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THƯ MỤC VỤ THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Hằng năm, Giáo Hội dành riêng tháng Sáu để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tôn kính Thánh Tâm Chúa 

Giêsu nghĩa là suy tôn Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu, nhất là qua cái chết trên 

thập giá vì tội lỗi loài người. Đặc biệt, hình ảnh Trái Tim bị đâm thâu… "máu và nước chảy ra” (x. Ga 19,34) là 

dấu chứng hùng hồn về tình thương bao la, cao cả, và lạ lùng mà Thiên Chúa đã hiến tặng cho nhân loại. Hình 

ảnh này cũng là sứ điệp mời gọi mỗi người Kitô hữu noi gương Thánh Tâm sống chứng nhân tình yêu của 

Thiên Chúa cho thế giới. Biết bao chứng nhân đã can đảm sống “mầu nhiệm Thánh Tâm” giữa đời để phục vụ 

tha nhân, noi gương thầy chí thánh Giêsu.  

Ngày 11/6/2021 là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Anh chị em hãy 

cầu nguyện cho các linh mục trên thế giới, cầu nguyện cho các ứng viên phó tế và linh mục sẽ được thụ phong 

trong mùa Hè này, cách riêng cầu nguyện cho tôi nhân dịp kỷ niệm 19 năm linh mục (29/6/2002). Xin tình yêu 

Chúa luôn nung nấu hướng dẫn, để các linh mục luôn là hiện thân của tình yêu Chúa trong sứ vụ mục tử. 

Thứ Bảy ngày 26/6/2021 nhân dịp Tu Đoàn Nhà Chúa và Giáo Xứ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục 

Gioan Baotixita Ngô Khắc Dương, S.D.D., quý cha và quý thầy thuộc Tu Đoàn Nhà Chúa sẽ tổ chức Ngày Ơn 

Gọi tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức từ 1:00pm - 4:00pm, để giới thiệu về Ơn Gọi của Giáo Hội nói chung và của 

Tu Đoàn Nhà Chúa nói riêng. Xin mời các bạn trẻ sinh viên, học sinh, Ban Giúp Lễ, Thiếu Nhi Thánh Thể cùng 

đến tham dự. Hãy đến để biết thêm ý Chúa qua việc dấn thân dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì phục vụ 

Chúa và Giáo Hội. 

“Uống Nước Nhớ Nguồn” là câu tục ngữ ca dao, là lời nhắn nhủ của cha ông ta đến các thế hệ “Hãy luôn biết 

ơn và đền đáp những người đã có công giúp đỡ mình”. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam được phát triển tại 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay là nhờ những người trong Cộng Đoàn Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã hy 

sinh vất vả khó khăn để thành lập. Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cần trân trọng giữ gìn và nhớ ơn những thế hệ 

đi trước đã bỏ công và trí tuệ để làm cho Giáo Xứ được phát triển như ngày hôm nay. Trong tinh thần đó, Giáo 

xứ chúng ta sẽ Mừng Kính Trọng Thể Lễ Quan Thầy Thánh Phêrô và Thánh Phaolô vào ngày 29/6. Năm nay 

Giáo Xứ chúng ta sẽ mừng kính Lễ Quan Thầy vào Ngày Chúa Nhật 27/6/2021. Thánh lễ sẽ được tổ chức vào 

lúc 10:30 sáng tại lễ đài. Sau Thánh Lễ kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tham dự Chương Trình Văn 

Nghệ và Tiệc Mừng tại khuôn viên Nhà Thờ. 

Ước gì trong Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho mọi người trong Giáo xứ chúng ta khi ngắm nhìn 

cảnh Chúa chịu tử nạn, thì ý thức được tình trạng tội lỗi của mình, để hoán cải và quyết tâm canh tân đời sống. 

Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là cơ hội thuận tiện để chúng ta yêu mến và tôn sùng Thánh Thể bởi vì 

Thánh Thể hiện tại hóa Tình Yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. 

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em bước vào Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu đầy tràn ân sủng, niềm vui và 

hy vọng. Mừng Ngày Hiền Phụ (Father’s Day) đến tất cả Quý Ông và Quý Anh. 

Trong Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, 

  

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, S.D.D., S.T.L 
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