Tháng Sáu - Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu
Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái
chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ
rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta
và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu:
Lạy Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên
Tội của Mẹ Maria mà dâng hiến mình con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa.
Xin Chúa nhận lấy trót cả con người con và biến đổi con nên chính Chúa. Xin
làm cho đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa, trái
tim con nên trái tim Chúa. Xin cho con nhìn với đôi mắt Chúa, nghe với đôi
tai Chúa, nói với đôi môi Chúa, yêu với trái tim Chúa, hiểu với tâm trí Chúa,
phục vụ với ý chí Chúa và tận hiến cho Chúa với trót cả con người con. Xin
làm cho con trở nên một Kitô khác.

Lạy Rất Thánh Trái Tim Ðức Chúa Giêsu, xin ban cho con thần khí Chúa để
dậy con yêu mến Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho
Chúa mà thôi.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm cho thân xác con thành đền thờ
của Chúa. Xin ngự đến và ở lại cùng con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu
sâu thẳm nhất dành cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, để con phụng sự Người với
trọn cả tấm lòng, trọn cả linh hồn, trọn cả trí khôn, và trọn cả sức lực con.
Xin Chúa làm chủ tất cả các quan năng của xác hồn con. Xin điều chế mọi
đam mê, cảm xúc và tình cảm trong con. Xin Chúa làm chủ trí khôn, trí hiểu,
và ý chí của con, trí nhớ và trí tưởng tượng của con.
Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin ban cho con tràn đầy các ân sủng linh nghiệm
của Chúa. Xin ban cho con đong đầy mọi nhân đức. Xin bồi dưỡng đức tin,
củng cố đức cậy, gia tăng tín thác, và đốt lên lửa mến trong con. Xin ban
cho con đầy đủ bẩy ân sủng, hoa trái và phúc lộc của Chúa.
Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin làm cho linh hồn con nên cung thánh của
Chúa. Amen.

