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Chúa Nhật thứ 7 Mùa Phục Sinh
“Con đã yêu mến họ như Cha đã yêu mến Con…”
Tháng sáu thật bận rộn với những công việc đạo cũng như đời : 
Tháng kết thúc năm học chuẩn bị nghỉ hè, tháng thi cử tú tài hay đại 
học. Tháng với những cử hành Rước Lễ lần đầu, Thêm Sức hay Bao 
Đồng. Tháng Sáu cũng là tháng Giáo Hội dùng để tôn kính Thánh 
Tâm Chúa Giê-su. Theo yêu cầu của Chúa Giêsu, lễ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu được cử hành trọng thể vào thứ Sáu trong tuần bát nhật lễ Mình 
Máu Thánh Chúa, hoặc 19 ngày sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện 
Xuống. Thánh Thể và Thánh Tâm tuy hai mà một, vì đều là Nguồn 
Tình Yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương nhân loại tội 
lỗi đến cùng đến nỗi chết nhục nhã trên Thập giá. Chiêm ngắm Thánh 
Tâm Chúa bị lưỡi đồng đâm thâu là chiêm ngắm Tình Yêu Chúa dành 
cho nhân loại và cách riêng dành cho mỗi người chúng ta. 
Ngày hôm nay, cộng đoàn Việt nam chúng ta được cảm nhận tình yêu 
Chúa cách đặc biệt qua sự hiện diện và thăm viếng của Đức Cha phụ 
tá Levert. Qua Ngài, chính Đức Giê-su đến thăm viếng, an ủi, dạy dỗ 
và nâng đỡ chúng ta. 
Tình yêu của Chúa còn được thể hiện cách rõ ràng qua tình yêu phục 
vụ của Sœur Tê-rê-sa Phương Anh trong 4 năm vừa qua. Ngày hôm 
nay, chúng ta chia tay sœur vì sœur vâng lời bề trên về lại giúp phát 
triển nhà Dòng tại Việt Nam. Mỗi người trong chúng ta đều giữ lại 
trong lòng hình ảnh cao đẹp của một người nữ tu không quản khó 
khăn giúp cộng đoàn chúng ta trong những giờ giáo lý chuẩn bị Thêm 
Sức, giáo lý nâng cao, những giờ tập múa mừng Xuân hay múa dâng 
hoa Đức Mẹ…Đó chính là tình yêu Chúa nhập thể để giúp chúng ta 
sống và phụng tự Chúa đẹp hơn, tốt hơn mỗi ngày. 
Tình yêu Chúa cũng được sống cách âm thầm nơi những ông bà anh 
chị em luôn ý thức góp công, góp sức để mỗi sinh hoạt, mỗi giờ Lễ của 
cộng đoàn được chu đáo, sốt sắng. Xin cám ơn những ông bà anh chị 
em luôn đi sớm, về muộn để lo toan cho đời sống cộng đoàn. Chúa là 
Đấng thấy suốt mọi hi sinh luôn nhìn thấy và trả công bội hậu cho 
mọi người.      (Tiếp trang sau)

Hành Hương Lộ Đức Hè 2019
Hè năm nay, Cộng Đoàn chúng ta sẽ hành hương viếng Đức Mẹ Lộ Đức vào 
Chúa Nhật 4 tháng 8 năm 2019 - Khởi hành 6h00 tại Saint Martial và về lại 
lúc 21h30. 
Giá vé : 40 euros/người lớn. Trẻ em trên 12 tuổi: 20 euros. Trẻ em dưới 12 tuổi 
miễn vé. 
Xin ông bà anh chị em đăng ký và trả tiền cho chị Quyên - 06 14 47 62 93 
(chèque ký theo l'ordre "Communauté Vietnamienne") trước ngày 15/6/2016. 
Lưu ý, ai đăng ký chỉ được tính khi đã trả tiền vé. Ông bà anh chị em có khó 
khăn về tài chính có thể liên hệ trụzc tiếp Cha Phê-rô. Xin cám ơn. 
Tin Giáo Phận
Chúa Nhật 30/06/2019, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Jean-Pierre RICARD sẽ 
đặt tay truyền chức phó tế cho 2 thầy : Thibault SAJOUS và Gabriel DURIER, 
thuộc Cộng Đoàn Emmanuel, vào lúc 16h tại Nhà Thờ Chánh Toà Saint André. 
Xin mời ông bà anh chị em thêm lời cầu nguyện cho các tiến chức và tham dự 
Thánh Lễ. 
Lịch Phụng Vụ năm 2019 
- Chúa Nhật 1/09 : Chúa Nhật thứ 22 Mùa Thường Niên

(Saint Martial – 15h30)
- Chúa Nhật 6/10 : Chúa Nhật thứ 27 Mùa Thường Niên

(Saint Martial – 15h30)
Trước Lễ có đi kiệu Đức Mẹ mừng Tháng Mân Côi

Rao Hôn Phối lần 2
Anh Phê-rô Phan Viễn Phương, con ông Vin-cen-tê Phan Thanh Sơn và 
bà Mat-ta Huỳnh Thị Kim Anh, xin rao hôn phối với chị An-na Lê Thị 
Ngọc (Việt nam). Ông bà anh chị em nào biết có ngăn trở theo Giáo Luật 
xin báo cho Cha Tuyên Uý. Xin cám ơn.
Xưng tội hoặc xin Lễ
Trước giờ lễ đầu tháng trong văn phòng phía sau cung Thánh. 
Thứ 6 hàng tuần : 18h -19h tại Nhà Thờ Notre Dame de Talence (tram B – 
Forum)
Địa chỉ liên lạc Cộng Đoàn
LM. Phê-rô Nguyễn Duy Phương – Presbytère – Place  de l’Église, 
33400 TALENCE. Tel. 06 77 69 19 85

Kinh dâng mình cho Thánh Tâm 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.



(Tiếp trang trước)
Một năm Phụng Vụ đã trôi qua, nhiều người ra đi, vài người ở lại nhưng dù 
ít, dù nhiều, chúng ta cũng đang cố gắng vun đắp cho đời sống của cộng 
đoàn để qua đó mỗi người chúng ta luôn tìm được sự nâng đỡ yêu thương 
giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn trong luật mến Chúa yêu người. 
Xin chúc ông bà anh chị em một mùa Hè thật bình an, vui vẻ, nhiều ơn Chúa 
và Mẹ Lavang. 

LM. Phêrô Nguyễn Duy Phương +

Ý nghĩa và lịch sử : Lễ Thánh Tâm và tháng kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu
Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta 
mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và 
trong suốt tháng 6 này, là tháng Hội thánh 
dành riêng để tôn sùng cách đặc biệt 
Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin được gửi tới 
quý vị bài viết ngắn về ý nghĩa ngày lễ 
này.
Nếu như thế kỷ XIX đã được coi là thế kỷ 
của lòng sùng kính Thánh Mẫu Maria, thì 
thế kỷ này cũng còn được gọi là thế kỷ 
của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thực ra, 
lòng tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa 
Giêsu, một trái tim ‘con người’ của Ðấng 
là ‘Con Thiên Chúa’, mời gọi các tín hữu 
chiêm ngắm như dấu chỉ của Tình Yêu 
Thiên Chúa dành cho nhân loại. 
Lòng tôn sùng này đã được thánh Gioan Euđê (1680) cổ võ từ giữa thế kỷ 
XVII, và nhất là qua các thị kiến mà thánh nữ Margarita-Maria Alacoque 
(1690) nhận được tại tu viện Thăm viếng ở Paray-le-Monial vào năm 1673 
và 1675 ; trong các thị kiến, M-M. Alacoque được Chúa Giêsu chỉ cho thấy 
Trái Tim Người, “một trái tim đã yêu thương con người đến thế, mà chỉ 
nhận được sự đáp trả bạc bẽo vô ơn”. Thánh nữ còn được ủy thác việc cổ võ 
xin thiết lập một ngày lễ kính Thánh Tâm. Nhưng phải đợi đến gần hai thế 
kỷ sau ngày ngài qua đời, vào năm 1856, Ðức Piô IX mới chính thức thiết 
lập ngày lễ này trong toàn Giáo Hội. Rồi sau đó, dưới thời các Ðức Giáo 
Hoàng Lêô XIII, Piô XI và Piô XII, đã có các giáo huấn liên hệ đến việc tôn 
sùng Thánh Tâm qua thông điệp “Annum sacrum”, công bố ngày 25.5.1899 
chuẩn bị Năm Thánh 1900, với việc dâng loài người cho Rất Thánh Trái 
Tim Chúa Giêsu, thông điệp “Miserentissimus Redemptoris” ngày 
18.5.1926, “Summi Pontificatus” ngày 20.9.1939 và “Haurietis aquas” ngày 
15.5.1956.

Nền tảng Kinh Thánh cho việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu đó là đoạn 
Tin Mừng Ga 19,31-37, về việc xảy ra sau khi Chúa Giêsu chết trên cây 
thập giá, “một người lính đã lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và 
lập tức có máu cùng nước chảy ra”. Một đoạn Tin Mừng khác cũng không 
thể bỏ qua là Mt 11,25-30 về mạc khải rất quý báu : “Hết thảy những ai 
khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta và Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy 
mang lấy ách của Ta và học cùng Ta vì Ta dịu hiền và khiêm nhường trong 
lòng…”.
Trong tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, có ngày lễ Thánh Tâm, và ngày 
này đã trở thành ngày Thánh hóa các linh mục. Chúng ta có thể gợi ra một 
vài hệ luận đạo đức : Trước hết, hệ luận liên hệ đến đời sống đạo đức của 
cá nhân mỗi người : vì biết rằng Chúa đã yêu thương chúng ta, yêu thương 
từng con người cụ thể, yêu thương hết lòng và yêu thương cho đến cùng, 
cho đến cái chết để cứu độ … nên chúng ta được mời gọi đáp trả, sống giới 
luật yêu thương “mến Chúa yêu người”, theo gương của Ðấng đã yêu 
thương chúng ta và cũng theo mức độ như Người đã yêu thương, để đi vào 
cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể yêu thương đón nhận mọi người anh 
chị em chung quanh. Chớ gì khi được Thánh Tâm Chúa nung đốt, chúng ta 
cũng biết mặc lấy tâm tình của Chúa, một đàng ý thức thân phận yếu đuối 
của mình để sám hối ăn năn, và đàng khác biết thật lòng sống yêu thương 
như Chúa muốn. Hệ luận thứ hai nhắc nhở chúng ta cầu nguyện nhiều cho 
hàng linh mục, xin Chúa ban cho các ngài là những mục tử chăm sóc các 
linh hồn biết để cho Tình Yêu của Chúa uốn nắn, làm cho các ngài nên 
“những mục tử như lòng Chúa mong muốn”.
Giuse Trần Ngọc Liên. (Nguồn: simonhoadalat.com)

Kinh cầu cho các Linh Mục 
(của Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su)
Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục Đời Đời, xin gìn giữ các linh mục Chúa trong 
mái ấm Thánh Tâm Chúa, nơi không gì có thể hại được các ngài. Xin gìn 
giữ cho khỏi dơ bẩn bàn tay đã được xức dầu của các ngài hàng ngày vẫn 
động đến Mình Thánh Chúa. Xin gìn giữ cho khỏi nhơ uế đôi môi của các 
ngài vẫn thường thấm nhuộm Máu Thánh Chúa. Xin gìn giữ cho được 
trong trắng và siêu thoát tâm hồn của các ngài đã được đóng ấn cao trọng 
của chức linh mục vinh quang Chúa. Xin bao phủ các ngài bằng tình yêu 
linh thánh của Chúa và che chở các ngài khỏi mọi vương vấn thế gian. Xin 
chúc phúc cho những lao nhọc của các ngài được đầy hoa trái. Ước chi 
những linh hồn đã được các ngài coi sóc trở nên niềm vui và nguồn an ủi 
cho các ngài nơi trần gian và trở nên những triều thiên xinh đẹp và vĩnh 
cửu của các ngài trên Thiên Đàng. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Các Linh Mục, xin cầu cho chúng con. Xin cho 
chúng con được thêm nhiều linh mục thánh thiện. Amen.
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