải thoát không chỉ hai người
khiếm thị ấy khỏi khổ đau vì mù, mà còn để giải thoát cả
nhân loại khỏi những lầm lạc, để chúng ta nhận biết được
Thiên Chúa Cha yêu thương ta, để đừng tin tưởng vào vật
chất, vào của cải trần gian, vào những khoái cảm giác
quan, vào những vinh dự mau qua.
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Nhưng nếu ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu thì
chúng ta sẽ cảm nghiệm được Thánh Tâm Chúa Giêsu
không chỉ là ánh sáng mà còn là linh dược chữa tận căn tật
mù quáng thiêng liêng của ta, cho ta biết Thiên Chúa là
Cha nhân lành và Đức Kitô là tình yêu hữu hình của tình
Cha.
Nếu chúng ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa chắc chắn
chúng ta sẽ được luôn luôn sáng mắt tâm hồn.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho mắt đức tin
chúng con được sáng để thấy và hiểu tình Chúa yêu con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, thiếu đức tin đời tâm linh
chúng con khổ hơn khuyết tật thể xác, và khổ hơn nữa là
chúng con lại không cảm thấy khổ vì thiếu đức tin. Xin
Thánh Tâm Chúa thương xót chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Thánh Tâm Chúa
luôn là ánh sáng cho đời chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 27
Xin Chúa tha tội lỗi và thanh tẩy tâm hồn ta
Matthêu 21,12-17
Đức Chúa Giêsu
đuổi những người buôn bán trong đền thờ
Đức Giêsu vào Đền Thờ, đuổi tất cả những người đang
mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc
và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi Người bảo họ :
“Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu
nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn
cướp. Có những kẻ mù lòa, què quặt đến với Người trong
Đền Thờ, và Người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế
và kinh sư thấy những việc lạ lùng Người đã làm và thấy lũ
trẻ reo hò trong Đền Thờ : “Hoan hô Con vua Đavít !”, thì
tức tối và nói với Người rằng : “Ông có nghe chúng nói gì
không ?”. Đức Giêsu đáp : “Có; nhưng còn lời này, các ông
chưa bao giờ đọc sao : Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất
tiếng ngợi khen?”. Rồi Người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến
Bêtania và qua đêm tại đó.
SUY NIỆM
Đền Thờ là nơi cầu nguyện, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ
con người và con người được đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Và Đức Chúa Giêsu là con hiếu thảo của Thiên Chúa
Cha, khi thấy người ta buôn bán trong nhà thờ Thiên Chúa,
Thánh Tâm Chúa không thể chịu được liền nhặt giây bện
thành roi đuổi họ và súc vật họ bày bán ra khỏi khuôn viên
Đền thờ.
Nhưng điều làm Thánh Tâm Chúa dao động không phải
là sự buôn bán trong đền thờ và dù vì đó nhà thờ ngổn
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ngang và dơ nhớp, nhưng chính là sự nhơ nhớp lòng
người do sự buôn gian bán lận trong khuôn viên đền thờ
mới làm Chúa quan tâm.
Những người bán chiên cừu đã lợi dụng thế bất lợi của
khách hành hương mà bán giá cắt cổ. Người đổi tiền thì
đếm gian., họ đã làm ô uế chính tâm hồn họ, là Đền thờ mà
Chúa đã xây dựng bằng cuộc sống lam lũ, khó nghèo, tay
làm hàm nhai. Phải bảo vệ bằng cuộc tử nạn khổ đau và
thanh tẩy bằng chính Máu Thánh Chúa.
Chính sự ngang nhiên bóc lộc khách hành hương một
cách ích kỷ và thiếu bác ái của họ làm Chúa Giêsu phải ra
tay. Các môn đệ cũng nhớ lời Thánh Kinh và nhắc với nhau
: Sự sốt sắng việc nhà Cha làm hao tổn thân tôi.
Sự dối trá và tham lam mù quáng của họ đã biến chính
lòng họ, đời họ thành sào huyệt của quân trộm cướp.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là đền thờ Đức Chúa
Trời. Xin Chúa cũng biến đổi chúng con thành đền thờ của
Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin đừng để của cải trần
gian che lấp lương tâm chúng con, kẻo chúng con làm cho
Chúa phải đau buồn.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết
hối lỗi và sẵn sàng đền tạ Thánh Tâm Chúa vì những tội lỗi
đức công bằng và bác ái.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 28
Xin ơn mến Chúa yêu người
Matthêu 21,28-32 -Dụ ngôn hai người con
Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta
đến nói với người thứ nhất : "Này con, hôm nay con hãy đi
làm vườn nho". Nó đáp : "Con không muốn đâu !". Nhưng
sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai,
và cũng bảo như vậy. Nó đáp : "Thưa ngài, con đây !",
nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi
hành ý muốn của người cha ?". Họ trả lời : "Người thứ
nhất". Đức Giêsu nói với họ : "Tôi bảo thật các ông : những
người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa
trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính
cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những
người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông,
khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin
ông ấy".
SUY NIỆM
Không sai lỗi là người tốt.
Có lỗi lầm mà sám hối là đáng quý.
Có thể người con lớn đã có chương trình riêng ngày đó
nên khi nghe bố bảo đi làm thì anh nói con không đi được,
hiểu là anh đang có công việc phải làm hoặc mắc hẹn với
người ta, nghĩa là anh không phải hạng người lêu lổng nên
buột miệng: Thưa Cha, con không đi làm được, từ chối lời
cha, nhưng rồi hối lại : Việc chung gia đình phải chu toàn
trước, việc riêng phải gác lại vì ích chung, thế là anh đi làm.
Như vậy anh là con người có ý thức, có chương trình về
công việc và cũng là người con thảo, luôn vâng lời.
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Trái lại, người con thứ hai vừa nghe cha bảo ra làm
vườn nho, anh vui vẻ thưa ngay : Dạ. Nhưng vì anh chẳng
có ý thức gì về công việc, nên ra đến đường gặp bạn rủ đi
chơi là anh không nghĩ gì đến công việc phải làm, đi với
bạn ngay. Anh không là con người nền nếp, anh thiếu ý
thức về bổn phận. Tuy không cố tình lỗi lời cha, nhưng
cách sống ấy thật đáng trách.
Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta không ý thức về thời
giờ, về bổn phận thì thời giờ sẽ qua đi vô ích, mà bổn phận
thì không chu toàn, con người như vậy nếu chưa xấu thì rồi
cũng là con người vô dụng.
Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương mẫu cho sự vâng lời
và quý trọng thời giờ. Nếu ta tôn sùng Thánh Tâm Chúa thì
chúng ta sẽ được Chúa uốn nắn và chỉ vẽ cho việc gì phải
làm và nên làm, để đời ta không trở thành vô dụng, mà còn
được Chúa yêu thương.
CẦU NGUYỆN
1. Thánh Tâm Chúa Giêsu là gương vâng lời, xin giúp
chúng con biết luôn luôn bỏ ý riêng để thực thi điều ích
chung đòi hỏi.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Thánh Tâm Chúa Giêsu là bàn thờ hiến thánh những
tư tưởng, ước muốn và công việc hàng ngày của chúng ta.
Xin thánh hóa chúng con.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn luôn là ơn soi sáng, là
sức mạnh cho những ai kính mến Thánh Tâm Chúa.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
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Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 29
Xin Chúa cho ta áo cưới là yêu thương tha nhân
Matthêu 22,11-14

-Dụ ngôn tiệc cưới

Bấy giờ, nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở
đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người
ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục
lễ cưới?". Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ,
nhà vua bảo những người phục dịch : "Trói chân tay nó lại,
quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải
khóc lóc nghiến răng !". Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người
được chọn thì ít.
SUY NIỆM
Tiệc cưới là một bữa tiệc, có thể nói là duy nhất trong
đời của từng người con, mà cha mẹ muốn làm vinh dự cho
con.
Cũng là bữa tiệc quy tụ đông đảo người thân của cha mẹ
và bạn hữu của con mình.
Ông vua làm tiệc cưới cho con đã cho đi mời trước các
người có vị vọng. Và tới giờ lại sai người đến nhắc nhở cho
từng người. Nhưng mỗi khách đưa ra một lý do riêng để
kiếu... cũng có người xỉ nhục hay giết sai nhân.
Vua giận, sai lính đi tiêu diệt những kẻ vô lễ, vô ơn và
cho người ra đón các ngã tư, gặp ai dù giàu nghèo, và ép
cả những người khuyết tật vào miễn sao cho phòng tiệc
đầy người.
Nhưng đang tiệc vui vua vào thăm thực khách và thấy
một người không mặc áo cưới liền bảo lính trói anh ta,
quăng vào ngục tối.
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Nghe qua, ta thấy ông vua ấy bất công và tàn ác, người
ta đâu có muốn đi dự tiệc cưới, ép người ta rồi lại trị tội
người ta.
Nhưng thực ra là vua đã cho may hay thuê nhiều áo
cưới bày sẵn nơi phòng khách, người ta chỉ có việc khoác
áo đó vào mà cũng không làm.
Hai hạng người :
- Giàu sang không đáp lời mời.
- Đáp lời mời, nhưng coi thường thể thức xã giao.
Không đáp lời mời của vua, tượng trưng cho tội coi
thường ơn Chúa. Đáp lời mời mà không mang áo cưới. Áo
cưới tượng trưng cho Đức Ái. Phòng tiệc tượng trưng cho
Hội Thánh.
Coi thường ơn Chúa, Chúa sẽ rút ơn và ta sẽ bị loại khỏi
nước Trời.
Không mặc áo cưới là thiếu đức ái, thiếu tinh thần hội
nhập, đời ta sẽ cô đơn và mất các ơn đoàn sủng Chúa ban
để thăng tiến cộng đoàn và bảo vệ cá nhân.
Hội Thánh là nhiệm thể của Chúa Kitô, muốn gia nhập
và sống vui trong Hội Thánh phải biết quý trọng Hội Thánh.
Thánh Tâm Chúa Giêsu là phòng tiệc Nước Trời mà
Chúa mời gọi mọi người chúng ta vào tham dự và áo cưới
cũng là Thánh Tâm Chúa, mà ta phải mặc vào là kính mến
mới được dự tiệc Nước Trời.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là phòng tiệc Nước Trời,
mà chúng con được mời tham dự. Xin cho chúng con biết
đáp tiếng Chúa mời gọi.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
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2. Áo cưới là biểu tượng Đức Ái mọi người phải có mới
được vào phòng tiệc. Xin cho chúng con được lòng kính
mến Thánh Tâm Chúa như áo phải có khi dự tiệc Nước
Trời.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Thánh Tâm Chúa Giêsu được tôn vinh khi chúng ta
đáp lời Chúa mời gọi.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...
***

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 30
Hãy dâng toàn thân và trọn đời ta
để kính mến Thánh Tâm Chúa
Gioan 15,4-7 -Hãy ở lại trong tình Chúa yêu
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng
như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không
gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại
trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và
Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,
vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành
nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho
nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại
trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được
như ý.
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SUY NIỆM
Cành nho phải liền với thân nho mới sống và mới có hoa
trái.
Khi chịu phép Rửa tội, chúng ta đã được trở nên chi thể
của Chúa Giêsu Kitô, và cũng như cành nho phải liền với
thân cây nho mới được hưởng nhựa sống từ gốc nho
chuyển cho. Nếu cành nho bị chặt lìa khỏi thân nho thì
cành nho sẽ khô héo và bị cắt đi. Cành nho không sinh trái
cũng bị cắt bỏ.
Linh hồn không sinh hoa lành trái tốt là các việc phúc
đức, thì khác chi cành nho không hoa trái. Nhưng nếu cành
nho xấu bị người làm vườn cắt bỏ, thì linh hồn chúng ta dù
tội lỗi Chúa Giêsu cũng không bỏ, nếu tự ta, ta không quay
lưng lại với Chúa Giêsu. Chúa muốn cho ta sám hối để
được thứ tha và được hưởng nhựa sống siêu nhiên.
Thánh Tâm Chúa Giêsu dù phải tan nát vì tội lỗi chúng
ta, Chúa không bỏ chúng ta. Nhưng Chúa kêu gọi ta sám
hối và tin vào Tin Mừng. Mà Tin Mừng nếu không phải là tin
Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, thay ta và
Chúa đã phục sinh để nói với ta rằng nếu ta tin Chúa đã
phục sinh tức là Chúa đang sống và lẽ sống của Chúa là
yêu thương, là tha thứ, là chờ đợi đời ta trở về cùng Ngài.
Ta đã được trở về cùng Chúa, hãy bám chặt lấy Người,
vì Người là sức sống của ta. Nhờ Người ta mới có khả
năng phát sinh hoa trái thơm ngon, và cũng nhờ ẩn mình
trong Thánh Tâm Chúa, hoa trái của ta mới tồn tại.
CẦU NGUYỆN
1. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi
chúng con. Xin tha thứ và cứu chúng con khỏi chết đời đời.
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* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
2. Tội cố tình là không tin vào Chúa có quyền tha tội và
mong được tha thứ. Ta hãy chạy đến cùng Thánh Tâm
Chúa với lòng sám hối ăn năn.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
3. Chúa Giêsu đã tuyên bố chỉ có tội cố tình chối bỏ ơn
Chúa mới không được tha. Vậy dù tội lỗi thế nào ta cũng
hãy chạy đến cùng Thánh Tâm Giêsu với lòng chân thành
sám hối.
* Hát : (Khúc hát Trang 19 -20)
* Kinh Dâng hiến; Kinh Dâng Mình, Kinh Đền Tạ ...

***
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CÁC KINH NGUYỆN VỀ THÁNH TÂM
------0O0------

KINH DÂNG NGÀY
Lạy Trái Tim cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ
Trái Tim cực sạch Đức Bà Maria, mà dâng lên Trái Tim
Chúa, mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó
con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con,
và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên trên
bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý
cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.
***
KINH DÂNG MÌNH 1
CHO TRÁI TIM CHÚA
NHD: (Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tôn nhận Chúa
làm Vua trên hết các vua, Chúa trên các Chúa, Vua cai
trị tâm hồn, trí khôn thân xác và hơi thở, đời sống con
thuộc về Chúa. Chúng con xin dâng mình con cho Trái
tim Chúa.)
Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng cho Trái Tim Chúa,
linh hồn và xác con, mọi việc con làm, lời nói ý tưởng và
mọi sự khó nhọc trót cả đời con. Con muốn sống vì Chúa
mà thôi. Cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa Nhân
Lành. Xin Chúa sống trong con, và chớ để con lỗi nghĩa
cùng Chúa bao giờ. Amen.
(Mỗi lần đọc kinh này thì được hưởng 50 ngày ân xá)
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KINH DÂNG GIA ĐÌNH (1)
Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con
khiêm nhường quỳ dưới chân Chúa mà dâng cả gia đình
chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy
làm Vua chúng con liên, chúng con hoàn toàn tin cậy
Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng,
sự ước ao, lời nói việc làm của chúng con.
Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định
làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, chia sự vất vả làm ăn
của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết
Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê
trễ.
Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô
rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy ngợi khen, hãy
làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi
nơi và mọi đời. Amen.
***
KINH DÂNG GIA ĐÌNH
CHO TRÁI TIM CHÚA (2)
Lạy rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. Khi hiện ra với
Thánh nữ Magarita Maria, Chúa đã tỏ lòng ước ao ngự trị
trong các gia đình. Nay chúng con muốn làm thoả lòng
Chúa, nên tụ hợp nơi đây, đồng thanh phó dâng gia đình
chúng con cho Chúa ngự trị.
Chúng con dốc quyết từ nay, ăn ở như Chúa muốn là:
Làm trổ sinh hoa trái phúc đức, chê ghét thế tục phù vân,
để được hưởng sự bình an Chúa hứa.
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Xin Chúa ngự trị tâm hồn chúng con, cho chúng con
được lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững bền lòng kính
mến sốt sắng. Chúng con sẽ năng rước Chúa vào lòng, để
được liên kết với Chúa ngày càng bền chặt hơn.
Lạy Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, xin gìn giữ
chúng con, và chúc phúc cho mọi việc chúng con làm,
việc phần hồn cũng như việc phần xác. Khi Chúng con
phiền muộn khổ đau xin Chúa ủi an nâng đỡ, và khi
chúng con được vui mừng xin cho chúng con được vui
mừng trong Chúa. Khi có ai trong chúng con sa ngã,
phạm tội mất lòng Chúa, xin Trái tim Chúa nhân từ thúc
giục họ ăn năn sám hối, để được ơn nghĩa lại cùng Chúa.
Sau hết, khi có ai trong gia đình chúng con được
Chúa gọi về, xin cho chúng con bằng lòng vâng theo
Thánh Ý Chúa. Chúng con mong ước một ngày kia, cả
gia đình chúng con được sum họp trên quê trời, hát mừng
ngợi khen Chúa luôn mãi, cùng Trái Tim vẹn sạch Mẹ
Maria, và Thánh cả Giuse, chúng con xin dâng gia đình
chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hằng nhắc
nhở nhau tuân giữ mọi điều chúng con đã thề hứa với
Chúa.
Chúng con nguyện xin Rất Thánh Trái Tim Chúa
Giêsu, là Vua, là Chúa chúng con, Đấng hằng sống, và
hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đời đời
chẳng cùng . Amen.
***
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LỜI NGUYỆN ĐỀN TẠ
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
***
A. Lạy Chúa Giêsu, Thánh Tâm Chúa đã héo hắt vì
yêu thương, mà chúng con đã sống biết bao ngày
phụ bạc cùng Chúa.
B. Lạy Chúa Giêsu, chúng con phàn nàn hối hận mọi tội
lỗi con.

A. Biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống trong linh hồn
con, để giục con mến yêu, nhưng con đã cố tình
không biết và hắt hủi Chúa.
B. Xin cho chúng con từ nay yêu mến kính thờ Thánh
Tâm Chúa.

A. Chúa hằng giang tay để sẵn sàng ôm ấp vỗ về, và
chia sẻ những ưu sầu đau khổ trong cuộc sống của
con, nhưng con vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt làm buồn
lòng Chúa.
B. Lạy Chúa, nay chúng con xin đến dâng mình để yên ủi
Thánh Tâm Chúa.
A. Thánh Tâm Chúa đau đớn vì thấy bao gia đình
Công Giáo đã xa đàng đạo đức, dung túng các thói
hư những gương xấu, sinh muôn ngàn tội lỗi làm
mất lòng Chúa.
B. Xin cho gia đình chúng con được nên thánh thiện.
A. Chúa thương xót bao gia đình phải tan nát, vì các
bậc cha mẹ không để ý đến việc dạy dỗ con cái.
B. Xin cho các bậc cha mẹ được đầy đủ nghĩa vụ giáo
dục và hướng dẫn con cái.

A. Chúa thương xót bao gia đình phải âu sầu cay đắng,
vì không biết chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa, là
nguồn mọi sự an ủi.
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B- Xin cho gia đình chúng con biết cầu khẩn Thánh Tâm
Chúa, trong lúc vui cũng như lúc buồn tủi.

A. Chúa khóc thương nhân loại đang từ chối, không
nhìn nhận Chúa là Đấng tạo nên muôn loài, và
Chúa là Đấng phải tôn thờ.
B. Chúng con xin sấp mình thờ lạy Thánh Tâm Chúa cả
Trời Đất.

A. Ngày nay còn biết bao người vẫn không nhận biết
Chúa là Đấng ngự trị trên vũ trụ, và có những lời
nhạo cười Chúa.
B. Xin cho chúng con nhận Chúa ngự trị trong lòng
chúng con.

A. Những âm mưu của ma quỷ, chúng quyết làm cho
loài người bỏ Chúa, không tin cậy yêu mến Thánh
Tâm Chúa,
B. Xin cho chúng con biết phó thác, tin cậy yêu mến
Thánh Tâm Chúa.

A. Chúa đã mang lửa yêu mến xuống thế gian, và
Chúa hằng ao ước lửa ấy bùng cháy lên.
B. Xin đốt lòng chúng con cháy lên lửa yêu mến Thánh
Tâm Chúa.

A. Gia đình là nền tảng là nguồn sống của xã hội, xin
Chúa hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia đình.
B. Lạy Chúa, xin hãy đến và ngự luôn mãi trong mọi gia
đình.

A. Chúa đã Phán: Ta là Vua là Đấng thống trị. Xin
cho mọi dân nước tung hô Chúa là Vua.
B. Lạy Chúa, xin cho cả nhân loại biết tung hô Chúa là
Vua.
Đọc chung: Ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ
Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng ngự trị muôn đời.
Amen.

***
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KINH DÂNG MÌNH 2
CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu/ đã
thương chúng con vô cùng! Ai kể cho xiết/ được những
ơn Trái Tim cực Thánh/ đã ban cho chúng con; từ khi
Đức Chúa Giêsu mới sinh ra/ thì Trái tim Người đã nghĩ
đến chúng con là kẻ hèn mọn/ mọi việc Người làm/ thì đã
làm vì chúng con. Người đã chịu đau đớn/ đã chịu nạn/
đã chịu chết/ Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng
con/ chúng con mê muội bấy lâu nay chưa suy ơn Đức
Chúa Trời liên/ xin Đức Chúa Trời tha tội, tha vạ cho kẻ
có tội.
Chúng con là kẻ khốn khó/ chẳng biết làm thế nào
mà đội ơn cho xứng đáng/ nay ơn trên trời soi sáng/ thì
chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta
kính mến Trái Tim Người cách riêng/ Thật là chúng con
thiếu thốn mọi đàng/ trong mình những thấy tội lỗi/
chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim Cực Thánh.
Chúng con xấu hổ lắm! Sấp mình xuống dưới chân Đấng
nhân lành vô cùng/ chúng con hợp một ý cùng bề trên/
mà dâng mình cho Trái Tim Cực Trọng Đức Chúa
Giêsu./ Chúng con dâng linh hồn, xin Trái tim gìn giữ
cho sạch mọi tội, chúng con dâng xác, / xin Trái tim ban
ơn cho được làm con Đức Chúa Trời/ mọi sự bề trong bề
ngoài/ mọi việc chúng con làm/ sự sống sự chết/ tài trí
của cải hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay
thảy/ dù khi chúng con được sự gì lành/ dù khi phải sự gì
khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim
Đức Chúa Giêsu.
Chúng con cũng dâng cả anh em họ hàng/ xin Trái
Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành/ Ở Trái Tim Cực
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Thánh/ hãy cai trị trong lòng chúng con/ xin che chở
chúng con cho khỏi chước ma quỷ/ xin thêm lòng tin cậy
kính mến cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời/ xin
phá những sự dữ hay vây bọc tứ bề/ xin cứu lấy chúng
con trong giờ sau hết; xin ban mọi ơn lành cho Đấng
Giám Mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu/ xin phù
hộ cho các thầy cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời/ cùng
xin giúp các đấng các bậc được dạy dỗ chúng con cho
nên.
Ở Trái Tim hay thương vô cùng/ hãy chịu lấy trái
tim hèn mọn chúng con/ hãy ban lòng kính mến một ngày
một hơn ở đời này/ hãy đưa chúng con lên Thiên Đàng/
hưởng Trái Tim Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.
Amen.
---------

KINH ĐỀN TẠ
TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành/ Chúa đã yêu dấu
loài người quá bội mà loài người vô tình tệ bạc/ lại còn
khinh mạn dể duôi/ nay chúng con sấp mình xuống trước
bàn thờ Chúa/ hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được
đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ, hằng
làm sỉ nhục Trái tim Chúa hay thương dường ấy/ Song le
chúng con nhớ lại/ xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa
cùng Chúa như vậy/ thì chúng con hết lòng ăn năn đau
đớn/ xin Chúa thương xót thứ tha/ chúng con sẵn lòng
đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng
rỗi/ hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là
Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật/ hoặc khinh dể
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những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rưả tội/ mà rẫy
bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng /
Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy/ thì
chúng con quyết chí đền hết thay thảy/ lại dốc lòng đền
riêng những tội này/ như cách ăn ở buông tuồng mất nết/
những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch
mất lòng khiết tịnh/ Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ/ sự nói
lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh/ những điều sỉ
nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm
thầy/ những điều ơ hờ khinh dể/ cùng những tội gớm ghê
phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu/
Sau hết/ chúng con xin đền tội chung các nước thiên
hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền/ cùng chẳng
vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy/ Chớ gì chúng
con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy/ Ít là
chúng con xin dâng công đền tội/ xưa Chúa đã dâng cho
Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá/ mà rầy còn dâng trên
bàn thờ mọi ngày/ lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ
đồng trinh và các Thánh/ cùng các kẻ lành/ cho được đền
vì những sự vô phép mất lòng Chúa/
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau/
nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ đức tin cho vững
vàng/ ăn ở thanh sạch/ giữ luật Phúc Âm cho trọn/ Nhất
là luật mến Chúa yêu người/ cho được bù lại những tội
chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghiã cùng
Chúa hay thương dường ấy/ lại hết sức ngăn ngừa/ kẻo
người ta còn phạm đến Chúa/ cùng khuyên dụ cho nhiều
người trở lại theo chân Chúa/
Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân/ chúng con
cậy vì lời Đức Nữ đồng trinh Maria/ đã đồng công chuộc
tội cầu bầu/ Xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con/ thật
lòng kính dâng mà tạ Chúa/ cùng xin cho chúng con được
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ơn bền đỗ/ giữ lòng trung tín/ lo việc bổn phận làm tôi
Chúa cho đến trọn đời/ Cho ngày sau chúng con hết thảy
được về quê thật/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng
cùng Amen.
***

KINH THÁNH HIẾN
CHO TRÁI TIM CHÚA
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su, chúng
con xin thánh hiến bản thân chúng con cho Rất Thánh
Trái Tim Chúa. Xin hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu
của con. Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa. Xin hãy
làm đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi
chân Chúa, và con tim con nên con tim Chúa. Xin cho
con nhìn với đôi mắt Chúa, hiểu với tâm trí Chúa, yêu
với con tim Chúa, phụng sự với ý chí của Chúa và xin
cho con được tôn thờ Chúa với tất cả sự hiện hữu của
con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô
khác.
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin ban
cho con Thần Khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết
yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa,
và cho Chúa mà thôi.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân
thể con thành đền thờ của Chúa. Xin Chúa hãy ở lại cùng
con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu sâu th ẳm nhất, để
con sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho con tình
yêu để con phụng sự Người với trọn cả con tim con, linh
hồn con, trí khôn và sức mạnh con. Xin hãy chiếm lấy tất
cả mọi quan năng hồn xác con. Xin điều hoà mọi dục tính
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trong con: mọi cảm xúc, cảm tình của con. Xin hãy làm
chủ trí nhớ và trí tưởng tượng của con. Lạy Thần Khí
Tình Yêu Cực Thánh, xin ban cho con tràn đầy các ân
sủng linh nghiệm của Chúa. Xin ban cho con trọn vẹn các
nhân đức. Xin gia tăng đức tin trong con. Xin hãy cho
con được toàn vẹn bảy đặc sủng, hoa quả và ân phúc của
Thần Khí Chúa.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin hãy biến
đổi linh hồn con nên Cung Thánh của Chúa. Amen.
***

KINH CẦU
TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
***
·

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

·

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

·

Xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

·

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

·

Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
- Thương xót chúng con.

·

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời
thật.

·

Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.
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·

Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu Con Ðức Chúa Cha hằng
có đời đời. (Mt 16:16; 6:9).
- Thương xót LH. . . ……(Thưa sau mỗi câu).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu bởi phép Ðức Chúa Thánh
Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Ðức Mẹ
Ðồng Trinh. (Mt 1:20; Lk 1:26).
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hợp làm một cùng Ngôi
Thứ Hai cho trọn. (Jn 1:14).
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. (Mt 25:31;

·

·

Mt 16:27, 26:64; Ps 71:19; Col 1:15; Heb 1:3).
·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời.

(Jn

2:19-21; Jn 4:23).
·

·

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là toà Ðấng cực cao cực
trọng. (Heb 9:11-12; Jn 1:14; 2Pet 1:13-14).
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng
là cửa Thiên Ðàng. (Gen 28:17; Jn 1:51).
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy.
(Eph 3:19; Prov 27:21, Wis 3:6).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự
thương yêu. (Heb 1:19; Rom 3:26, 5:5).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự
yêu dấu. (Mt 19:17).
Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức.

·

(Eccles !:2; Heb 1:9).
·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi
đàng. (Heb 1:6; Rev 5:9).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người và là
chốn phải hướng về thay thảy. (Heb 2:8; Ez 11:19; Jer 32:39).
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·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan
thông thái. (Col 2:3).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nơi trót tính Ðức Chúa
Trời ngự. (Col 2:9).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là chốn Ðức Chúa Cha lấy
làm ưng ý mọi đàng. (Mt 3:17. 17:5).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy
ơn lành cho hết mọi người chúng con. (Jn 1:16).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao
khát. (Gen 49:26; Ps 120:1).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô
cùng. (2Thes 3:5; Ex 34:6).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những
kẻ nguyện xin. (Rom 10:12).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con
được nên lành nên thánh. (Is 12:3; Ps 35:10; Jn 7:38; 1Cor
10:4; Rev 7:17, 21:6; 22:1).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con.
(1Jn 2:2; Rom 3:25).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nha
bội phần. (Lam 3:30; Ps 21).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng
con. (Is 53:5).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết.
(Phil 2:8; Heb 5:8).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua.
(Jn 19:34; Cant 2:14).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự an ủi.
11:28; Lk 2:25; Cor 1:3).
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(Mt

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống
lại chúng con. (Jn 11:25; 1Jn 1:2).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ban cho chúng con được
bằng an và làm lành cùng Ðức Chúa Trời. (Col 1:20; Lk
2:14; Jn 20:19).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ
có tội. (Ps 128:3; Mt 26:28).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy.
(Rom 10:13).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh
thì được cậy trông. (1Thes 4:13; Col 1:5,27).

·

Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh
được vui mừng. (Rev 21:23).

·

Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.

Tha tội chúng con.

·

Chúa Kitô chuộc tội cứu thế.

Nghe cho chúng con.

·

Chúa Kitô chuộc tội cứu thế. Thương xót chúng con.

·

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất hiền lành và khiêm nhường
trong lòng.

·

Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Trời phép tắc vô cùng
hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim
Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen, và những
việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận
mà tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van. Vì Ðức Giêsu
Kitô Con Chúa, là Ðấng hằng sống hằng trị làm một cùng
Chúa và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
***
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**Tác giả Timothy T. O’Donnell đưa ra nhận định
rằng Kinh Cầu Trái Tim Chúa Giêsu mà chúng ta thường
đọc hiện nay, được Ðức Lêô XIII phê chuẩn ngày
02/04/1899, là một Kinh Cầu phong phú nhất về nguồn
gốc Thánh Kinh của các lời cầu. Tác giả đã trưng dẫn các
mạch văn Thánh Kinh làm căn bản cho các lời cầu trong
Kinh Cầu Thánh Tâm, như để mọi người thấy rằng
Thánh Kinh chính là phương tiện tối cần giúp người ta
am hiểu, mến yêu và kết hợp mật thiết với Thánh Tâm
Chúa Giêsu.

KINH CẦU XIN
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt
lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha,
mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều,
con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha
là Đấng xót thương, từ xưa tới nay, con chưa từng nghe
có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.
Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha
không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới
lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào
bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời
Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng : “Thà
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rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót
của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác “
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ
loi cô độc, Chúa là thiên đàng. Là Đấng Cứu rỗi, là niềm
an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển
hoang mang nghi ngại, Chúa Là ánh sáng chiếu soi bước
đường con đi, Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc,
Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một
danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của
chúng con. Amen
----o----

KINH CẦU NGUYỆN
CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI
Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng hữu, con khẩn cầu
Chúa và van xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân
khốn khổ,
Ôi Trái Tim dịu hiền của Chúa Trời con, lòng
thương xót Chúa vô bờ bến con van xin Chúa cho các
linh hồn tội lỗi.
Ôi Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng thương
Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân
sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin
Chúa cho các linh hồn tội lỗi.
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Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng
cay của Chúa, mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư
mất, bởi vì ơn cứu rỗi bằng Máu Thánh Chúa đã đổ ra
cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả, Ôi Chúa
Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con
bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần
một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại.
Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn
và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng
được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. Bởi vậy
xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của
Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài.
Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một
người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng lòng thương
xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.
Chúa ơi ! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi
con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi ! Chúa
Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân
Chúa để họ tôn vinh LòngThương Xót Chúa đến muôn
đời. Amen.
***

KINH XIN CHO GIỐNG TRÁI TIM CHÚA
Ôi ! Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống Trái
Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái
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Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm
hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn
khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ
trong trái tim con.
Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng xin cho lòng con
bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân
con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần - linh - hoá
bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều
làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi
con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi
ngày. . .
Ôi! con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành
mình Chúa. Ôi ! Chúa của con. Amen.
***

KINH TẠ ƠN
(Lòng Thương Xót )
Ôi ! Chúa Giêsu ! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn
Chúa Vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn
xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của Trái Tim chúng con
là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu
trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh
hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa.
Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen
***
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THÁNH CA
---------o0o-------NHD : Gợi ý hướng dẫn.
Lạy Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa,
Ngài là ánh sáng, soi dẫn đường con đi.
Ngài là Thần Khí, xin cho con bước đi trong sự thật.
Xin chiếm ngự linh hồn con, xua tan bóng tối tăm.
Xin xoá những lỗi lầm trong con người yếu đuối của con,
Hãy chiếu soi trong con ngọn lửa hồng yêu mến nồng nàn.
Xin cho chúng con tìm được bóng mát
trong đại dương Thánh Tâm tình Chúa bao la.
***

1- HÃY CHIẾU SOI
ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm
hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên
Chúa ban nhiều Thánh ân.
1- Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu
soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm
an vui trong vòng tay hiền từ Chúa dìu đưa.
2- Xin cho mãi cuộc đời lời thương mến bừng trong
trái tim. Tìm mến Chúa trong tình không héo úa,
tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm
bình an.
***
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2-THẮP SÁNG TRONG CON
ĐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa.
Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1- Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa
như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
2- Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm
tin cao dâng, ôi niềm tin Thánh ân tuyệt vời.
***

3- THẦN KHÍ SAI ĐI
ĐK: Thần khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo
Tin Mừng. Thần khí Chúa đã Thánh hiến tôi, sai tôi
đi, Ngài sai tôi đi.
1- Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với
người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát, Thiên
Chúa đã cứu tôi.
2- Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với
người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi, Thiên Chúa
đã cứu tôi.
3- Sai tôi đến với người đau yếu, Sai tôi đến với người
thất vọng. Mang Tin Mừng chân lý, Thiên Chúa đã
cứu tôi.
4- Sai tôi đến với người tội lỗi, Sai tôi đến với người
lao nhọc. Mang Tin Mừng cứu rỗi, Thiên Chúa đã
cứu tôi.
***
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4- XIN CHỈ CHO CON
ĐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của
Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy
bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài).
Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con
những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là
Đấng ngày đêm con cậy trông.
1- Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành
cho những ai giữ trọn minh ước. Điều răn Chúa ra
nghiêm chỉnh thực thi.
2- Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa ngài vẫn có, mà
quên hết những lỗi lầm con mắc, hồi niên thiếu
vươn lên trong dại thơ.
***

5-

TRÁI TIM NGƯỜI

1. Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng
lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là
mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân
chuyên.
2. Trái Tim Người bị xâu xé vì ai? Thế trần bội nghĩa,
nhưng tình không phôi phai. Trái Tim Người hằng chờ
đón từng giây. Nâng đỡ ai còn mang gió loạn hai vai.
3. Trái Tim Người hằng nên chốn cậy trông. Ðưa người
lạc bước đem về nơi quê hương. Trái Tim Người đoàn
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con tới an nghỉ. Thêm sức can trường cho cõi lòng đau
thương.
ÐK. Dừng lại đây bên Trái Tim dịu hiền Chúa. Lòng
khô héo bừng cháy lên yêu đương. Ðời yên vui tâm trí
con mong về Chúa. Không biên giới mối tình Chúa
mến thương.
***

6. THÁNH TÂM GIÊSU
Hoài Ðức
1. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng
Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng
năm sống đời hy sinh*. Chúa ơi, hãy ban xuống cho
‘đoàn con an bình’.*
2. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Uy quyền năm
tháng che chở Hội Thánh. Ðoàn con Công Giáo luôn
vui sống đới hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho
‘đoàn con an bình’.*
3. Giêsu chúng con tới đây sấp mình. Ước nguyện Nam
Bắc chung lòng sùng kính. Toàn dân chung ti ếng hoan
ca, chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho
‘đoàn con an bình’.*
ÐK. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần. Không bao giờ
chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời
nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua ‘hết
mọi gia đình’ ‘(tâm hồn)’*
***(Cẩm nang LMTT GP Galveston-Houston-Texas 1998 trang120)
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7- CHÚA CHIÊN LÀNH
ĐK: Chúa chiên lành Người thương dẫn tôi đi, tôi
không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh
Người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát
Người tăng sức cho tâm hồn.
1- Vì quý trọng danh người, Người dìu tôi đi trên
đường công chính. Dù qua thung lũng mù sương,
tôi luôn sung sướng tựa nương bên Người.
2- Người thiết tiệc hoan lạc, đặt bàn ngay bên quân
thù gian ác. Tràn ly ban rót rượu ngon, luôn luôn
chan chứa dầu thơm trên đầu.
***

8- CHÚA LÀ MỤC TỬ
1- Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con
đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi.
Cỏ tươi rợn đồng xanh, con no thoả không bao giờ
thiếu nữa. Suối nước trường sinh con nghỉ uống
no đầy.
2- Chúa là Mục Tử, Người dẫn dắt con lần theo
chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không
lạc vương. Tối tăm con sợ chi, vì có Chúa với con
cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa gậy Người
dẫn an lòng.
3- Chúa là Mục Tử, Người dọn bữa kê bàn cho con
dân. Dầu Người tràn lan và chén ái ân Người đầy
chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng
dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng
Chúa muôn đời.
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ĐK: Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội,
này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa
ơi, sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi trong
suối mát cỏ xanh con thiếu gì.
***

9- KINH HÒA BÌNH
Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và
phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng
con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu
thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi
lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông
cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối
tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa! Xin hãy dạy con; tìm an ủi người hơn
được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người
hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc
quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là
khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn
đời.
Ôi Thần Linh Thánh ái xin mở rộng lòng con, xin
thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an
bình.
***
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10 -TRONG TRÁI TIM CHÚA YÊU
PK:1-Trong Trái Tim Chúa yêu muôn đời. Con xin được
một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như
nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé
thôi. Trái tim con trong trái tim Người. Nhỏ bé thôi,
nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Người.
PK:2-Trong trái tim Chúa như nôi hồng. Con xin được
như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ.
Những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ
bé thôi. Mỗi ước mơ con có trong đời. Là sống vui,
là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.
ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha.
Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm
đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa
trái tim nở hoa.
***

11- THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin
hãy ban xuống lòng con, tàn lửa say yêu một Chúa.
Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tràn lan niềm thương xót,
** xin thương những người đã dám cả lòng xúc phạm
đến Thánh Tâm Cha.
** xin thương những người đang sống trong tội, biết tìm
đến Thánh Tâm Cha.
***
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12. ÐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG
Vinh Hạnh
ÐK. Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa
Trời. Ðau có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Ðâu
có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý
hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái. Xin
hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết
lòng, hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa
mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một
ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan
căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái,
yêu Chúa mến thương anh em.
----

13 – TÁN TỤNG HỒNG ÂN
ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la.
Xin dâng lời cảm mến hoà theo tiếng hát dâng lên. Đôi
bàn tay Chúa nâng đỡ con, (xin dâng lời cảm tạ). Cho đời
con vững một niềm tin, ( xin dâng lời cảm mến). Đôi bàn
tay Chúa dẫn con đi, ( xin dâng lời cảm tạ). Tay hồng ân
Chúa đưa con về, (xin dâng lời cảm mến). Chúa cho con
Trời mới đất mới, đường đời con đổi mới, con í . . .ca
ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.
1- Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn
thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới
cánh. Chúa thương yêu ấp ủ luôn đêm ngày.
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2- Nhiệm màu tình Chúa cao siêu. Loài người được
Chúa nâng niu, nâng niu tựa con ngươi trong mắt
Chúa. Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.
***

14. ĐẾN MUÔN ĐỜI
con cảm tạ ơn Chúa
ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời
con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca
vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn
Người.
Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng
hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng
Người, hạnh phúc nào hơn.
Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu
hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con
hiến dâng Người êm ái nào hơn.
Dù đời con thương đau, sống bên Chúa con luôn cậy
trông nơi Danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc
vui sầu, an ủi nào hơn.
***

15 – LỜI THIÊNG
1- Lời Thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời
cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay
vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tin yêu
nồng ấm.
2- Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời. Và từ khi
biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin
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tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường
dài.
ĐK: Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những
ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con. Tương lai còn dài
Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con
qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao
khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa
trong con nghe lời Chúa ru trong hồn
***

16- TÂM TÌNH HIẾN DÂNG
Đ K : Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng
ân chúa cao vời, Chúa đã làm cho con .
1 –Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa
và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian,
cho con say tình mến và này con xin đến, một đời
trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.
2 –Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoen úa .
Nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi.
Ra đi đầy nguyện ước và này con gieo bước,
nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi
người .
***
17- ĐẸP THAY
ĐK: (Đẹp thay). Ôi đẹp thay những bứơc chân gieo
mầm cứu rỗi. (Đẹp thay). Ôi đẹp thay những bứơc
chân rảo khắp nẻo đường. (Ai gieo trong lệ sầu). Sẽ
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gặt trong vui sướng. (Ai gieo trong nước mắt). Sẽ về
giữa tiếng cười (Ôi đẹp thay) những bước chân tiến
vào giữa lòng thế giới , loan tình thương tình thương
Chúa Trời, loan niềm vui niềm vui cứu đời, cho mọi
người và mọi nơi.
Ôi đồng lúa mênh mông, phơi mình dưới nắng hồng
lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. Người đi trong
nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng
mừng bao la.
-----------
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MỤC LỤC
LỜI NGỎ
CHƯƠNG TRÌNH GĐPTTT SINH HOẠT
TRONG THÁNG CỦA XỨ ĐOÀN
TẬN HIẾN CHO THÁNH TÂM CHÚA
Sự cần thiết của việc ĐỀN TẠ TT
CÁC CA KHÚC NGẮN ĐỂ CHỌN
LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM 30 NGÀY
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 1
Cầu Nguyện Cho Mọi Người Ðược
Ơn Kính Mến Thánh Tâm Chúa.
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 2
Cầu xin ơn biết đáp lại tình Chúa
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 3
Cầu xin ơn biết đón nghe Lời Chúa
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 4
Cầu xin ơn được thấu hiểu tình Chúa yêu ta
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 5
Cầu xin ơn được vào ẩn mình
trong Thánh Tâm Chúa Giêsu
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 6
Xin ơn được thanh tẩy
nhờ các thử thách Chúa Giêsu gửi cho
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 7
Xin ơn biết coi thường của cải thế gian
Đền Tạ Thánh Tâm
Xin ơn biết đối đãi cư xử hiền lành
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 9
Xin ơn biết vui lòng chịu khổ đau vì Chúa
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 10
Cầu xin ơn biết thật lòng
mong được thăng tiến phần hồn
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Trang
4
5
8
13
19-20
21

24
26
29
30

31

35
37
39
41

Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 11
Xin ơn biết cảm thông với mọi người
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 12
Cầu nguyện cho giới trẻ giữ được
tâm hồn trong trắng
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 13
Xin ơn an bình tâm hồn
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 14
Cầu xin ơn biết tôn trọng giá trị người khác
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 15
Xin ơn khiêm nhường nhận sai trái và sám hối
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 16
Xin cho các thanh thiếu niên trong trắng
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 17
Xin ơn kiên trì cầu nguyện
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 18
Xin ơn biết cầu nguyện
cho những người khinh ghét
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 19
Xin ơn được luôn ý thức Chúa săn sóc ta
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 20
Xin ơn trung thành với ơn Chúa gọi
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 21
Cầu xin ơn an bình cho tâm hồn
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 22
Xin ơn biết đáp tình Chúa
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 23
Xin ơn biết quảng đại chịu đựng
những người khó tính
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 24
Cầu xin ơn được nên giống Chúa Giêsu
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 25
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43
46

48
50

52
54
56

58
61
63
66
68

70
72

Xin Chúa biến đổi lòng con
nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 26
Xin ơn đức tin sáng suốt
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 27
Xin Chúa tha tội lỗi và thanh tẩy tâm hồn ta
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 28
Xin ơn mến Chúa yêu người
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 29
Xin Chúa cho ta áo cưới
là yêu thương tha nhân
Đền Tạ Thánh Tâm, Ngày 30
Hãy dâng toàn thân và trọn đời ta
để kính mến Thánh Tâm Chúa

74
76
79
81

84

86

CÁC KINH NGUYỆN VỀ THÁNH TÂM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KINH DÂNG NGÀY
KINH DÂNG MÌNH (1) CHO TRÁI TIM CHÚA
KINH DÂNG GIA ĐÌNH (1)
KINH DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA (2)
LỜi NguYỆn ĐỀN TẠ THÁNH TÂM
KINH DÂNG MÌNH 2 CHO TRÁI TIM CHÚA
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
KINH THÁNH HIẾNCHO TRÁI TIM CHÚA
KINH CẦUTRÁI TIM CHÚA GIÊSU
KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
KINH CẦU NGUYỆNCHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI
KINH XIN CHO GIỐNG TRÁI TIM CHÚA
KINH TẠ ƠN Lòng Thương Xót

PHẦN THÁNH CA từ trang 106 đến 115
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89
89
90
90
92
94
95
97
98
102
103
105
105

