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Ý CẦU NGUYỆN 

Xin ơn an ủi cho ngƣời khốn khổ. 

Để tất cả những ai đang bị khốn khổ, nhất là ngƣời 
nghèo, những ngƣời tị nạn và những ai sống ở bên lề 
xã hội đƣợc đón nhận và đƣợc an ủi trong các cộng 
đồng của chúng ta. 

GIÁO HUẤN 

“Thánh Kinh và Thánh Truyền giúp ta tiến tới việc hiểu 
biết Ba Ngôi, một hiểu biết vốn đƣợc mạc khải với các 
đặc điểm của gia đình. Gia đình là hình ảnh Thiên 
Chúa, Đấng vốn là một hiệp thông các ngôi vị. Lúc 
Chúa Giêsu chịu phép rửa, ngƣời ta nghe thấy tiếng 
Thiên Chúa phán, gọi Chúa Giêsu là Con Yêu Quí của 
Ngƣời, và trong tình yêu này ta có thể nhận ra Chúa 
Thánh Thần (xem Mc 1,10-11). Chúa Giêsu, Đấng hòa 
giải mọi sự trong chính Ngƣời và cứu chuộc ta khỏi tội 
lỗi, không những phục hồi hôn nhân và gia đình trở lại 
hình thức nguyên thủy của nó, mà còn nâng hôn nhân 
lên hàng dấu chỉ bí tích tình yêu của Ngƣời dành cho 
Giáo Hội (xem Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ep 5,21-32). 
Trong gia đình nhân bản, đƣợc Chúa Kitô tụ tập, „hình 
ảnh và họa ảnh‟ của Ba Ngôi Chí Thánh (xem St 1,26) 
đã đƣợc phục hồi, mầu nhiệm từ đó mọi tình yêu đích 
thực đã phát sinh. Qua Giáo Hội, hôn nhân và gia đình 
nhận đƣợc ơn Chúa Thánh Thần từ Chúa Kitô, để làm 
chứng cho Tin Mừng tình yêu Thiên Chúa”. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia,  71 
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GIỜ KINH GIA ĐÌNH 
Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình 

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 
1 trong 2 mẫu dƣới đây hoặc 1 mẫu khác tƣơng tự: 

MẪU 1 
1. Dấu Thánh Giá 
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến 
4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội 
5. Đọc Tin Mừng theo ngày  

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO  
7. Đọc kinh Lạy Nữ Vƣơng 
8. Hát một bài về Đức Mẹ. 

MẪU 2 
1. Dấu Thánh Giá 

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần 
3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình 
4. Đọc Tin Mừng theo ngày  

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO 
6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ. 

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...  
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình. 
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THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH 
 

Mẹ Maria là một ngƣời mẹ thật tuyệt vời: Mẹ 

đồng trinh trọn đời. 

Mẹ là một thụ tạo tuyền vẹn nhất trong mọi loài 

thụ tạo Chúa đã dựng nên. Mẹ kiều diễm. Mẹ 
lộng lẫy. Mẹ đồng trinh trọn đời: đồng trinh 

trƣớc khi sinh, trong khi sinh và ngay cả sau khi 
sinh. 

Chúng ta là những tội nhân. Xét về vẻ đẹp, 

chúng ta chẳng thể sánh đƣợc với Đức Mẹ. Xét 

về công phúc, chúng ta lại chẳng đáng gì cả so 
với Đức Mẹ. Chúng ta thật hạnh phúc vì đƣợc 
Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta một ngƣời 

mẹ thật tuyệt vời, ngƣời mẹ đó đóng vai trò làm 
trạng sƣ cho chúng ta trƣớc toà của Ngài. Quả 
thật, nhân loại chúng ta phạm tội ngày càng 

nhiều, tình trạng tội lỗi đó nhƣ đang làm cho 
cơn giận của Thiên Chúa dâng cao. Thiên Chúa 

là Đấng giàu lòng thƣơng xót, nhƣng cũng là 
Chúa của công bình. Mẹ là trạng sƣ đứng ra để 
làm nguôi ngoai cơn giận đó. 

Mẹ Maria ơi, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi! 

Đặc trách 

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
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01.02.2017  Thứ Tư 
Tuần 4 TN  Mc 6,1-6 

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở  
chính quê hƣơng mình” (Mc 6,4). 

Như Mẹ: Ngôn sứ thƣờng bị rẻ rúng tại chính 
quê hƣơng mình. Tại sao? Thông thƣờng, dân 
chúng hiểu rõ về hoàn cảnh của ngôn sứ. Nên 

khi ngôn sứ đƣợc sai đi nói lời của Thiên Chúa, 
thì họ không nghe, không tin, và tỏ ra khinh 
thƣờng ngôn sứ. Tƣơng tự nhƣ thế, Chúa Giêsu 

cũng bị khinh rẻ tại chính quê hƣơng của mình.  

Với Mẹ: Con ngƣời có một phẩm giá cao trọng, 

vì họ mang hình ảnh của Thiên Chúa. Xin Chúa 
làm cho phẩm giá của con ngƣời đƣợc tôn trọng 
khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là nơi những 

quốc gia độc tài. Và xin Chúa cũng làm cho 
ngƣời ta biết tôn trọng ơn gọi và sứ vụ của 
những ngƣời đƣợc Chúa sai đi làm tông đồ. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. 
Xin Mẹ làm cho con ngƣời hôm nay biết đề cao 
những giá trị cao đẹp liên quan đến nhân phẩm. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin 
cho đƣợc sống lại thật về phần linh hồn. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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02.02.2017  Thứ Năm đầu tháng 
DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH  Lc 2,22-40 

“Đƣợc Thần Khí thúc đẩy,  
ông Simêôn lên đền thờ” (Lc 2,27). 

Như Mẹ: Thần Khí không ngừng hoạt động 
trong lịch sử nhân loại. Thần Khí thôi thúc con 
ngƣời ta làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Tuy 

nhiên, vì bị ảnh hƣởng bởi tội nguyên tổ, nhiều 
ngƣời đã không theo sự hƣớng dẫn của Thần 
Khí. Ông Simêôn đã theo sự hƣớng dẫn của 

Thần Khí mà lên đền thờ để đƣợc gặp Chúa 
Giêsu Hài Nhi, Đấng mà ông hết lòng mong đợi. 

Với Mẹ: Con ngƣời ngày nay đang sống trong 
một thế giới đầy biến động. Họ nhƣ bị vây bủa 
xung quanh bởi sự giả dối, bất công và tội ác. 

Xin Cha sai Chúa Thánh Thần nhân danh Chúa 
Giêsu xuống trên chúng con, để Ngƣời thôi thúc 
chúng con làm theo ý của Cha. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn làm theo ý 
Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con làm theo nhƣ Mẹ. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại 

sông Giođan. Ta hãy xin cho đƣợc sống xứng 
đáng là con cái Chúa. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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03.02.2017  Thứ Sáu đầu tháng 
Th. Blasiô, gmtđ  Mc 6,14-29 

Ông Gioan nói với vua Hêrôđê:  
“Ngài không đƣợc phép lấy vợ của anh ngài” 

(Mc 6,18). 

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã lên tiếng chỉ 
trích thái độ vô luân của vua Hêrôđê. Và sự lên 

tiếng của ông đã làm cho Hêrôđê bực tức. Kết 
cục là ông đã bị giết chết. Ngày hôm nay, nhiều 
sự trái đạo lý đang xảy ra hằng ngày. Và để 

tránh khỏi bị kết cục nhƣ Gioan Tẩy Giả, ngƣời 
ta thƣờng im lặng. Vì ngƣời ta càng im lặng, thì 

sự ác lại càng gia tăng.  

Với Mẹ: Căn bệnh vô cảm đang ngày càng gia 
tăng trên khắp cả hoàn cầu. Xin Chúa là căn 

nguyên mọi điều thiện hảo, biến đổi lòng trí con 
ngƣời ngày hôm nay, để họ biết tìm về với Chúa 
và biết chống lại những bất công, giả dối và 

gian ác. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ dạy chúng con 
biết tôn trọng sự thật và biết sống sự thật. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta 
hãy xin cho đƣợc hãm mình chịu khó bằng lòng. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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04.02.2017  Thứ Bảy đầu tháng 
Tuần 4 TN Mc 6,30-34 

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi  
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). 

Như Mẹ: Cuộc sống thời hiện đại này đang làm 
cho ngƣời ta đầu tắt mặt tối. Những nhu cầu 
đời sống vật chất nhƣ cơm áo gạo tiền đang 

nhƣ cơn lốc cuốn con ngƣời vào vòng xoáy rối 
loạn thần kinh. Ngƣời ta làm tranh thủ, ăn tranh 
thủ, ngủ tranh thủ. Sống vội sống vàng không 

kịp thở. Ngƣời Kitô hữu sống bối cảnh đó cũng 
chịu chung cảnh ngộ.   

Với Mẹ: Ham muốn có nhiều tiền, nhiều tiện 
nghi đang bao trùm lên tâm hồn con ngƣời 
ngày hôm nay. Xin Chúa làm cho con ngƣời 

ngày nay biết trau dồi những giá trị tinh thần, 
biết tìm nghỉ ngơi trong bình an và tình thƣơng 
của Chúa, để tâm hồn đƣợc thanh thản. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn ở trong tình 
trạng kết hợp mật thiết với Chúa. Xin Mẹ dạy 
chúng con biết gắn bó với Chúa nhiều hơn. 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta 
hãy xin cho đƣợc lòng yêu ngƣời. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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05.02.2017  Chúa Nhật 5 TN A 
Thánh vịnh tuần 1  Mt 5,13-16 

“Chính anh em là muối cho đời. Nhƣng muối mà 
nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5,13). 

Như Mẹ: Muối có công dụng ƣớp thức ăn khỏi 
hƣ và làm gia vị cho thức ăn. Muối cần thiết cho 
cuộc sống. Ngƣời môn đệ của Chúa Kitô đƣợc ví 

nhƣ muối. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngƣời môn đệ 
đƣợc mời gọi đi vào trần gian để làm cho con 
ngƣời ta khỏi nhiễm thói đời ô trọc, và làm cho 

cuộc đời của ngƣời ta trở nên đẹp. 

Với Mẹ: Thế giới ngày nay đã trở nên nhạt: 

nhạt về các giá trị thiêng liêng. Cuộc đời con 
ngƣời khi không có hƣơng vị của những giá trị 
thiêng liêng đó thì trở nên tẻ nhạt. Xin Chúa 

biến đổi chúng con trở nên muối mặn ƣớp đời 
và có khả năng làm cho cuộc đời thấm đậm 
chất Tin Mừng. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật xinh đẹp tuyệt 
vời về mọi phƣơng diện. Xin Mẹ làm cho cuộc 
đời chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin 
cho đƣợc ái mộ những sự trên trời. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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06.02.2017  Thứ Hai 
Th. Phaolô Miki và các bạn, tđ Mc 6,53-56 

“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền,  
thì lập tức ngƣời ta nhận ra Đức Giêsu” (Mc 6,53). 

Như Mẹ: Những ngƣời tìm gặp Chúa Giêsu hầu 
hết là những ngƣời nghèo, những ngƣời bệnh 
tật và có hoàn cảnh rất đặt biệt. Họ khao khát 

tìm gặp Chúa để đƣợc Chúa cứu chữa. Và quả 
thật, Chúa Giêsu thƣờng động lòng trắc ẩn 
trƣớc đám đông dân chúng lầm than nhƣ chiên 

không ngƣời chăn dắt. 

Với Mẹ: Chúa đã bày tỏ tình thƣơng xót đối với 

những ngƣời nghèo khổ đến với Ngài. Ngày 
hôm nay, nhiều ngƣời đang sống trong sự cô 
đơn, nghèo khổ. Xin Chúa thôi thúc những 

ngƣời đang sống trong u mê lầm lạc, tội lỗi hay 
bệnh tật biết tìm đến gặp Chúa để đƣợc Chúa 
nâng đỡ phù trì. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn ở trong sự hiện 
diện của Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con có 
lòng khao khát kết hợp với Chúa luôn. 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi 
hang đá. Ta hãy xin cho đƣợc lòng khó khăn. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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07.02.2017  Thứ Ba 
Tuần 5 TN Mc 7,1-13 

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, 
còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6). 

Như Mẹ: Thiên Chúa mời gọi con ngƣời thờ 
phƣợng Ngài trên hết mọi sự. Nhƣng thực tế thì 
hoàn toàn khác. Thiên Chúa thƣờng đƣợc tôn 

kính nơi môi miệng mà thôi, còn lòng con ngƣời 
thì lại xa Ngài. Vinh hoa, lợi lộc trần gian nhƣ 
một thứ thuốc phiện lôi kéo con ngƣời vào đó, 

khiến họ không còn thời gian để tƣởng nghĩ đến 
Thiên Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Chúa 
đã dựng nên loài ngƣời chúng con vì tình yêu. 
Nhƣng chúng con lại thƣờng thờ ơ với Chúa. Xin 

Chúa biến đổi tâm trí chúng con, để chúng con 
tha thiết thờ phƣợng Chúa cho phải đạo. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn thờ phƣợng 

Chúa trên hết mọi sự. Xin Mẹ hƣớng dẫn tâm 
hồn chúng con luôn biết hƣớng trông về Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

Ta hãy xin cho đƣợc chịu mọi sự sỉ nhục bằng 
lòng. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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08.02.2017  Thứ Tư 
Th. Giêrônimô Emilianô Mc 7,14-23 

“Chính cái từ con ngƣời xuất ra,  
là cái làm cho con ngƣời ra ô uế” (Mc 7,15). 

Như Mẹ: Ngƣời Việt ngày nay đang sống trong 
lo sợ bởi thực phẩm bẩn và hàng giả tràn lan 
khắp nơi. Mua thức ăn thức uống ngoài chợ về, 

ngƣời ta đều sợ là có chất độc trong đó. Quả 
thực, chúng ta không biết đâu là thực phẩm an 
toàn, đâu là hàng thật. Tại sao lại có tình trạng 

đó? Có tình trạng đó tràn lan là vì lòng dạ con 
ngƣời quá thâm độc và quá tham lam. 

Với Mẹ: Con ngƣời hôm nay mất dần cảm thức 
về tội lỗi. Họ tự cho mình có quyền phán quyết 
về tất cả. Xin Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh 

thiện, biến đổi lòng trí con ngƣời chúng con, để 
chúng con biết sống nhân ái hơn. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. 

Xin Mẹ dạy dỗ chúng con biết làm đẹp tâm hồn 
mình bằng tình bác ái và lòng khoan dung. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Ta hãy xin cho đƣợc lòng đầy dẫy mọi ơn Đức 
Chúa Thánh Thần. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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09.02.2017  Thứ Năm 
Tuần 5 TN Mc 7,24-30 

“Phải để cho con cái ăn no trƣớc đã,  
vì không đƣợc lấy bánh dành cho con cái  

mà ném cho chó con” (Mc 7,27). 

Như Mẹ: Tình trạng phá thai xảy ra thƣờng 
xuyên và khắp nơi. Con thú cƣng thì ngƣời ta 

tôn trọng, trong khi đó lại cổ võ cho việc phá 
thai. Có tội ác nào lớn hơn là việc giết chết 
những thai nhi vô tội? Tại sao ngƣời ta chủ 

trƣơng bảo vệ chó mèo, mà lại cổ suý cho việc 
giết hại thai nhi? Thật là nghịch lý! 

Với Mẹ: Hằng ngày, biết bao nhiêu thai nhi 
đang bị giết hại bởi những bố mẹ vô tâm. Phẩm 
giá con ngƣời đang bị xem thƣờng nhiều nơi. 

Xin Chúa làm cho con ngƣời biết tôn trọng sự 
sống của các thai nh và phẩm giá con ngƣời.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Mẹ của Chúa 

Giêsu. Xin Mẹ làm cho những bậc cha mẹ biết 
yêu thƣơng và hết lòng vì con cái của mình. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cƣới Cana. 

Ta hãy xin cho đƣợc vững tin vào quyền năng 
của Ngài. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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10.02.2017  Thứ Sáu 
Th. Scholastica, tn Mc 7,31-37 

Đức Giêsu “làm việc gì cũng tốt đẹp cả:  
ông ấy làm cho kẻ điếc nghe đƣợc,  

và kẻ câm nói đƣợc” (Mc 7,37). 

Như Mẹ: Ngƣời bị bệnh câm thì cũng thƣờng 
mang bệnh điếc. Hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa 

lành cho một bệnh nhân vừa câm lại vừa điếc. 
Quyền năng trổi vƣợt của Chúa Giêsu trên bệnh 
nhân đã khiến dân chúng ngạc nhiên và khâm 

phục: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả”. Quả 
thật, Chúa Giêsu đến trần gian này là để thi ân 

giáng phúc cho nhân loại lầm than tội lỗi. 

Với Mẹ: Chúa đã bày tỏ tình thƣơng cho những 
bệnh nhân chạy đến với Ngài. Xin Chúa tiếp tục 

thi ân giáng phúc cho chúng con, nhất là những 
ngƣời đang mang bệnh tật hiểm nghèo. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ làm cho những 

ngƣời đau khổ biết đặt hết niềm tin tƣởng vào 
tình thƣơng quan phòng của Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

Ta hãy xin cho đƣợc vác Thánh giá theo chân 
Chúa. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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11.02.2017 Thứ Bảy 
Đức Mẹ Lộ Đức Mc 8,1-10 

“Thầy chạnh lòng thƣơng dân chúng,  
vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi  

mà không có gì ăn” (Mc 8,2). 

Như Mẹ: Thế giới tiến bộ rất nhanh chóng. Con 
ngƣời ngày hôm nay có nhiều tiện nghi sinh 

hoạt hiện đại, đƣợc ăn no hơn, đƣợc sống thoải 
mái hơn. Bên cạnh đó, còn rất nhiều ngƣời lại 
không có nhà cửa để ở, không đƣợc sống xứng 

với phẩm giá con ngƣời. Họ bị gạt ra bên lề xã 
hội, sống cô đơn không ai quan tâm đến họ. 

Với Mẹ: Chúa luôn động lòng trắc ẩn trƣớc nỗi 
khổ của những ngƣời lầm than. Xin Chúa tiếp 
tục gia tăng lòng trắc ẩn nơi tâm hồn chúng 

con, để chúng con biết sẵn sàng sẻ chia. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là Mẹ của lòng 
thƣơng xót Chúa. Xin Mẹ thƣơng đến những ai 

đang phải sống trong cảnh đói khổ về tinh thần 
cũng nhƣ vật chất tìm đƣợc sự phù trì. 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

đền thánh. Ta hãy xin cho đƣợc vâng lời chịu 
lụy. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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12.02.2017 Chúa Nhật 6 TN A 
Thánh vịnh tuần 2 Mt 5,17-37 

“Trƣớc khi trời đất qua đi, thì một chấm  
một phết trong Lề luật cũng sẽ không qua đi,  

cho đến khi mọi sự đƣợc hoàn thành” (Mt 5,18). 

Như Mẹ: Lề Luật Môsê là thƣớc đo cho dân 
Chúa trong xã hội Do Thái. Lề Luật chính là Lời 

của Chúa. Những quy định trong Lề Luật là 
nhằm giúp dân chúng sống cho đúng với ý của 
Chúa. Nhờ thế, họ sẽ đƣợc sống hạnh phúc. Lời 

Chúa là lời vĩnh cửu, nên không bao giờ qua đi, 
cho đến khi tất cả đƣợc hoàn thành. 

Với Mẹ: Trong xã hội đề cao tự do cá nhân, Lề 
Luật của Chúa bị coi nhƣ một thứ rào cản bƣớc 
tiến của con ngƣời. Xin Chúa giải thoát con 

ngƣời chúng con khỏi những suy nghĩ tối tăm, 
để biết tìm về Chân Lý mang lại sự sống và tự 
do đích thật. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã sống trọn vẹn 
Luật Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con hiểu đƣợc có 
tuân giữ Luật Chúa thì mới đƣợc hƣởng phúc. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. 
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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13.02.2017  Thứ Hai 
Tuần 6 TN Mc 8,11-13 

“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8,12). 

Như Mẹ: Cuộc sống đang diễn ra xung quanh 

chúng ta với nhiều sự kiện. Có những sự kiện 
chúng ta coi là bình thƣờng, nhƣng cũng có 
những sự kiện chúng ta không thể hiểu đƣợc. 

Mỗi một điều xảy ra là một sự lạ, bởi vì chúng ta 
không thể hiểu hết đƣợc nguyên nhân nó xảy 
ra. Những sự lạ đó thêu dệt nên cuộc sống và 

làm cho cuộc sống thành mầu nhiệm.  

Với Mẹ: Chúa dựng nên vũ trụ thật mầu nhiệm. 

Chúa vận hành mọi hoạt động trong vũ trụ này 
cũng thật tài tình. Xin làm cho con ngƣời chúng 
con nhận biết quyền năng của Chúa trên công 

trình tạo dựng và trên cuộc sống hằng ngày. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã nhận ra quyền 
năng của Chúa trên cuộc đời của Mẹ, và Chúa 

cũng đã thực hiện bao điều kỳ diệu cho Mẹ và 
cho chúng con.  

Trong Mẹ: Đức Bà tìm đƣợc Đức Chúa Giêsu 

trong đền thánh. Ta hãy xin cho đƣợc giữ nghĩa 
cùng Chúa luôn. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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14.02.2017  Thứ Ba  
Th. Cyrilô đs và Mêthôđiô, gm Mc 9,14-21 

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng  
men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 9,15). 

Như Mẹ: Con ngƣời ta thƣờng thích những hào 
nhoáng bên ngoài. Đó là một thứ men Pharisêu. 
Ngƣời Pharisêu thích thể diện bên ngoài, còn 

bên trong lại đầy gian dối và độc ác. Cái độc ác, 
man trá là men Hêrôđê. Ngƣời Kitô hữu đƣợc 
mời gọi sống chân thành và hiền hoà với tha 

nhân từ suy nghĩ đến hành động. 

Với Mẹ: Chúa là Đấng rất mực trung thành và 

giàu lòng thƣơng xót. Xin Chúa thanh tẩy tâm 
hồn chúng con cho nên tinh tuyền thanh sạch. 
Xin cho chúng con có tấm lòng bác ái và chân 

thành để biết hành xử nhân ái với nhau. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là ngƣời đã luôn sống 
chân thành với Chúa và tha nhân. Xin Mẹ giúp 

chúng con sống thành thật trong suy nghĩ, lời 
nói và cả trong hành động nữa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây 

Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt 
vào Thánh giá Chúa. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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15.02.2017  Thứ Tư 
Tuần 6 TN Mc 8,22-26 

Chúa Giêsu “đặt tay trên mắt anh,  
anh trông rõ và khỏi hẳn” (Mc 8,25). 

Như Mẹ: Ngƣời Việt có câu: “giàu hai con mắt, 
khó hai bàn tay”. Mù là một bất hạnh đối với 
con ngƣời. Có ngƣời bị mù mắt, nhƣng tâm hồn 

lại rất nhạy bén. Có ngƣời không bị mù mắt, 
nhƣng tâm hồn lại trở nên chai cứng, bị mù. Mỗi 
ngƣời Kitô hữu có sứ mạng làm ánh sáng cho 

trần gian, nhƣng nếu ánh sáng mà tắt đi thì lấy 
gì mà soi đƣờng cho dân chúng? 

Với Mẹ: Chúa là ánh sáng soi đƣờng cho dân 
ngoại. Xin Chúa chiếu ánh sáng chân lý vào tâm 
hồn những ai đang sống trong bóng tối của u 

mê và lầm lạc. Xin Chúa hƣớng dẫn chúng con 
đi trong ánh sáng của Ngài. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là ngôi sao biển rạng 

ngời, xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên hành trình 
đức tin, để chúng con thấy rõ Chúa hơn. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thƣởng Đức Mẹ trên 

trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta đƣợc 
thƣởng cùng Đức Mẹ trên nƣớc thiên đàng. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 



22 

 

16.02.2017  Thứ Năm 
Tuần 6 TN Mc 8,27-33 

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,20). 

Như Mẹ: Con ngƣời thƣờng đứng trƣớc những 

vấn đề nan giải. Đâu phải ai cũng giải quyết 
đƣợc mọi vấn đề! Các môn đệ đi theo Chúa, 
nhƣng có phải ai trong các ông cũng hiểu rõ 

đƣợc Chúa đâu! Nếu Chúa không mặc khải cho 
thì liệu các ông có nhận ra Chúa Giêsu là Con 
Thiên Chúa không? Nhận biết Chúa Giêsu là 

Đấng Kitô là một ân ban xuất phát từ Chúa. 

Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống. 

Chúa đã xuống thế gian để mặc khải cho chúng 
con biết nhƣ vậy. Xin làm cho con ngƣời ngày 
nay nhận biết quyền năng và tình thƣơng của 

Chúa, từ đó họ hết lòng tin tƣởng vào Ngài. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã luôn theo sát 
Chúa Giêsu cho đến cùng. Xin Mẹ giúp ngƣời tín 

hữu chúng con ngày nay, dù gặp nhiều sóng 
gió, vẫn một lòng tin vào quyền năng của Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nƣớc 

Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho đƣợc 
hoán cải và đón nhận Tin Mừng. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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17.02.2017  Thứ Sáu 
7 th. lập Dòng Tôi tớ Đức Mẹ Mc 8,34 – 9,1 

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,  
vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34). 

Như Mẹ: Hành trình đời ngƣời là hành trình 
thập giá. Ai cũng có thập giá. Chúa Giêsu mời 
gọi chúng ta đi theo Chúa là đi theo hành trình 

thập giá. Muốn đi theo Chúa, phải từ bỏ chính 
mình. Từ bỏ chính mình là một việc rất khó. Đó 
là một thập giá rồi vậy. Từ bỏ đƣợc chính mình 

là một cách để vác lấy thập giá hằng ngày. 

Với Mẹ: Chúa đã chấp nhận từ bỏ chính mình: 

từ bỏ hết mọi vinh quang và địa vị cao sang của 
một Thiên Chúa, để mặc lấy thân phận con 
ngƣời. Rồi Chúa lại tự nguyện đi theo con 

đƣờng thập giá để cứu độ trần gian. Xin Chúa 
giúp chúng con biết nhìn lên Chúa mà đi theo 
Chúa cho trọn đƣờng đời. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã đi theo Chúa trọn 
đời. Xin Mẹ thêm sức cho chúng con khi chúng 
con gặp thử thách trên đƣờng đời. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi 
máu. Ta hãy xin cho đƣợc ăn năn tội nên. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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18.02.2017  Thứ Bảy 
Tuần 6 TN Mc 9,2-13 

“Đức Giêsu đem các ông Phêrô,  
Giacôbê và Gioan đi theo mình” (Mc 9,2). 

Như Mẹ: Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, 
Chúa Giêsu đã tuyển chọn một số môn đệ. 
Trong số môn đệ mà Chúa đã chọn, có ba ngƣời 

môn đệ đƣợc gọi là thân tín, đó là ông Phêrô, 
Giacôbê và Gioan. Trong cuộc sống của mỗi 
ngƣời, chúng ta cũng cần có những ngƣời thân 

thiết. Ngƣời thân thiết nhất của chúng ta là ai? 
Đó phải là chính Chúa. Chúa mới là Đấng hết 

lòng vì chúng ta. 

Với Mẹ: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa 
không bao giờ chấp tội chúng con, bởi vì nếu 

Chúa mà chấp tội, thì chúng con chẳng thể rỗi 
linh hồn đƣợc. Xin Chúa kể chúng con vào số 
những ngƣời đƣợc Chúa tuyển chọn. Xin làm 

cho chúng con trở nên trung kiên với Chúa luôn. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con 
sống gắn bó với Chúa đến trọn đời. 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà 
chịu thai. Ta hãy xin cho đƣợc ở khiêm nhƣờng. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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19.02.2017  Chúa Nhật 7 - TN A 
Thánh vịnh tuần 3 Mt 5,38-48 

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện  
cho những kẻ ngƣợc đãi anh em” (Mt 5,44). 

Như Mẹ: Sống trên đời này, có ngƣời thân có 
ngƣời xa lạ, có ngƣời làm phúc cho ta, cũng có 
ngƣời luôn làm hại ta. Ngƣời làm phúc thì ta dễ 

mến, kẻ làm hại thì ta thù ghét. Chúa Giêsu dạy 
ta yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Không dễ 
gì mà yêu kẻ thù!!! Để ta bớt ghét kẻ thù, điều 

trƣớc tiên là phải cầu nguyện. Lời cầu nguyện 
có sức mạnh để thanh tẩy tâm hồn ta và cảm 

hoá lòng dạ kẻ thù để họ không hại ta. 

Với Mẹ: Chúa là Thiên Chúa của Tình Yêu. 
Chúa dựng nên mọi sự vì yêu. Xin Chúa giúp 

chúng con có một tâm hồn biết yêu thƣơng, để 
chúng con có thể sống bao dung với những 
ngƣời lầm lỗi với chúng con. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật xứng là đền thờ 
của Chúa Ba Ngôi. Xin Mẹ giúp chúng con luôn 
có một thái độ từ tâm đối với tha nhân. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin 
cho đƣợc sống lại thật về phần linh hồn. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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20.02.2017  Thứ Hai 
Tuần 7 TN Mc 9,14-29 

“Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin” (Mc 9,19). 

Như Mẹ: Ngày nay, cuộc sống hiện đại đang 

làm cho con ngƣời ta xa dần đời sống đạo. So 
sánh đời sống đạo của ông bà chúng ta với thái 
độ sống đạo của thanh thiếu niên ngày nay thì 

chúng ta sẽ thấy rõ. Đúng nhƣ Chúa Giêsu đã 
nói: “thế hệ thiếu lòng tin”. Có phải cuộc sống 
càng sung túc thì đức tin càng mai một? Có vẻ 

đúng nhƣ vậy! 

Với Mẹ: Chúa là Đấng quan phòng và giàu tình 

thƣơng. Chúa muốn cho con ngƣời sống ngày 
càng phong phú thêm. Xin Chúa cho con ngƣời 
càng giàu có thì càng biết gắn bó với Chúa 

nhiều hơn, càng sống lâu thì càng tin mạnh mẽ 
vào Chúa hơn. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã tin tƣởng hết lòng 

vào quyền năng và tình thƣơng của Thiên Chúa. 
Xin Mẹ giúp chúng con một niềm trung thành 
với Chúa khi vui cũng nhƣ khi buồn. 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta 
hãy xin cho đƣợc lòng yêu ngƣời. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 



27 

 

21.02.2017  Thứ Ba 
Th. Phêrô Đamianô, gm-tsht Mc 9,30-37 

“Ai muốn làm ngƣời đứng đầu,  
thì phải làm ngƣời rốt hết,  

và làm ngƣời phục vụ mọi ngƣời” (Mc 9,35). 

Như Mẹ: Ở đời, ai cũng muốn mình có một địa 
vị cao trong xã hội, để đƣợc ngƣời khác hầu hạ 

và kính trọng. Chúa Giêsu mời gọi ngƣời môn đệ 
đi ngƣợc lại với quan niệm của ngƣời đời. Ngƣời 
nào muốn đứng đầu thì phải trở nên ngƣời rốt 

hết và phải làm ngƣời phục vụ. Lãnh đạo đối với 
Chúa Giêsu là nhằm phục vụ. Chính Chúa Giêsu 

xuống trần gian này là để phục vụ và hiến dâng 
mạng sống mình vì loài ngƣời. 

Với Mẹ: Chúa đã hy sinh tất cả vì loài ngƣời 

chúng con. Xin Chúa làm cho chúng con có tinh 
thần khiêm nhƣờng và dấn thân phục vụ mọi 
ngƣời vì lợi ích của chính họ. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là ngƣời đã khiêm 
nhƣờng và sẵn sàng phục vụ. Xin Mẹ dạy chúng 
con biết sống nhƣ thế. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta 
hãy xin cho đƣợc hãm mình chịu khó bằng lòng. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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22.02.2017  Thứ Tư 
LẬP TÔNG TOÀ TH. PHÊRÔ Mt 16,13-19 

“Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là 
ngƣời có phúc, vì không phải phàm nhân mặc 
khải cho anh điều ấy, nhƣng là Cha của Thầy, 

Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17). 

Như Mẹ: Nhận biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, 

Con Chúa Trời hằng sống là một ơn ban trọng 
đại. Việc chúng ta tin và nhận biết Chúa Giêsu 
là một mối phúc lành lớn lao nhất. Để gìn giữ 

đƣợc ơn phúc đó, chúng ta cũng cần cầu xin ơn 
sủng của Chúa. 

Với Mẹ: Chúa là Cha giàu lòng thƣơng xót. Cha 
đã ban tặng cho chúng con Đức Giêsu, Con Một 
của Cha. Xin Cha làm cho tình yêu của chúng 

con đối với Con Một của Cha ngày càng thêm 
đậm đà thắm thiết hơn. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật là ngƣời diễm 

phúc vì đã tin. Xin Mẹ nâng đỡ đức tin và lòng 
nhiệt tình của Đức giáo hoàng, vị đại diện của 
Chúa Giêsu ở trần gian này. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin 
cho đƣợc ái mộ những sự trên trời. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 



29 

 

23.02.2017  Thứ Năm 
Th. Pôlycarpô Mc 9,41-50 

“Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em,  
và sống hoà thuận với nhau” (Mc 9,50). 

Như Mẹ:  Xét về mặt thể chất, muối là một yếu 
tố rất quan trọng trong đời sống con ngƣời. Xét 
về mặt thiêng liêng, tình mến và sự hoà thuận 

giữa các môn đệ của Đức Kitô là một thứ muối. 
Muối hoà thuận này luôn phải có trong đời sống 
của ngƣời Kitô hữu. Sống hoà thuận với nhau, 

đó là cách để làm cho ngƣời ta nhận biết chúng 
ta là môn đệ của Chúa Kitô. 

Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch của sự hiệp nhất. 
Xin Chúa liên kết những ngƣời tin vào Chúa vào 
trong một gia đình Giáo Hội duy nhất. Và xin 

thanh tẩy lòng trí chúng con khỏi những bất 
toàn của sự chia rẽ, để biết sống liên đới với 
nhau nhiều hơn. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ cầu cho chúng 
con biết sống hoà thuận với tha nhân. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. 

Ta hãy xin cho đƣợc lắng nghe và thực hành lời 
Chúa. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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24.02.2017  Thứ Sáu 
Tuần 7 TN Mc 10,1-12 

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,  
loài ngƣời không đƣợc phân ly” (Mc 10,9). 

Như Mẹ: Mối dây hôn phối là mối dây hiệp nhất 
và bền vững. Hôn phối là cơ chế đƣợc Thiên 
Chúa thiết lập, và vì thế, không ai có quyền cắt 

đứt mối dây này. Nhƣng ngày hôm nay, nhiều 
cuộc hôn nhân bị đổ vỗ vì nhiều lý do. Chƣa bao 
giờ hôn nhân và gia đình lại gặp nhiều rắc rối 

nhƣ ngày hôm nay! Phải chăng là do ngƣời ta 
không còn đặt Thiên Chúa làm trọng tâm của 

đời sống hôn nhân? 

Với Mẹ: Chúa đã thiết lập giao ƣớc hôn nhân. 
Xin cho các đôi vợ chồng đang gặp thử thách 

trong đời sống hôn nhân, tìm đƣợc ơn trợ giúp 
để biết vƣợt qua thử thách gian nan. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã sống trong đời 

sống hôn nhân. Xin Mẹ nâng đỡ những ai sống 
trong bậc vợ chồng biết chung thuỷ với nhau. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

Ta hãy xin cho đƣợc chịu mọi sự sỉ nhục bằng 
lòng. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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25.02.2017  Thứ Bảy 
Tuần 7 TN Mc 10,13-16 

“Cứ để trẻ em đến với Thầy,  
đừng ngăn cấm chúng, vì Nƣớc Thiên Chúa  

là của những ai giống nhƣ chúng” (Mc 10,14). 

Như Mẹ: Trẻ em đƣợc ví nhƣ tờ giấy trắng. Trẻ 
em có tâm hồn đơn sơ và trong trắng. Đơn sơ 

và trong trắng là điều rất cần đối với ngƣời môn 
đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu rất yêu mến trẻ em 
và đồng thời Ngài cũng khuyến khích các môn 

đệ sống giống nhƣ trẻ em. Ngƣời môn đệ của 
Chúa Giêsu cũng phải hết lòng bảo vệ các 

quyền căn bản của trẻ em, để chúng đƣợc sống 
xứng đáng là con ngƣời.  

Với Mẹ: Cha đã dựng nên chúng con. Xin Cha 

cho chúng con nên giống nhƣ những trẻ em chỉ 
biết tin tƣởng cậy trông vào Cha hết lòng.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã hoàn toàn phó 

thác cho tình thƣơng quan phòng của Thiên 
Chúa. Xin Mẹ giúp gìn giữ trẻ em trên khắp thế 
giới khỏi những cạm bẫy của thế gian. 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi 
hang đá. Ta hãy xin cho đƣợc lòng khó khăn. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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26.02.2017  Chúa Nhật 8 - TN A 
Thánh vịnh tuần 4 Mt 6,24-34 

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa 
vừa làm tôi Tiền Của đƣợc” (Mt 6,24). 

Như Mẹ: Của cải là một thứ cám dỗ rất ghê 
gớm đối với con ngƣời mọi thời đại. Tự bản 
chất, của cải chẳng có gì là xấu cả. Nếu coi của 

cải nhƣ là phƣơng tiện thì không có vấn đề gì; 
nhƣng nếu coi của cải nhƣ là mục đích của đời 
ngƣời thì đó là vấn đề lớn rồi. Chúng ta đƣợc 

mời gọi sử dụng của cải nhƣ phƣơng tiện để đạt 
đƣợc mục đích của cuộc sống là chính Chúa. 

Với Mẹ: Chúa là căn nguyên của mọi sự. Xin 
Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng 
con một lòng tha thiết gắn bó với Chúa hơn hết 

mọi sự. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã làm tôi Thiên 
Chúa trọn đời. Xin Mẹ giúp ngƣời tín hữu ngày 

hôm nay biết dùng của cải trần gian này mà tìm 
kiếm Nƣớc Trời. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Ta hãy xin cho đƣợc lòng đầy dẫy mọi ơn Đức 
Chúa Thánh Thần. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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27.02.2017  Thứ Hai 
Tuần 8 TN Mc 10,17-27 

“Đối với Thiên Chúa  
mọi sự đều có thể đƣợc” (Mc 10,27). 

Như Mẹ: Con ngƣời có giới hạn về không gian 
và thời gian. Con ngƣời chỉ có khả năng nhất 
định nào đó, chứ không thể có khả năng vô 

hạn. Chúng ta tin vào Chúa thì cũng tin vào 
quyền năng của Ngài. Những sự việc đối với sức 
con ngƣời thì không thể xảy ra, nhƣng đối với 

Thiên Chúa lại có thể xảy ra, bởi vì Thiên Chúa 
là Đấng toàn năng. 

Với Mẹ: Chúa là Đấng toàn năng vô cùng, xin 
Chúa biến đổi tâm hồn chúng con cho nên tinh 
tuyền, để chúng con tin tƣởng vào quyền năng 

yêu thƣơng của Ngài. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ bào chữa cho 
chúng con trƣớc toà uy linh cảo cả của Thiên 

Chúa toàn năng, để Thiên Chúa tiếp tục thực 
hiện cho chúng con bao điều cao cả. 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

đền thánh. Ta hãy xin cho đƣợc vâng lời chịu 
lụy. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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28.02.2017  Thứ Ba 
Tuần 8 TN Mc 10,28-31 

“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, 
còn những kẻ đứng chót sẽ đƣợc lên hàng đầu” 

(Mc 10,31). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu xác định mối lợi cho 
những ai dám từ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Quả 

thật, ai chấp nhận từ bỏ mọi sự mà theo Chúa 
thì ví đƣợc nhƣ ngƣời đứng hàng chót trƣớc mặt 
ngƣời đời, nhƣng trƣớc mặt Chúa thì ngƣời đó 

lại trở nên hàng đầu. Ngƣời theo Chúa sẽ đƣợc 
Chúa trả cho gấp trăm ngay ở đời này và phần 

phúc ở đời sau. 

Với Mẹ: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi 
nhân hậu. Xin Chúa ban đầy phúc lành cho 

những ai đang ngày đêm phục vụ vô vị lợi trong 
công việc hằng ngày. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã đƣợc Thiên Chúa 

ban phúc thiên đàng. Xin Mẹ cầu Chúa thƣơng 
đến tất cả chúng con còn ở trần gian này. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

Ta hãy xin cho đƣợc vác Thánh giá theo chân 
Chúa. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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TRANG CHUYÊN ĐỀ 
 

 

ĐỨC MẸ THƢƠNG XÓT NGƢỜI LẦM LẠC 

Một luật sƣ trẻ tuổi ngƣời Pháp vừa hoàn tất 
chƣơng trình học với kết quả thật khả quan. Giờ 
đây chàng bắt đầu hành nghề báo hiệu một 

tƣơng lai sáng lạn. Thế nhƣng chàng là ngƣời 
kiêu căng tự mãn và đam mê tính dục. Chẳng 
bao lâu sau - vì đánh mất Đức Tin - và ê chề 

kinh tởm với cuộc sống bê tha trụy lạc, chàng 
rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Chàng toan tính tự 
tử. Chàng muốn bí mật kết liễu đời mình cho 

xong! 

Vào một ngày, nhƣ bị nung nấu bởi ảo tƣởng 

thế trần và nhất là nhƣ bị thúc đẩy bởi cơn giận 
bốc cao, khi đi ngang qua nhà thờ Đức Bà Chiến 
Thắng ở thủ đô Paris, chàng luật sƣ hùng hổ 

bƣớc vào. Nhà thờ vắng lặng không bóng ngƣời. 
Chàng giơ cao đấm tay lên trời và nói lời lộng 
ngôn xúc phạm: 

- Nếu Ngài hiện hữu thật sự thì tạo sao 
Ngài để cho con ra nông nổi này? Ngài 
không hiện hữu! Đúng thế, Ngài không 
hiện hữu! Con thách Ngài đó! 
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Nói xong lời ngạo nghễ thách thức ấy, chàng 

nhƣ rơi ngƣời xuống băng ghế. Rồi đôi mắt nhìn 
đăm đăm Trái Tim Vẹn Sách Đức Mẹ MARIA 
chàng nói: 

- Còn Mẹ đây, Mẹ từng tự xưng là ”Đấng 
vỗ về kẻ khốn khổ”, Mẹ thử trút gánh 
nặng ra khỏi lòng con đi, nếu Mẹ làm được 
điều ấy! 

Nói xong câu này, chàng bỗng nhƣ giật mình 
thức giấc. Chàng kêu lên lời van xin: 

- Hỡi Mẹ là ”Đấng an ủi kẻ âu lo” xin 
Mẹ thương xót con cùng! 

Nói xong, chàng luật sƣ Công Giáo thất thểu ra 

về. Khi đến nhà và vào phòng riêng, mắt chàng 
bỗng chạm ngay cuốn sách đặt trên kệ. Đó là 
cuốn ”Bắt Chƣớc Đức Chúa KITÔ” hay cũng gọi 

là ”Sách Gƣơng Phúc”. Chàng thắc mắc tự hỏi: 

- Ai đƣa vào phòng mình cuốn sách này? Thật là 
bí nhiệm! 

Nói xong, chàng mở sách ra và đọc ngay câu 
này: 

- Con à, đừng tìm kiếm hạnh phúc thỏa 
mãn nơi các dục vọng đê hèn. Hãy khẩn 



37 

 

cầu THIÊN CHÚA thì mọi ước nguyện của 
con sẽ được thành tựu. 

Lời này bỗng trở nên nhƣ một luồng chớp sáng 
chói dọi thẳng vào tâm hồn chàng, một tâm hồn 

lạc xa THIÊN CHÚA. Rồi từ từ sau đó - với sự 
trợ giúp của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ MARIA - 
chàng luật sƣ trẻ tuổi quay về với đƣờng ngay 

nẻo chính và gặp đƣợc niềm hạnh phúc đích 
thật. 

... Câu chuyện thứ hai mang nét dịu dàng dấu ái 

của một thiếu niên Công Giáo ngƣời Ý. Đó là 
một chú giúp lễ. Cậu đặc biệt sùng kính Đức Mẹ 
MARIA và thƣờng nghe nói đến vẻ đẹp cao sang 

của Đức Mẹ. Cậu bỗng nẩy sinh lòng ƣớc muốn 
chiêm ngắm vẻ đẹp của Đức Mẹ. Thế là với sự 
đơn sơ trong trắng của một em bé, khi cầu 

nguyện, cậu thêm lời nài xin Đức Mẹ hãy thỏa 
mãn ƣớc mơ của mình. Đức Mẹ nhận lời và sai 
một Thiên Thần đến báo tin cho thiếu niên biết 

một điều kiện: 

- Cậu sẽ đƣợc chiêm ngắm Đức Mẹ nhƣng sau 

đó sẽ bị mù hai mắt. 

Chú giúp lễ chấp nhận điều kiện. 
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Thế rồi vào ngày Đức Mẹ hiện ra, cậu thiếu niên 

bỗng sực nhớ giao kèo, nên thay vì nhìn Đức Mẹ 
với cả hai mắt, cậu bé chỉ nhìn với một con mắt, 
còn mắt kia thì nhắm kín lại. Nhƣ thế, sau khi 

đã chiêm ngắm Đức Mẹ, cậu vẫn còn lại một 
con mắt! Đúng là một tính toán bén nhạy của 
trẻ thơ. 

Sau khi đƣợc hồng phúc chiêm ngắm Đức Mẹ, 
cậu thiếu niên bật lên khóc nức nở. Cậu khóc 
không phải vì bị mù một con mắt mà khóc vì ân 

hận đã không nhìn Đức Mẹ với cả hai con mắt, 
hầu có thể chiêm ngắm trọn vẹn nét đẹp cao 
sang mĩ miều của Đấng là Mẹ THIÊN CHÚA. Giờ 

đây cậu bé lại van xin Đức Mẹ hãy trở lại để 
mình chiêm ngắm với cả hai mắt mở thật lớn. 
Và Đức Mẹ chấp nhận lời cậu bé ngoan hiền van 

xin. Đức Mẹ hiện ra và chú giúp lễ đƣợc hồng 
phúc chiêm ngắm với cả hai mắt mở lớn. Sau 
khi Đức Mẹ biến đi, cậu thiếu niên chuẩn bị 

bƣớc vào cảnh sống mù lòa. Thế nhƣng, thế 
nhƣng, lạ lùng thay, cậu bé không bị mù thêm 

con mắt thứ hai, mà trái lại, cậu đƣợc lành lặn 
cả con mắt đã bị mù trƣớc đó. 

Ôi tình mẫu tử cao sâu nhiệm lạ của Đức Nữ 

Trinh Rất Thánh MARIA đối với những đứa con 
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ngây thơ trong trắng, hết lòng kính yêu tin 

tƣởng nơi Đức Mẹ! 

...Các Tông Đồ thƣa với Đức Chúa GIÊSU rằng: 
”Thƣa Thầy, xin thêm Đức Tin cho chúng con”. 

Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Nếu các con có Đức Tin 
lớn bằng hạt cải, thì dầu các con có bảo cây dâu 
này: ”Hãy bật rễ lên, xuống dƣới biển kia mà 

mọc”, nó cũng sẽ vâng lời các con. Đức Chúa 
GIÊSU còn nói với các môn đệ rằng: ”Không thể 
không có những cớ làm cho ngƣời ta vấp ngã; 

nhƣng khốn cho kẻ làm cớ cho ngƣời ta vấp 
ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống 
biển, còn lợi hơn cho nó là để nó làm cớ cho 

một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Các 
con hãy đề phòng” (Luca 17,5-6/1-3).  

(”La Mia Messa”, volume I, 29 Novembre 2009 - 
31 Marzo 2010, Anno IV/C, Casa Mariana 
Editrice, trang 538+633) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
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NHỮNG KỲ DIỆU CỦA KINH MÂN CÔI 

Thánh Louis Montfort 

Thật khó cho tôi khi phải diễn đạt bằng lời nói 
về vấn đề Đức Mẹ nghĩ Kinh Mân Côi ra sao và 

Ngƣời thích nó hơn tất cả mọi việc tôn sùng 
khác biết là chừng nào. Tôi cũng không thể diễn 
tả hết việc Ngƣời thƣởng công cho những  

ai rao giảng, thiết lập cũng nhƣ phổ biến sự 
sùng kính này, hay về việc Ngƣời thẳng tay 
trừng phạt những ai ra tay chống lại việc sùng 

kính này. 

Suốt cả đời sống, thánh Đa Minh đã không làm 
gì hơn là, bằng cả tấm lòng, chúc tụng Đức Mẹ, 

rao giảng sự cao cả của Ngƣời và thúc đẩy mọi 
ngƣời tôn kính Ngƣời bằng việc lần hạt Mân Côi. 
Đáp lại, thánh nhân đã nhận đƣợc từ Đức Mẹ vô 

vàn ơn lành. Với quyền phép của một Nữ Vƣơng 
Thiên Đình, Ngƣời đã thực hiện nhiều phép lạ 
và sự lạ qua việc làm của thánh nhân. Thiên 

Chúa toàn năng luôn luôn ban cho thánh nhân 
những gì thánh nhân xin qua tay Đức Mẹ. Vinh 

dự lớn lao nhất là Ngƣời đã giúp thánh nhân 
dẹp tan bè rối Albigensê, và đặt thánh nhân làm 
đấng sáng lập, làm tổ phụ của một hội dòng 

lớn. 
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Đối với chân phƣớc Alan de la Roche, ngƣời tái 

tạo việc tôn sùng Kinh Mân Côi, ngài đã nhận 
đƣợc nhiều đặc ân của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện 
ra với ngài mấy lần để dạy ngài đi tìm con 

đƣờng cứu rỗi, trở nên một vị linh mục tốt lành, 
một tu sĩ hoàn thiện, và nên giống Chúa Giêsu. 
Chân phƣớc Alan de la Roche thƣờng hay bị ma 

qủi cám dỗ và bách hại ghê gớm, làm cho ngài 
buồn phiền kinh khủng, đến độ gần nhƣ tuyệt 
vọng, nhƣng Đức Mẹ luôn luôn an ủi ngài, bằng 

sự hiện diện ngọt ngào của Ngƣời, làm biến đi 
những đám mây tăm tối bủa vây linh hồn ngài. 

Đức Mẹ dạy chân phƣớc cách đọc Kinh Mân Côi, 

dẫn giải về ý nghĩa của nó và hiệu qủa của nó, 
còn ban cho chân phƣớc một đặc ân vinh hiển 
và trọng đại là vinh dự đƣợc gọi Ngƣời là Bạn 

Tình. Với tình yêu trong trắng mà Ngƣời giành 
cho chân phƣớc, Ngƣời đã đeo nhẫn vào ngón 
tay ngài, chiếc kiềng đƣợc làm bằng tóc Ngƣời 

quàng vào cổ ngài và trao cho ngài chuỗi Kinh 
Mân Côi. 

Cha Triteme, với hai nhà học giả là Carthagena 
và Martin Navarra, cùng các vị khác đã hết lời 
khen ngƣợi chân phƣớc Alan de la Roche. Chân 

phƣớc chết tại Zunolle nƣớc Phần Lan vào ngày 
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8/9/1475, sau khi đã chiêu tập đƣợc trên 100 

ngàn ngƣời gia nhập Hiệp Hội Kinh Mân Côi. 

Chân phƣớc Tôma Gioan lừng danh nhờ các bài 
giảng về Kinh Mân Côi của ngài, đến nỗi, ghen 

tức với việc cứu rỗi các linh hồn của ngài, ma 
qủi đã hành hạ ngài đến ngã bệnh liệt giƣờng, 
làm thày thuốc cũng phải bó tay. Một đêm kia, 

lúc mà ngài nghĩ là mình sắp chết đi, ma qủi đã 
hiện ra với ngài dƣới một hình thù thật khiếp 
đảm ngoài sức tƣởng tƣợng. Gần giƣờng của 

ngài có một bức hình Đức Mẹ; ngài nhìn vào 
đấy, và kêu lên với tất cả tâm hồn và nghị lực 
của mình: “Xin giúp con, xin cứu con, Mẹ êm ái 

của con ơi!” Ngài vừa dứt lời thì bức ảnh nhƣ 
sống động lạ thƣờng, và Đức Mẹ giơ tay của 
Ngƣời ra, nâng ngài bằng cánh tay của Ngƣời 

mà nói: 

“Đừng sợ, Tôma con Mẹ, Mẹ đây nè, Mẹ sẽ cứu 
con mà: Hãy chỗi dậy đi và tiếp tục rao giảng 

Kinh Mân Côi nhƣ con vẫn làm. Mẹ hứa sẽ che 
chở con khỏi thù địch của con”. 

Khi Đức Mẹ nói điều này, ma qủi chuồn mất, và 
chân phƣớc Tôma chỗi dậy, hoàn toàn bình 
phục. Ngài chảy nƣớc mắt vui mừng tạ ơn Đức 

Mẹ. Ngài lại bắt đầu làm tông đồ cho Kinh Mân 
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Côi, với những bài giảng mang lại thành quả lạ 

lùng. 

Đức Mẹ chẳng những chúc lành cho những ai 
rao giảng Kinh Mân Côi, Ngƣời còn ban thƣởng 

bội hậu cho những ai nhờ gƣơng lần hạt Mân 
Côi của mình cũng làm cho ngƣời khác bắt 
chƣớc đọc theo. 

Anphôngsô, vua nƣớc Léon và Galicia, rất muốn 
cho tất cả mọi ngƣời tôi tớ của vua tôn kính Rất 
Thánh Trinh Nữ bằng việc lần hạt Mân Côi. Bởi 

đó, vua có thói quen treo cỗ tràng hạt lớn ở 
giây thắt lƣng của mình và luôn luôn đeo sợi 
giây thắt lƣng này, song, chỉ khổ nỗi, chính vua 

lại không bao giờ đọc Kinh Mân Côi. Tuy nhiên, 
việc đeo tràng hạt của vua đã khích lệ triều thần 
của vua đọc Kinh Mân Côi rất là sốt sắng. 

Một ngày kia, vua lâm bệnh nặng, và đến lúc 
hấp hối, trong một thị kiến, vua thấy mình đang 
đứng trƣớc tòa phán xét của Chúa. Nhiều ma 

qủi cũng ở đó tố cáo vua về các tội vua đã 
phạm. Đang lúc Chúa là Thẩm Phán Tối Cao sắp 

sửa luận phạt vua cho vào hỏa ngục, thì Đức Mẹ 
xuất hiện biện hộ cho vua. Đức Mẹ truyền lấy 
một cái cân, một bên để các tội của vua, và một 

bên để cỗ tràng hạt vua luôn luôn đeo bên mình 
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cùng với các Kinh Mân Côi đã đƣợc đọc lên nhờ 

gƣơng đeo tràng hạt của vua. Kết quả là cỗ 
tràng hạt nặng hơn các tội của vua. 

Nhìn vua một cách hết sức nhân hậu, Đức Mẹ 

nói: “Để thƣởng công cho một chút tôn vinh mà 
con đã giành cho Mẹ, bằng cách đeo tràng hạt 
Mân Côi, Mẹ đã xin Con Mẹ cho con một ơn rất 

lớn lao. Con sẽ sống thêm mấy năm nữa. Mong 
rằng con khôn ngoan sống những ngày này 
bằng việc ăn năn thống hối”. 

Hồi tỉnh, vua kêu lên: “Chúa tụng Kinh Mân Côi 
của Rất Thánh Đồng Trinh Maria đã cứu trẫm 
khỏi đời đời trầm luân!” 

Sau khi bình phục, vua đã sống những ngày còn 
lại bằng việc truyền bá lòng tôn sùng Kinh Mân 
Côi và trung thành đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày. 

Ngƣời nào yêu mến Rất Thánh Trinh Nữ cũng 
phải theo gƣơng của vua Anphôngsô và của các 
thánh mà tôi đề cập tới, để họ lôi kéo thêm 

nhiều linh hồn cho Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Họ sẽ 
nhận đƣợc nhiều ơn trên đời này và sự sống đời 

đời sau này. “Ai rao giảng về Ta sẽ sống đời 
đời” (Huấn Ca 24,31). 

(Bí Mật Kinh Mân Côi, bông hồng 8) 
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NHỮNG PHÉP LẠ 

Thánh Louis Montfort 

Trong khi thánh Đa Minh đang rao giảng Kinh 

Mân Côi ở Carcassone, có một ngƣời rối đạo chế 
diễu các phép lạ và 15 mầu nhiệm Mân Côi, làm 
cho những kẻ lạc đạo khác không trở về cùng 

Chúa đƣợc. Hình phạt mà thân xác của ngƣời 
đó bị là Thiên Chúa đã để cho 15 ngàn qủi nhập 
vào. 

Cha mẹ của hắn đem hắn đến cho thánh Đa 
Minh để xin ngài trừ qủi cho. Thánh nhân bắt 
đầu cầu nguyện và xin mọi ngƣời ở đó cùng đọc 

Kinh Mân Côi lớn tiếng với ngài. Thế rồi, cứ một 
kinh Kính Mừng đọc lên thì Đức Mẹ trừ cho hắn 
100 tên qủi, chúng xuất ra khỏi thân xác ngƣời 

đó, hình thù nhƣ những cục than nung đỏ. 

Sau khi đƣợc giải cứu, ngƣời đó thề từ bỏ lỗi 
lầm trƣớc kia, trở lại và gia nhập Hiệp Hội Kinh 

Mân Côi. Một số bạn hữu của ngƣời đó cũng bắt 
chƣớc theo, vì xúc động trƣớc hình phạt ngƣời 

đó phải chịu và quyền phép của Kinh Mân Côi. 
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Carthagena, một học giả dòng Phanxicô, cũng 

nhƣ một số tác giả khác, có thuật lại một biến 
cố phi thƣờng xẩy ra vào năm 1482. Đó là, 
đấng đáng kính James Sprenger và các tu sĩ 

khác trong dòng của ngài bấy giờ đang hăng 
say thiết lập việc tôn sùng Kinh Mân Côi và gầy 
dựng Hiệp Hội Kinh Mân Côi ở thành Cologne. 

Chẳng may gặp hai linh mục có biệt tài giảng tỏ 
ra ghen tị với các ngài về ảnh hƣởng mà các 
ngài đã chiếm đƣợc qua việc rao giảng Kinh 

Mân Côi. Thế là, hễ có dịp, hai vị linh mục bao 
giờ cũng nói chống báng việc tôn sùng này. Nhờ 
tài giảng và thế giá của mình, hai vị đã chinh 

phục đƣợc nhiều ngƣời bỏ ý định gia nhập Hiệp 
Hội Kinh Mân Côi. 

Một trong hai vị, thề quyết đạt cho bằng đƣợc ý 

định đen tối của mình, đã viết một bài giảng 
đặc biệt chống lại Kinh Mân Côi, tính tung ra 
vào Chúa Nhật sau đó. Thế nhƣng, đến giờ 

giảng, không ai thấy vị linh mục ấy đâu cả. Chờ 
đợi một hồi, có ngƣời đi tìm vị linh mục ấy thì 

thấy vị linh mục này đã chết, chết tiu nghỉu một 
mình, không đƣợc ai giúp đỡ, cũng không đƣợc 
gặp linh mục gì cả. 
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Vị linh mục còn lại, sau khi trấn an mình là cái 

chết của vị linh mục kia xẩy ra bởi nguyên do tự 
nhiên mà ra, đã quyết định tiếp tục chƣơng 
trình của vị linh mục đồng bạn với mình, và sẽ 

giảng một bài giảng tƣơng tự vào một ngày 
khác. Vị linh mục này nghĩ là làm nhƣ thế mới 
có thể dứt điểm Hiệp Hội Kinh Mân Côi đƣợc. 

Tuy nhiên, khi đến ngày giảng và đến lúc phải 
giảng, Chúa đã phạt vị linh mục này bị tê liệt cả 
tứ chi lẫn khả năng phát biểu bằng miệng lƣỡi. 

Sau cùng, vị linh mục ấy đã thú nhận tội lỗi của 
mình cũng nhƣ của vị linh mục đồng bạn, rồi, 
với tất cả tấm lòng, ngài liền âm thầm kêu cầu 

Đức Mẹ cứu giúp mình. Ngài hứa với Đức Mẹ là 
nếu Mẹ chữa ngài khỏi, ngài sẽ rao giảng Kinh 
Mân Côi nhiệt thành, nhƣ xƣa ngài đã hung 

hăng chống lại Kinh Mân Côi vậy. Với ý nguyện 
đó, ngài van nài Đức Mẹ cho ngài hồi phục sức 
khoẻ và miệng lƣỡi, quả nhiên Đức Mẹ đã làm. 

Trong chốc lát, vị linh mục thấy mình hoàn toàn 
hồi phục. Nhƣ một Saolê khác, ngài đã chỗi dậy, 

từ một kẻ bắt bớ trở thành ngƣời bảo vệ Kinh 
Mân Côi. Ngài công khai thú nhận lỗi lầm trƣớc 
kia của mình, và sau đó, với tất cả lòng nhiệt 

thành và tài lợi khẩu của mình, ngài đã không 
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ngừng rao giảng về những kỳ diệu của Kinh 

Mân Côi. 

Tôi dám chắc là những nhà tƣ tƣởng phóng 
khoáng và những nhà phê bình chuyên môn 

ngày nay sẽ đặt vấn nạn về sự thật của những 
câu truyện trong tập sách nhỏ này, cũng giống 
hệt nhƣ việc họ hằng đặt vấn đề với hết mọi sự 

khác. Tất cả những gì tôi đã đề cập đều đƣợc 
trích dẫn từ các nhà trƣớc tác nổi tiếng đƣơng 
thời, và một phần từ cuốn sách mới đƣợc viết 

cách đây ít lâu, đó là cuốn “Hồng Thảo Diệu 
Huyền” của cha Antonin Thomas, OP. 

Ai cũng biết rằng có 3 thứ tin tƣởng vào các loại 

truyện khác nhau: 

1/ Những câu truyện trong Thánh Kinh chúng ta 
phải tin bằng Đức Tin Thần Linh; 2/ Những câu 

truyện liên quan đến những vấn đề ngoài tôn 
giáo mà không phản lại với ý nghĩ chung của 
mọi ngƣời, đƣợc viết bởi những tác giả đáng tin, 

chúng ta có thể tin bằng đức tin nhân loại; 3/ 
Những câu truyện về những điều thánh thiện, 

đƣợc kể bởi các tác giả tốt lành và không lệch 
lạc tí nào với lý trí, với đức tin và luân lý, (cho 
dù đôi khi chúng có thể xẩy ra vƣợt trên mhững 
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hiện tƣợng tự nhiên), chúng ta có thể tin bằng 

đức tin đạo đức. 

Đồng ý rằng chúng ta không đƣợc cả tin hay cả 
phán, và phải nhớ rằng “nhân đức ở chỗ trung 

dung”, cần phải nhắm trung điểm của mọi sự để 
tìm ra vị trí của sự thật và nhân đức. Tuy nhiên, 
về phƣơng diện khác, đồng thời tôi cũng biết rõ 

đức ái dễ đƣa chúng ta đến sự tin tƣởng vào tất 
cả mọi sự không có gì ngƣợc lại với đức tin và 
luân lý: “Đức ái... tin mọi sự” (1Côrintô 13,7). 

Từ đó suy ra, kiêu ngạo xúi chúng ta hồ nghi 
ngay cả những truyện đáng tin nhất, lấy lý rằng 
những truyện đó không có trong Thánh Kinh. 

Đây là một trong những cạm bẫy của ma qủi. 
Những ngƣời lạc đạo trong quá khứ từ chối 
Thánh Truyền đã rơi vào cạm bẫy này, và 

những ngƣời cả phán hiện thời cũng bị bẫy nhƣ 
vậy mà không biết. 

Những loại ngƣời này từ chối tin điều mà họ 

không hiểu hay điều mà họ không thích, là do 
tinh thần ngạo mạn và bất phục tùng của họ. 

(Bí mật Kinh Mân Côi, bông hồng 9) 
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KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ TRÁI TIM  

VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ 

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ 
Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng 

mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành 
con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là 
con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, 

có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và 
đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi 
mọi ngƣời xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái 

Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là nhƣ chính Trái 
Tim Mẹ vậy. 

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ 

liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. 
Nguyện xin Mẹ cho chúng con đƣợc vào ẩn náu 
trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến 

cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ. 

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và 
ơn thƣơng xót xuống cho mọi ngƣời trên thế 

gian, cùng làm cho mọi ngƣời nhận biết và kính 
mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau đƣợc 

hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba 
Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen. 
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