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Cảm nghiệm Sống # 53

Mừng Lễ Quan Thầy

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Giáo xứ:……………..

Tôi rất vui mừng được chia sẻ với anh em Đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm Giáo xứ:
………… hôm nay, với câu Kinh cầu: “TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU GỒM SỰ CÔNG CHÍNH
VÀ SỰ
THƯƠN
G YÊU.”
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1- Thật vậy, phần lớn các Đoàn viên LMTT là Gia Trưởng, là nòng cốt của Gia đình, vì Gia
đình là Giáo hội nhỏ và Xã hội nhỏ (là nền tảng của Xã hội) như lời Đức Phaolô VI đã nói.
Và Ca dao Tục ngữ Việt nam cũng có câu: “Con không có cha như nhà không có nóc.” Gi
a đình, Giáo xứ, Xã hội có được công bằng, bình an, hạnh phúc và yêu thương nhau là nhờ
qúy vị ước ao sống nên người công chính. Đúng như Lời Đức Giêsu nói trong Hiến
chương Nước Trời:
“Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”
(Mt 5, 6)

2- Giáo xứ và Giáo hội được đứng vững là nhờ ở các Đoàn thể cùng sát cánh xây dựng
bằng những việc bác ái và cầu nguyện chung với nhau. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm là
Đòan thể chủ lực của Giáo xứ, gồm nhiều Gia trưởng trẻ, già hăng say phục vụ mọi công
tác, nên rất cần những bàn tay can đảm và mạnh mẽ của anh em xây dựng mỗi ngày, để
Gia đình và Giáo xứ thăng tiến về công bình và bác ái.

Hãy học biết Đức Giêsu, Ngài hiền từ, công bằng; nhưng cương quyết, phá bỏ mọi bất
công, trục lợi, hà hiếp, tham lam…như sau: “Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán
chiên bò…và những kẻ ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ
cùng với chiên, bò ra khỏi Đền Thờ...” (x.Ga 2,14-17)

3- Quan trọng nhất là những dịch vụ Xã hội như thăm viếng người ốm đau, giúp người
nghèo khó vế vật chất lẫn tinh thần, chia sẻ với các vị cao niên, phụ nữ kém may
mắn…trong Giáo xứ và Xã hội là việc bác ái của anh em Đoàn viên Thánh Tâm, để thu hút
tình yêu và lòng tin vào Thánh Tâm Chúa. Một số người có trách nhiệm thường bị tố cáo
là gian lận, tham nhũng, cửa quyền, trên đội dưới đạp, độc tài, v..v…làm xấu Giáo hội
không ít. Anh em Đoàn viên LMTT hãy tránh: “Những việc do tính xác thịt gây ra là:
“…hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, say sưa…Còn
hoa quả Thần Khí Chúa Giêsu thì: bác ái, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hoà,…” (x.
Gal 5,20-21)
, để mọi người ngưỡng mộ anh
em và tìm về Thánh Tâm Chúa:
“Đầy sự Công chính và sự Thương yêu.”
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Tóm lại, anh em phải là người khôn ngoan, thẳng thắn và can đảm như Thánh Tâm
Chúa Giêsu. Đặc biệt là các buổi Tôn Vương Thánh Tâm tại các Gia đình gặp khó khăn, sẽ
khiến cho các Gia đình ngoại giáo lưu tâm, thắc mắc, tại sao có tình liên đới này? Sau
cùng là những baọ hành, bất công, chia rẽ…trong Gia đình và Giáo xứ phải được anh em
Đoàn viên Thánh Tâm đổi mới dần dần, bằng mọi cách khôn ngoan.!

* Kính chúc Đòan LMTT/ GX:……sẽ thu nhập nhiều Đoàn viên mới trẻ trung và đạo đức.

* Phó tế: Gioan Baotixita Huyền Đồng-Nguyễn Văn Định* Mời thăm :
ChiaseLoiChua.com
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