
Kinh hoàng: Bức tượng Thánh Tâm Chúa 90 năm tuổi tại nhà thờ 

Chính tòa thánh Patrick ở El Paso, Texas bị ngang nhiên đập phá 

vào 10 giờ sáng thứ Ba ngày 15 tháng 9.  

Nhà thờ Chính tòa thánh Patrick cho hay: “Một gã đàn ông đã nghêng 

ngang lên gian cung thánh Nhà thờ Thánh Patrick và đập phá bức tượng 

Thánh Tâm Chúa Giêsu đã có 90 năm, được đặt ngay ở trung tâm phía 

sau bàn thờ chính. Nhà thờ mở cửa để sửa soạn có thánh lễ. 

“Nghi phạm đã bị sở cảnh sát El Paso bắt giữ và cảnh sát hiện đang  điều 

tra về vụ đập phá này. 

Linh mục Trini Fuentes, trưởng ấn nhà thờ Chính tòa thánh Patrick cho 

hay “ngài rất bị sốc trước tình huống bất ngờ như vậy, vì chúng tôi đang ở 

trong nhà thờ." 

  
Bức tượng Thánh Tâm Chúa sau bàn thờ Bức tượng bị đập phá 

 

“Đức Cha Seitz, Giám mục Giáo phận bày tỏ sự đau buồn về những thiệt 

hại đã gây ra cho Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu có tầm vóc lịch sử này. 

Đức Cha Seitz nói: “Bức tượng này là một trong những hình ảnh mà tôi 

yêu thích nhất về Chúa Giêsu - vòng tay của ngài đang dang rộng chào 

đón, trái tim của ngài rực cháy tình yêu dành cho chúng ta. Tôi thường 

tìm được nguồn cảm hứng từ hình ảnh này khi chuẩn bị Thánh lễ.” 

Đức cha nói tiếp: “Tôi rất buồn khi thấy một bức tượng bị phá, dù chỉ là 

một bức tượng, nhưng hình ảnh này rất đặc biệt, nói lên tình yêu Chúa, 

nối kết chúng ta lại với nhau mà xác phàm chúng ta không thể nhìn ra”. 

“Cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa biết lý do tại sao ông này đã phá 

bức tượng, ông ta chắc không phải là một người có bình an khi xâm phạm 



vào một nơi linh thiêng yên bình là nhà thờ chính tòa trong thành phố của 

chúng ta và đập phá tượng Thánh tâm Chúa Giêsu, Vua Hòa bình này. Tôi 

hy vọng đây là dịp để ông ấy tìm được sự giúp đỡ cần thiết! Đức Giám 

mục Seitz nói. 

Đức cha kết luận: “Tôi rất đau lòng trước sự mất mát không thể thay thế 

này, vì tôi biết giáo dân của cộng đồng này và toàn thể tín hữu trong Giáo 

phận El Paso có một lòng tôn kính đặc biệt với Thánh tâm Chúa. Chúng 

tôi cầu khẩn Thánh Tâm Chúa thương xót tất cả chúng ta. 

 

 

 


