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Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo xứ Thánh Mẫu La Vang địa phận
Buffalo, NY
Tôn chỉ: “ PT Liên Minh Thánh Tâm là một tổ chức công giáo
tiến hành dành cho nam giới, chuyên việc cầu nguyện và hoạt động
tông đồ hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Phong trào lấy việc tôn
sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu làm nền tảng cho mọi hoạt động.”
Mục đích: “Phong trào hướng mọi hoạt động vào mục đích cổ
động và duy trì tinh thần Kitô giáo trong gia đình và ngoài xã hội, để làm
sáng danh Chúa và thực hiện ý nguyện của Thánh Tâm Chúa là cứu rỗi
các linh hồn.”
Khẩu hiệu: “Nước Chúa Trị đến” được dùng như kim chỉ nam của
phong trào LMTT
Lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II : “ Lòng sùng kính Thánh
Tâm Chúa thích hợp hơn bao giờ hết với những mong mỏi của thời đại
chúng ta. Tôi nhấn mạnh rằng những yếu tố căn bản của lòng sùng kính
này là linh đạo của Hội thánh suốt dòng lịch sử.” (diễn văn với dòng
Thừa Sai Thánh Tâm 1987)

ĐOÀN VIÊN LIÊN MINH THÁNH TÂM LÀ NHỮNG CHIẾN SĨ
MANG SỨ MỆNH MANG ” NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN” ĐẾN MỌI
NẺO ĐƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY.
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm chẳng những là một hội đoàn đạo đức, chỉ
có mục đích gìn giữ lấy lợi ích thiêng liêng và lòng đạo đức sốt sáng của
các đoàn viên mà thôi, song còn là một công cuộc tông đồ có tính cách
xã hội nữa. Và tổ chức này nhằm mục đích truyền bá và duy trì đời
sống công giáo trong gia đình và trong giáo xứ. Xin đừng quên công
việc tông đồ này là bổn phận thực tế của Liên Minh Thánh Tâm.

