Lịch sử Lòng tôn sùng

Thánh Tâm Đức Chúa
Giêsu

Kinh nguyện với

Rất Thánh Trái Tim
Đức Chúa Giêsu

• Ngày 27/01/1281, tại tu viện Helfta thuộc dòng Biển Đức,
tại Saxony, Chúa Giêsu đã tỏ cho Thánh nữ Gertrude thấy Thánh
Tâm của Người. Ngài đã giao cho Thánh nữ sứ vụ loan truyền
Lòng tôn kính Thánh Tâm Người để cứu rỗi các linh hồn và để
tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên nhân loại.

Thánh Tâm
Chúa Giêsu

• Chúa Giêsu sau đó cũng hiện ra với Thánh nữ Margaret Maria Alacoque (1647–1690), một nữ tu thuộc dòng Đức Bà
Thăm Viếng tại Paray-le-Monial (Pháp). Trong một số thị kiến
Người đã tỏ cho Thánh nữ thấy Rất Thánh Trái Tim của Người,
một Trái Tim bừng cháy lửa yêu mến nhân loại; nhưng trong một
số thị kiến khác, Thánh nữ lại trông thấy Rất Thánh Trái Tim Đức
Chúa Giêsu bị đâm thâu bởi một mão gai và rỉ máu vì tội lỗi và
sự vô ơn của toàn thể nhân loại.

• Trong tuần Bát nhật kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào
năm 1675, Chúa Giêsu đã cho Thánh nữ Margaret Maria thấy
trước một thị kiến rằng chính Thánh nữ và vị Linh mục Dòng
Tên, Linh mục de la Colombière, sẽ là những tông đồ mà Thiên
Chúa sử dụng để thiết lập ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
và cổ võ lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim của Người trên toàn
mặt đất.
• Năm 1765, Đức Giáo Hoàng Clement XIII chuẩn nhận nghi

thức thánh lễ và lời kinh nguyện nhằm tôn sùng Thánh Tâm Chúa
Giêsu. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã mở năm thánh và thánh hiến
toàn thể nhân loại cho Thánh Tâm
Chúa Giêsu.

• Năm 1928, Đức Giáo Hoàng
Piô XI tiếp tục cổ võ lòng sùng kính
Thánh Tâm Chúa Giêsu tới toàn
thể giáo dân. Ngài đã nâng ngày lễ
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu thành
lễ Trọng bậc nhất với Tuần Bát nhật.
Cuối cùng, nhằm mục đích làm việc
đền tội và đền bù mọi tội lỗi mà nhân loại đã xúc phạm đến Chúa
Giêsu – Vua vũ trụ và là Đấng cứu độ thế gian – Đức Giáo hoàng
Piô XI đã yêu cầu toàn thể giáo dân hãy đọc Kinh đền tạ Trái
Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu vào ngày lễ này. Một ơn toàn
xá sẽ được ban cho tất cả những ai đọc lời nguyện này vào ngày
lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kinh nguyện này còn được đọc
vào tất cả các ngày thứ Sáu đầu tiên trong tháng.

Kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con
xin phó dâng trọn hồn xác con trong tay Ngài thông qua
lời chuyển cầu của Rất Thánh Trinh nữ Maria.
*****
Từ bây giờ cho đến ngàn thu, mọi danh dự và vinh
quang đều thuộc về Rất Thánh Trái Tim và Danh Thánh
Đức Chúa Giêsu, cùng Rất Thánh Trinh nữ Maria — Mẹ
Thiên Chúa.
*****
Mọi danh dự và vinh quang đều thuộc về Rất Thánh
Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

MILITIA IMMACULATÆ
www.militia-immaculatae.asia/
vietnameseindex.php
MI
info@militia-immaculatae.asia
www.mi-library.org
www.kolbepublications.com

Thương xót
chúng con!

Cuộc thị kiến

Thánh Tâm Chúa Giêsu

của Thánh nữ Margaret Maria Alacoque

Trong quyển hồi kí của mình, Thánh nữ Margaret Maria kể
lại: Khi ấy tôi đang cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa Kitô trong
nhà nguyện, vào một ngày trong tuần Bát nhật kính Mình Máu
Thánh Chúa Kitô (tháng 06/1675), bất chợt Chúa Giêsu hiện ra
với tôi và nói:

• “Không gì có thể khiến cho Danh Ta trở nên cao trọng

hơn bằng việc thực hiện sứ vụ mà Ta sắp trao cho con sau đây.”
Liền ngay sau đó, Chúa Giêsu tỏ cho tôi thấy Thánh Tâm
của Ngài và nói:

• “Hãy nhìn xem Trái Tim này, đây là Trái Tim yêu mến

Lời hứa mà

Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ ban xuống những ai
tôn sùng Trái Tim của Người trong vòng chín
thứ Sáu đầu tháng liên tiếp
1. Ta sẽ ban cho họ mọi ơn lành cần thiết tùy thuộc vào ơn gọi
và bậc sống của mỗi cá nhân.
2. Ta sẽ đem đến bình an trong gia đình họ.
3. Ta sẽ yên ủi họ trong mọi nguy khốn của cuộc sống.
4. Họ sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm của Ta một nơi trú ẩn trước mọi
hiểm nguy trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là vào giờ lâm tử.
5. Ta sẽ thánh hóa mọi việc làm của họ.
6. Kẻ tội lỗi sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm của Ta suối nguồn
thương xót vô bờ bến.

nhân loại vô bờ bến, một Trái Tim hao mòn, héo hắt vì chỉ để tỏ
cho nhân loại biết Ta đã yêu thương họ đến nhường nào. Thánh
Tâm của Ta là Bí tích Tình yêu mà Ta đã thiết lập cho nhân loại;
nhưng thay vì đáp lại tình yêu của Ta bằng lòng mến, Thánh
Tâm của Ta chẳng nhận lại được gì ngoài sự vô ơn, lãnh đạm
bởi sự bất trung và phạm thượng của tội lỗi thế gian. Tuy nhiên,
giữa muôn vàn tội lỗi thế gian, Ta vẫn cảm nhận được nhịp đập
của nhiều con tim hằng yêu mến Ta và khao khát được thánh
hiến cho Trái Tim Cực Thánh của Ta.
Chính vì vậy, Ta muốn con biết rằng Ta muốn thiết lập một
ngày lễ đặc biệt vào ngày thứ Sáu đầu tiên ngay sau tuần Bát
nhật kính Mình Máu Thánh để tôn sùng Trái Tim Cực Thánh của
Ta; con hãy rước lễ vào ngày lễ đó và làm việc ăn năn đền tội để
đền bù tội lỗi mà nhân loại đã xúc phạm đến Thánh Tâm của Ta.
Ta đoan hứa với con rằng Thánh Tâm của Ta sẽ mở rộng
và tuôn đổ tràn đầy hồng ân xuống bất kì những ai tôn sùng
Trái Tim Cực Thánh của Ta. Lòng mến của con càng nhiều bao
nhiêu thì ân sủng của Ta tuôn đổ trên con cũng sẽ càng nhiều

bấy nhiêu.”

Chín thứ Sáu đầu tiên
trong tháng
•Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bao gồm việc
yêu mến Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu như là dấu
chỉ và phương tiện mà ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ tuôn
đổ xuống toàn nhân loại.
•Vào ngày thứ Sáu đầu tiên trong chín tháng liên tiếp, tất

cả những ai thành tâm yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu
hãy đi xưng tội và lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Kitô
để đền tạ mọi tội lỗi mà nhân loại đã xúc phạm đến Thánh
Tâm Chúa.

•Việc rước lễ vào ngày này phải được thực hiện với tâm

tình ăn năng thống hối nhằm đền bù mọi tội lỗi, mọi bất
kính mà nhân loại đã xúc phạm đến Chúa Kitô trong Bí
tích Thánh Thể.

•Ý nghĩa của việc sùng kính này nhằm thổi bùng lòng yêu

mến Chúa Giêsu và Thánh Tâm của Người trong lòng mỗi
tín hữu, và nhằm đền tạ mọi tội lỗi mà nhân loại hằng ngày
xúc phạm đến Bí tích Thánh Thể. Mọi việc làm và hành
động mà chúng ta làm trong ngày này phải được dâng lên
Thiên Chúa để đền bù tội lỗi của toàn nhân loại.

7. Những linh hồn lãnh đạm sẽ trở nên sốt mến.
8. Những linh hồn hằng sốt sắng yêu mến Ta sẽ đạt đến sự
hoàn thiện trong bậc sống hằng ngày.

9. Ta sẽ chúc lành bất kì nhà nào mà ảnh Thánh Tâm của Ta

được trưng bày và sùng kính một cách đặc biệt.
10. Ta sẽ ban cho mọi linh mục khả năng chạm đến mọi linh
hồn chai đá.
11. Tất cả những ai hằng loan truyền lòng sùng kính này đều
được khắc tên vào Trái Tim Cực Thánh của Ta, và tên tuổi
của họ sẽ không bao giờ bị xóa mờ.
12. Tình yêu vô biên của Thánh Tâm Ta sẽ ban cho tất cả
những ai rước lễ vào thứ Sáu đầu tiên trong chín tháng liên
tiếp ơn chết lành trong ơn nghĩa với Ta; Họ sẽ không chết trong
tình trạng tội lỗi hoặc khi chưa lãnh nhận các bí tích sau cùng;
Thánh Tâm của Ta sẽ là nơi nương náu của họ vào giờ lâm tử.

Thánh Maximilian, Đấng sáng lập
Đạo quân Đức Mẹ
Vô nhiễm nguyên
tội (M.I.) viết
rằng:
“Tôn chỉ duy nhất mà
Đạo quân Đức Mẹ Vô
nhiễm nguyên tội (M.I.) tồn
tại và phát triển, đó chính là tình yêu. Một tình yêu vô
bờ bến với Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng khao khát cứu
rỗi các linh hồn và đưa họ đến với Thánh Tâm Người
và để họ hiệp thông mật thiết với Đức Kitô thông qua
nhiệm tích cao quý này.”

