Mở Lòng Đón Nhận Chúa Giêsu Và Mẹ Maria
Hoàn tất việc Tôn Vương Trong Nhà Của Bạn
Chọn chỗ trang trọng nhất trong nhà, nơi gia đình bạn thường tụ họp để đọc
kinh và treo ảnh Thánh Tâm và ảnh Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, thí dụ,
phòng khách, phòng ăn, phòng chung gia đình, thậm chí nhà bếp cũng
được. Sau đó, sắp xếp ngày giờ tôn vương.
Khi mọi sự đã sẵn sàng, tụ họp nhau lại và cùng đọc kinh Tôn Vương. Có thể thêm vào
những kinh riêng của mình, rồi dùng chính lời của mình phát xuất từ con tim, thưa chuyện
với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin các ngài ghé mắt đến chăm sóc bạn và gia đình bạn.
Ký tên vào cuối tờ Gia Nhập Tôn Vương, ghi cả nơi chốn, ngày tháng. Đóng khung tờ Gia
Nhập, và nếu muốn, cất vào chỗ an toàn để sau này dùng đến.
Sống thực hành sự tôn vương
Cắt và phát kinh Tôn Vương cho từng người trong gia đình để mang theo và đọc hàng ngày.
Kinh ngắn gọn nầy có tác động rất lớn vì nó kết hợp những việc ta làm với Chúa Giêsu và Mẹ
Maria cùng với những ý nguyện của các ngài.
Lạy Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu
xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện
theo ý Chúa, khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện
cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh và các linh hồn trong lửa luyện ngục.
Xin cảm tạ Chúa vì những ơn sủng và phúc lành Chúa ban cho con. Xin gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh
trong ngày hôm nay trong tình yêu và ơn thánh của Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, các thiên thần và
các thánh. Amen.

Sắp xếp chương trình cho lần sau họp mặt. Ít nhất là 15 phút mỗi tuần hay nhiều lần hơn, tụ họp
toàn gia đình lại để đọc kinh và chia sẻ “những gì Chúa đã làm trong cuộc sống của mình”.
Thử dùng cách thức hội họp và những sáng kiến riêng của bạn, nhưng quan trọng nhất vẫn là
mọi người cùng tham gia! Bạn sẽ nhận được những ơn lành cho từng người và cho cả gia đình.
Dưới bất cứ hình thức nào, đây sẽ là những giây phút quan trọng nhất của gia đình.
Đọc, suy gẫm, và thảo luận với nhau về 12 Lời Hứa Trọng Thể mà Chúa Giêsu đã trao cho
thánh Margarita Maria dành cho những người sùng kính Thánh Tâm Người. Cố gắng sắp xếp tổ
chức các buổi Đền tạ Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong các ngày thứ Sáu và thứ Bảy đầu tháng.

Lời sau cùng gởi đến bạn là hàng ngày chúng tôi luôn cầu nguyện để tất cả quý bạn ai cũng
được dồi dào ơn phúc. Ước nguyện Tình yêu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria dẫn dắt và chăm sóc
bạn mãi mãi. (Phong trào Tôn Vương)

Tại sao việc Tôn Vương và Tận Hiến có một tầm quan trọng như thế?
Việc Tôn Vương không chỉ là một vinh dự có ảnh Thánh Tâm trong nhà, mà còn là một sự tận hiến đời mình và cả gia đình cho
Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, để ta sống hiệp nhất với Người bằng tình yêu, sự sủng ái và lòng vâng phục vào những giới
răn của Người. Việc Tôn Vương mang lại vô số ơn huệ và phép lành, như đã được kể ra trong 12 Lời Hứa Trọng Thể mà Chúa
đã nói với thánh Margarita Maria.
Điều đó có ý nghĩa gì?
Danh từ Tôn Vương có nghĩa là rước lên ngai vàng. Đúng như thế, khi chúng ta tôn xưng Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua và
đầu của gia đình, chúng ta phú thác cuộc sống và con tim ta để Người chúc lành, hướng dẫn và bảo vệ ta luôn mãi.
Qua việc Tận Hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria là Mẹ thiêng liêng, chúng ta cầu xin Mẹ phủ tấm áo tình yêu, ủi an và phù
hộ trên ta để ta kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Giêsu Con Mẹ.
Tại sao lại quan trọng như thế?
Đây là một phương thế để gia đình ta nhận được những ơn và phúc lành đặc biệt. Chúa Giêsu đã phán cùng thánh nữ Margarita
Maria rằng: “Cha sẽ chúc lành cho những nhà nào chưng và kính ảnh Trái Tim Cha.” Rước Chúa Giêsu và Mẹ Maria vào cư
ngụ trong gia đình còn mang tính cách quan trọng trong những lúc khốn khó và là nguồn ủi an dồi dào cho chúng ta qua lòng tin
và các lời cầu nguyện.
Lịch sử sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Sự sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được thể hiện suốt trong phần lớn lịch sử Giáo Hội. Tuy nhiên, tháng Sáu năm 1675,
tại nước Pháp, Chúa Giêsu đã dạy cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque rằng Người ao ước khắp nơi trên thế giới mọi người
biết tôn sùng Thánh Tâm Người. Qua những cố gắng của thánh Margarita Maria và thánh Claude La Colombiere, và nhờ ơn
Chúa, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã lan rộng khắp thế giới. Chúa Giêsu đã trao cho thánh Margarita Maria 12 Lời
Hứa Trọng Thể dành cho những ai sùng mộ Thánh Tâm Người.
Ngày nay, cách thế sùng kính bằng việc Tôn Vương Thánh Tâm trong gia đình đã được khởi xướng do cha Mateo CrawleyBoevey thuuộc dòng Thánh Tâm Chúa tại Chí Lợi (Chile) trong những năm đầu thập niên 1900. ĐGH Piô X đã chỉ thị cha
Mateo hiến trọn đời mình để “đưa toàn thế giới, nhà từng nhà, gia đình từng gia đình, đến cho Thánh Tâm Chúa.”
Lịch sử sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria
Sự sùng kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria đã được thực hành lâu đời trong Giáo Hội. Tuy nhiên, lòng sùng kính Trái Tim Vẹn
Sạch Mẹ Maria trên thế giới đã được đề cao khi Mẹ hiện ra cho ba trẻ chăn cừu tại Fatima năm 1917. Vào ngày 13 tháng 6 năm
1917, Đức Mẹ phán cùng Lucia, một trong ba trẻ, rằng: “ … Chúa ao ước dùng con để cho mọi người biết và yêu Mẹ và thiết
lập trên khắp thế giới lòng sùng mến Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ. Mẹ hứa cho tất cả những ai thực thi điều đó sự cứu rỗi, và linh
hồn họ sẽ được Chúa yêu mến như những bông hoa Mẹ dâng lên trước toà Chúa.”
Năm 1925, Đức Trinh Nữ Maria lại hiện ra cùng Lucia, trao cho chị lời hứa về sự Sùng Kính vào các ngày thứ Bảy Đầu Tháng
có ghi trong tờ Ghi Danh Tôn Vương.
Gần đây, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tận hiến toàn thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ và phó thác toàn thể
nhân loại trong vòng tay yêu thương phù trợ của Mẹ.
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