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Ý CẦU NGUYỆN 

Xin ơn cho các Kitô hữu xa lìa, để các anh chị 

em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời 

cầu nguyện của chúng ta và chứng từ Phúc Âm 

của chúng ta, đƣợc tái nhận ra sự gần gũi nhân 

hậu của Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô 

giáo. 

GIÁO HUẤN 

Trong một đoạn trữ tình của Thánh Phaolô, ta đọc 
thấy một số đặc điểm của lòng yêu thƣơng chân 
thực: “Lòng yêu thƣơng thì kiên nhẫn, hiền 
hậu, không ghen tƣơng, không vênh vang, không 
cao ngạo hay khiếm nhã, lòng yêu thƣơng không 
tìm tƣ lợi. Nó không nóng giận, không nuôi hận 
thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhƣng vui 
khi thấy điều chân thật. Lòng yêu thƣơng tha thứ 
tất cả, tin tƣởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng 
tất cả (1Cr 13,4-7). Lòng yêu thƣơng đƣợc cảm 
nghiệm và nuôi dƣỡng trong cuộc sống hàng ngày 
của vợ chồng và con cái họ. Suy nghĩ sâu hơn về 
ý nghĩa đoạn văn này của Thánh Phaolô và sự liên 
hệ của nó đối với hoàn cảnh cụ thể của mọi gia 
đình là điều hữu ích. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia, 91 
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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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LỜI NGỎ 
 

Trong muôn loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã 
dựng nên, Mẹ Maria là tuyệt phẩm, tuyền vẹn 

mọi đàng và chẳng vƣớng bợn nhơ. 

Mẹ đƣợc Thiên Chúa dựng nên trác tuyệt, gìn 
giữ vẹn toàn và ban tràn đầy ẩn sủng. Mẹ 

chẳng vƣớng bợn nhơ, nên Mẹ xứng đáng nhất 
trƣớc tòa Thiên Chúa. Và cũng vì thế, Mẹ có thế 
giá trƣớc mặt Ngài. Còn chúng ta, do ảnh 

hƣởng của tội nguyên tổ, nên chẳng xứng đáng 
gì trƣớc Thiên Chúa. Chúng ta thật hạnh phúc vì 

đƣợc Thiên Chúa ban cho một ngƣời mẹ tuyệt 
vời để làm trạng sƣ bênh vực cho chúng ta 
trƣớc tòa của Ngài.  

Mẹ là Mẹ của Lòng Thƣơng Xót. Mẹ luôn muốn 
điều tốt lành cho đoàn con cái của Mẹ. Lòng ƣu 
ái của Mẹ đối với đoàn con đƣợc thể hiện khi Mẹ 

hiện ra vào năm 1917 để mời gọi con ngƣời trở 
về cùng Thiên Chúa để đƣợc cứu.  

Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con thực hiện lời mời 

gọi khẩn thiết năm xƣa của Mẹ.  

Đặc trách 
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
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01.07.2017 Thứ Bảy đầu tháng 
Tuần 12 TN  Mt 8,5-17 

“Thƣa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, 
nhƣng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi  

đƣợc khỏi bệnh” (Mt 8,8). 

Nhƣ Mẹ: Viên đại đội trƣởng đã tỏ ra là ngƣời 
vừa khiêm nhƣờng vừa tin tƣởng vào Chúa 

Giêsu. Đức tin của ông đã làm cho Chúa Giêsu 
động lòng trắc ẩn mà ra tay cứu chữa cho tôi tớ 
của ông. Chúng ta là con cái của Chúa, cũng 

cần phải học sống khiêm nhƣờng và tin tƣởng 
vào tình thƣơng của Ngƣời. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Cao Cả. 
Chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng 
chúng con, nhƣng xin Chúa nói một lời, để tâm 

hồn của chúng con trở nên xứng đáng hơn. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, 
chính Chúa Giêsu đã hạ cố ngự trong lòng Mẹ. 

Xin Mẹ giữ gìn tâm hồn chúng con luôn sạch tội 
để xứng đáng rƣớc Chúa khi tham dự thánh lễ. 

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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02.07.2017 Chúa Nhật 13 TN – Năm A 
Thánh vịnh tuần 1  Mt 10,37-42 

“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, 
...vì kẻ ấy là môn đệ Thầy,... ngƣời đó sẽ  
không mất phần thƣởng đâu” (Mt 10,42). 

Nhƣ Mẹ: Làm việc gì mà cứ nhƣ thể làm cho 
Chúa, dù việc đó có nhỏ mấy đi nữa, thì Chúa 

cũng sẽ trả công đích đáng. Ai cho một ngƣời 
bé nhỏ uống, dù chỉ là một chén nƣớc lã, vì 
ngƣời ấy là môn đệ của Chúa, ngƣời đó sẽ 

không mất phần thƣởng đâu.  

Với Mẹ: Chúa là Đấng nhân hậu vô cùng. Chúa 

chẳng tiếc gì với loài ngƣời chúng con. Xin Chúa 
cho chúng con có một tấm lòng quảng đại, biết 
sẵn sàng giúp đỡ tha nhân, đặc biệt những 

ngƣời là môn đệ của Chúa. Xin cho các môn đệ 
của Chúa cũng tích cực trong sứ vụ của mình. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui 

mừng, Mẹ đã tận tình lo cho Chúa Giêsu, xin Mẹ 
giúp chúng con trung thành với bổn phận hằng 
ngày bằng tinh thần yêu mến của Mẹ.  

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). 



9 

 

03.07.2017 Thứ Hai 
TH. TÔMA, tông đồ  Ga 20,24-29 

Chúa Giêsu bảo ông Tôma:  
“Đừng cứng lòng nữa, nhƣng hãy tin” (Ga 20,27). 

Nhƣ Mẹ: Các môn đệ khác đã tin Chúa sau khi 
đã thấy Chúa hiện ra với họ; còn Tôma, chƣa 
thấy Chúa, nên chƣa tin. Đó là điều dễ hiểu. 

Ông Tôma cần phải thấy rồi mới tin, và khi đã 
thấy Chúa rồi, thì ông tin thật.  

Với Mẹ: Đức tin là một món quà vô giá Chúa 

tặng không. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm 
tin của chúng con, để trong mọi giây phút của 

cuộc sống, chúng con sốt sắng tuyên xƣng 
Chúa là Thiên Chúa. Và xin cho những ngƣời 
lƣơng dân có cơ hội nhận biết và tin Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin 
Mẹ cầu bầu cho chúng con biết hoán cải từng 
ngày, biết gia tăng đức tin của mình qua việc 

đọc và suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện và sống 
bác ái với tha nhân. 

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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04.07.2017 Thứ Ba 
Th. Êlisabét Mt 8,23-27 

“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” (Mt 8,26). 

Nhƣ Mẹ: Sống đức tin trong thời đại hôm nay 

là một điều khó. Có phải chúng ta chỉ tin Chúa 
khi thành công, vui vẻ; còn khi gặp khó khăn, 
chúng ta lại lo lắng, sợ hãi và vấp ngã? Chúng 

ta có dám tin rằng trong mọi biến cố đều có 
Chúa hiện diện, và Ngài luôn ban đủ ơn giúp 
chúng ta chiến đấu và chiến thắng?  

Với Mẹ: Chúa là Đấng quan phòng, Chúa làm 
chủ mọi sự. Xin Chúa làm chủ vận mệnh của 

mỗi ngƣời chúng con, làm chủ mọi tình huống 
trong cuộc đời chúng con, để trong mọi hoàn 
cảnh, dù có sóng gió bão giông, chúng con vẫn 

một lòng tin tƣởng vào tình thƣơng của Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, 
Mẹ luôn tin tƣởng vào quyền năng của Chúa, 

xin Mẹ đồng hành với chúng con trên hành trình 
đức tin và hành trình cuộc đời nơi trần gian này. 

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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05.07.2017 Thứ Tƣ 
Th. Antôn Maria Zacaria  Mt 8,28-34 

“Nếu ông đuổi chúng tôi, thì sai chúng tôi  
nhập vào bầy heo kia” (Mt 8,31). 

Nhƣ Mẹ: Ma quỷ luôn mƣu mô xảo quyệt, tìm 
cách ám hại con ngƣời. Nhƣng trƣớc quyền 
năng của Chúa Giêsu, ma quỷ sợ hãi. Chúa 

Giêsu đến trần gian này là để giải thoát con 
ngƣời thoát khỏi ách thông trị của ma quỷ.  

Với Mẹ: Mọi loài trên trời dƣới đất đều phải quy 

phục Chúa. Xin Chúa biểu dƣơng sức mạnh và 
quyền năng của Ngài, để cho mọi thụ tạo thấy 

mà tuyên xƣng Ngài là Con Thiên Chúa hằng 
sống. Xin dạy chúng con luôn luôn khiêm 
nhƣờng, cậy dựa vào sức mạnh của Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ hoa hƣờng mầu 
nhiệm, Mẹ là ngƣời nữ đƣợc Thiên Chúa uỷ thác 
nhiệm vụ đạp dập đầu con rắn, xin Mẹ gìn giữ 

chúng con khỏi nanh vuốt độc ác của ma quỷ, 
bảo vệ chúng con trong tình thƣơng của Mẹ.  

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). 
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06.07.2017 Thứ Năm đầu tháng 
Th. Maria Gôretti, tn  Mt 9,1-8 

“Này con, cứ yên tâm,  
con đã đƣợc tha tội rồi” (Mt 9,2). 

Nhƣ Mẹ: Đức Giêsu đã tha tội và chữa lành 
ngƣời bại liệt vì Ngƣời thấy anh và thân nhân 
của anh có lòng tin. Đức tin của họ đã làm cho 

Chúa phải ra tay cứu giúp họ bằng cách chữa 
lành không chỉ bệnh thể lý mà còn bệnh tâm 
hồn của ngƣời bại liệt, tức là tha tội. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin mở lƣợng nhân từ tha 
thứ tội lỗi chúng con khi chúng con sa ngã, đƣa 

chúng con trở về khi chúng con xa Chúa. Xin 
ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con 
có đƣợc sức mạnh mà cố gắng tránh xa tội lỗi 

mỗi ngày và từ bỏ những gì không đẹp ý Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ lầu đài Đavít, xin Mẹ 
chuyển cầu cùng Chúa cho những ai đang sống 

trong tình trạng bại liệt nhƣ cô đơn và tuyệt 
vọng đƣợc thấy ánh sáng của ơn cứu độ.  

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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07.07.2017 Thứ Sáu đầu tháng 
Tuần 13 TN  Mt 9,9-13 

“Tôi không đến để kêu gọi ngƣời công chính, 
mà là ngƣời tội lỗi” (Mt 9,13). 

Nhƣ Mẹ: Mục đích của Chúa Giêsu đến trần 
gian là cứu độ ngƣời tội lỗi, đem nhân loại đang 
trên đƣờng của sự hủy diệt trở về với Lòng 

Thƣơng Xót của Chúa. Ngƣời đặc biệt yêu 
thƣơng những kẻ bé mọn, thấp hèn và tội lỗi. 
Ngƣời không loại trừ ai, nhƣng đón nhận tất cả, 

và muốn cứu độ tất cả mọi ngƣời.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thƣơng tha 

thứ và đón nhận con, lại kêu gọi con làm môn 
đệ rao truyền ơn cứu độ của Chúa. Xin cho con 
có đƣợc trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng 

biết tìm đến với những ngƣời tội lỗi và đau khổ. 
Con đã đƣợc Chúa thứ tha và nâng đỡ, thì xin 
cho con cũng biết tha thứ và đỡ nâng họ.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ tháp ngà báu, xin Mẹ 
dạy chúng con biết sống khiêm nhƣờng và luôn 
gắn bó với Chúa là Đấng Công Chính. 

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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08.07.2017 Thứ Bảy 
Tuần 13 TN  Mt 9,14-17 

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi,  
bấy giờ họ mới ăn chay” (Mt 9,15). 

Nhƣ Mẹ: Đức Giêsu là chàng rể. Ngƣời là niềm 
vui và hạnh phúc của khách dự tiệc cƣới. Mỗi 
ngƣời chúng ta là một khách mời dự tiệc cƣới. 

Khi Chúa Giêsu còn ở lại trần gian, các môn đệ 
tràn ngập niềm vui. Nhƣng “khi chàng rể bị đem 
đi rồi”, nhân loại ngóng chờ Ngƣời lại đến. 

Trong khi chờ đợi, mỗi ngƣời khách cần chuẩn 
bị tâm hồn mình bằng những việc nhƣ ăn chay. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống 
tinh thần sẵn sàng chờ đón Chúa, bằng việc dấn 
thân phục vụ tha nhân, và luôn sống trong niềm 

vui vì xác tín rằng Chúa đang hiện diện và nâng 
đỡ chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ Đền vàng, xin giúp 

chúng con biết xây dựng cuộc sống nơi trần 
gian này với tâm hồn tỉnh thức và sẵn sàng 
trong khi chờ ngày Chúa quang lâm. 

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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09.07.2017 Chúa Nhật 14 TN – Năm A 
Thánh vịnh tuần 2  Mt 11,25-30 

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhƣờng” (Mt 11,29). 

Nhƣ Mẹ: Đức Kitô là chỗ dựa bình an vững 

chắc nhất cho tất cả mọi ngƣời đang gặp khó 
khăn, đau khổ hay thử thách. Sự khiêm nhƣờng 
và hiền lành của Ngƣời là điều mà chúng ta phải 

noi theo và cũng là động lực giúp chúng ta tin 
rằng Thiên Chúa luôn bao dung với chúng ta. 

Với Mẹ: Giữa biết bao thăng trầm của cuộc 

sống, chúng con luôn khao khát tìm đƣợc một 
điểm tựa an bình và hạnh phúc trọn vẹn. Xin 

Chúa giúp chúng con luôn biết tìm đến với Ngài, 
nƣơng tựa vào Ngài, vì Ngài là điểm tựa vững 
chắc, là nơi náu ẩn an toàn, và nguồn mạch 

bình an đích thực của chúng con.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ Hòm bia Thiên Chúa, 
Mẹ luôn nƣơng tựa vào tình thƣơng của Chúa. 

Chúng con muốn cùng Mẹ tìm về ẩn náu trong 
trái tim đầy khiêm nhƣờng và hiền lành của 
Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ.  

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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10.07.2017 Thứ Hai 
Tuần 14 TN  Mt 9,18-26 

“Con gái tôi vừa mới chết, nhƣng xin Ngài đến 
đặt tay lên cháu là nó sẽ sống” (Mt 9,18). 

Nhƣ Mẹ: Các trình thuật Tin Mừng đều cho ta 
thấy hình ảnh một Đức Giêsu hiền hậu đến với 
ngƣời nghèo, ngƣời bị hắt hủi hay ngƣời cùng 

khốn,... để chữa lành và ban ơn nâng đỡ họ. Và 
những con ngƣời này, nhờ vào lòng tin, họ đã 
đƣợc gặp Chúa thật sự. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết 
chạy đến với Chúa để đƣợc Chúa nâng đỡ. Nhƣ 

ngƣời thủ lãnh trong bài Tin Mừng hôm nay, xin 
Chúa cho chúng con biết đặt hết tƣơng lai đời 
mình với lòng tin tƣởng và phó thác vào quyền 

năng thƣơng xót của Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ 
luôn trung tín trong đức tin và kiên trì trong đức 

cậy ngay cả khi nhìn lên Con mình chết trên 
thập giá. Xin Mẹ hƣớng dẫn chúng con luôn biết 
gắn bó với Chúa nhƣ Mẹ xƣa kia.  

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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11.07.2017 Thứ Ba 
Th. Benedictô, vp  Mt 9,32-38 

“Đức Giêsu thấy đám đông  
thì chạnh lòng thƣơng” (Mt 9,36). 

Nhƣ Mẹ: Chúa Giêsu là hình ảnh của vị “mục tử 
nhân lành” hiện ra thật rõ trƣớc một đám đông 
dân chúng lầm than, nghèo khổ. Ngƣời đã 

chạnh lòng thƣơng với đoàn chiên bé nhỏ, bơ 
vơ, đói khát về cả vật chất lẫn tinh thần. Phép 
lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ của Lòng 

Thƣơng Xót Chúa đối với dân chúng lầm than.  

Với Mẹ: Lạy Chúa! Trƣớc một thế giới đề cao 

vật chất và hƣởng thụ, Ngƣời mời gọi chúng con 
chạnh lòng thƣơng trƣớc nỗi đau khổ, thiếu 
thốn của anh chị em mình. Xin giúp chúng con 

dám dấn thân lên đƣờng đem Tin Mừng của 
Chúa đến với những ai còn đói khát ơn cứu độ.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ sao mai sáng, xin Mẹ 

giúp chúng con thanh tẩy trái tim chai lì để mặc 
lấy trái tim từ ái của Chúa mà biết yêu mến anh 
chị em khổ đau sầu buồn. 

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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12.07.2017 Thứ Tƣ 
Tuần 14 TN  Mt 10,1-7 

“Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6). 

Nhƣ Mẹ: Ngày nay, nhiều ngƣời có đạo nhƣng 

đang dần sống xa Chúa. Lời Chúa hôm nay mời 
gọi chúng ta hãy ra khỏi chính mình để tìm đến 
với những ai có niềm tin nhƣng sống thờ ơ với 

Chúa hoặc đã chối bỏ niềm tin của mình rồi. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều con cái của Chúa ở 
nhiều nơi trên thế giới đang sống thờ ơ với 

Chúa. Việc tái truyền giáo là điều cần thiết 
nhƣng lại rất khó khăn. Xin Chúa ban ơn khôn 
ngoan, sự can đảm và tình yêu để chúng con 

dám ra khỏi chính mình mà đến với những 
ngƣời lạc xa Chúa, với mong muốn là dẫn đƣa 

họ trở về với Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin 
đồng hành và giúp chúng con trong việc cảm 

hoá những ngƣời lầm lạc để họ mau mắn trở về 
cùng Chúa. Xin cho những ngƣời Do Thái nhận 
ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa của họ. 

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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13.07.2017 Thứ Năm 
Th. Henricô  Mt 10,7-15 

“Anh em đã đƣợc cho không  
thì cũng phải cho không nhƣ vậy” (Mt 10,8). 

Nhƣ Mẹ: Chúng ta đƣợc phúc làm con cái của 
Chúa. Đó là một hồng ân cao cả nhất mà Chúa 
đã ban! Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy 

chia sẻ cho ngƣời khác những gì mình có, nhất 
là ơn cứu độ. Ai quảng đại cho ngƣời khác, 
Chúa sẽ quảng đại cho ngƣời ấy gấp bội.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con 
đƣợc làm con Chúa. Đó là ơn trọng đại vô cùng! 

Xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về điều này, 
đồng thời xin cho chúng con dám dấn thân ra đi 
làm cho ngƣời chƣa biết Chúa trở nên con Chúa 

trong cùng một gia đình Giáo Hội. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin 
cùng chúng con lên đƣờng đi vào thế giới để 

làm chứng về sự hiện diện của Chúa cho những 
ngƣời chƣa có niềm tin vào Chúa Kitô. 

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). 



20 

 

14.07.2017 Thứ Sáu 
Th. Camillô Lellis, lm  Mt 10,16-23 

“Không phải anh em nói  
mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20). 

Nhƣ Mẹ: Sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa 
Thánh Thần đƣợc gửi xuống trên các môn đệ để 
đồng hành và hƣớng dẫn các ngài. Khi đối đầu 

với những ngƣời hạch sách các ngài về Chúa 
Giêsu, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ nói thay 
cho. Phần chúng ta khi đối diện những khó 

khăn, nhất là về niềm tin, chúng ta có để Chúa 
Thánh Thần hƣớng dẫn không? 

Với Mẹ: Lạy Cha, xin cho chúng con biết để 
Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Và xin cho chúng 
con biết chạy đến với Ngài mỗi khi gặp bế tắc 

hay khó khăn trong đời sống thƣờng ngày. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ luôn 
sống trong sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần 

qua hai tiếng xin vâng, xin cho chúng con cũng 
đƣợc noi gƣơng Mẹ mà vâng theo Ngài. 

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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15.07.2017 Thứ Bảy 
Th. Bônaventura, gm-tsht  Mt 10,24-33 

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác  
mà không thể giết đƣợc linh hồn” (Mt 10,28). 

Nhƣ Mẹ: “Đừng sợ!”- Đó là giáo huấn của Đức 
Giêsu dành cho các môn đệ xƣa kia, nhƣng đó 
cũng là giáo huấn dành cho mọi Kitô hữu ngày 

nay. Đừng sợ tuyên xƣng đức tin. Đừng sợ làm 
chứng cho sự thật giữa trần gian giả dối này. 
Đừng sợ làm điều thiện... 

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn thử thách 
trong cuộc sống đôi khi khiến chúng con sợ hãi 

và đánh mất niềm tin, nhƣng Chúa luôn luôn 
nhắc chúng con: hãy tin tƣởng, phó thác vào sự 
quan phòng của Chúa. Xin Ngài giải thoát chúng 

con khỏi những sợ hãi ở thế gian này. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin 
Mẹ dẫn chúng con bƣớc đi trong đƣờng lối công 

chính của Thiên Chúa, và xin giúp chúng con 
can đảm sống các giá trị Tin Mừng của Chúa 
trong thời đại ngày hôm nay. 

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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16.07.2017 Chúa Nhật 15 TN – Năm A 
Thánh vịnh tuần 3  Mt 13,1-23 

“Trong khi ngƣời ấy gieo  
thì có những hạt rơi xuống vệ đƣờng” (Mt 13,4). 

Nhƣ Mẹ: Chúa mời gọi chúng ta trở thành 
mảnh đất tƣơi tốt đón nhận hạt giống Lời Chúa. 
Rồi, khi đã đón nhận Lời Chúa, Chúa mời gọi 

chúng ta làm cho hạt giống đó sinh hoa kết 
quả. Tiếp đó, Chúa lại mời gọi chúng ta ra đi 
làm cho đất sỏi đá khô cằn trở nên đất tƣơi tốt 

cho hạt giống Lời Chúa mọc lên.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, 

xin Chúa canh giữ chúng con khỏi những mƣu 
mô gian xảo của ma quỷ. Và xin Chúa cũng làm 
cho những nỗ lực của chúng con trong việc dấn 

thân phục vụ con ngƣời đƣợc kết quả tốt đẹp 
theo nhƣ lòng Chúa mong muốn. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Thiên 

Thần, xin Mẹ làm cho tinh thần sốt mến thấm 
vào tâm hồn mỗi ngƣời chúng con. 

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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17.07.2017 Thứ Hai 
Tuần 15 TN  Mt 10,34 – 11,1 

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy” (Mt 10,40). 

Nhƣ Mẹ: Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi 

ngƣời có một vẻ đẹp riêng, mỗi ngƣời có một 
chỗ đứng và tầm quan trọng riêng. Mỗi ngƣời là 
một kỳ công của Chúa. Chúa mời gọi chúng ta 

tôn trọng tha nhân, đón nhận họ nhƣ kỳ công 
của Chúa. Và vì vậy, ai tiếp đón môn đệ của 
Chúa là nhƣ tiếp đón Chúa vậy. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết 
khiêm tốn đón nhận cái hay và cái đẹp nơi 

những ngƣời sống chung quanh chúng con. Và 
xin cho chúng con biết góp sức xây dựng Giáo 
Hội Chúa và thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui 
mừng, xin Mẹ giúp chúng con mở rộng cõi lòng 
tiếp rƣớc Chúa Giêsu, qua việc đón nhận, nâng 

đỡ và yêu thƣơng những ngƣời anh chị em đau 
khổ ở xung quanh chúng con. 

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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18.07.2017 Thứ Ba 
Tuần 15 TN  Mt 11,20-24 

“Đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn đƣợc xử 
khoan hồng hơn các ngƣơi” (Mt 11,24). 

Nhƣ Mẹ: Chúa Giêsu giảng dạy, làm phép lạ 
nhƣng những ngƣời Do Thái không tin, nên 
Chúa đã quở trách vì sự cứng lòng của họ. Chúa 

mời gọi ngƣời Kitô hữu chúng ta sẵn sàng nghe 
và làm theo giáo huấn của Chúa, khiêm nhƣờng 
thống hối khi phạm tội, để nhờ thế mà đƣợc ơn 

khoan hồng của Chúa.  

Với Mẹ: Chúa là Cha giàu lòng thƣơng xót, sẵn 

sàng tha thứ cho kẻ có tội biết sám hối ăn năn. 
Chúng con là những kẻ yếu đuối, dễ sa ngã 
phạm tội. Xin Chúa khoan hồng nâng đỡ chúng 

con chỗi dậy khi té ngã, tha thứ chúng con khi 
chúng con lầm lỗi. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tổ 

Tông, xin Mẹ làm cho trái tim chúng con rung 
động trƣớc lời mời gọi cải hóa 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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19.07.2017 Thứ Tƣ 
Tuần 15 TN  Mt 11,25-27 

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông 
thái biết mầu nhiệm Nƣớc Trời, nhƣng lại mặc 

khải cho những ngƣời bé mọn” (Mt 11,25). 

Nhƣ Mẹ: Con ngƣời không ngừng khám phá 
thế giới để nâng cao sự hiểu biết. Khi khoa học 

đạt đƣợc những tiến bộ vƣợt bậc, con ngƣời cứ 
nghĩ là mình có đủ mọi thứ, nắm chắc đƣợc mọi 
sự. Họ không cần đến Thiên Chúa. Mầu nhiệm 

Nƣớc Trời đã bị dấu kín đối với họ, nhƣng lại 
đƣợc mở ra cho ngƣời đơn sơ và khiêm nhƣờng. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con hiểu biết thật 
nhiều về vũ trụ và con ngƣời, nhƣng lại biết rất 
ít về Chúa. Xin cho chúng con biết say mê khám 

phá quyền năng và tình yêu của Chúa nơi thụ 
tạo xung quanh và nơi sâu thẳm trong tâm hồn 
chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tiên 
Tri, xin Mẹ giúp chúng con luôn nhận biết sự 
hiện diện huyền nhiệm của Chúa nơi cuộc sống. 

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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20.07.2017 Thứ Năm 
Th. Apôllinarê, gmtđ  Mt 11,28-30 

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi,  
và hãy học với tôi, vì tôi có lòng  

hiền hậu và khiêm nhƣờng” (Mt 11,29). 

Nhƣ Mẹ: “Ách” của Chúa là giáo huấn và giới 
răn yêu thƣơng của Chúa. Ách của chúng ta là 

tội lỗi của chúng ta; gánh nặng của chúng ta là 
tất cả những đau khổ về mặt thể xác và tinh 
thần của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trút hết 

cho Chúa cái ách của chúng ta; Chúa muốn 
chúng ta trao cho Chúa cái gánh nặng của 

chúng ta, và hãy mang lấy cái nhẹ nhàng và êm 
ái của Chúa để chúng ta đƣợc ủi an. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đến 

với Chúa sau một ngày làm việc, biết dâng cho 
Chúa tất cả những vui buồn của đời sống. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tông 

Đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết mang lấy yêu 
thƣơng và khiêm nhƣờng của Chúa Giêsu. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh 

Thể. Ta hãy xin cho đƣợc năng kết hiệp cùng 
Chúa Giêsu Thánh Thể. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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21.07.2017 Thứ Sáu 
Th. Laurensô Brinđisi, lm-tsht  Mt 12,1-8 

“Nếu các ông hiểu đƣợc ý nghĩa của câu này: 
Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt hẳn 
các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội “(Mt 12,7). 

Nhƣ Mẹ: Con ngƣời sẵn sàng kết án, phán xét 
ngƣời khác theo vẻ bên ngoài. Thiên Chúa là 

Đấng thấu suốt lòng dạ con ngƣời, nếu Ngƣời 
xét tội chúng ta thì ai rỗi đƣợc. Nhƣng Ngƣời 
luôn luôn từ ái một niềm với ta. Ngƣời mời gọi 

chúng ta sống có lòng nhân hậu với nhau. 

Với Mẹ: Chúa ơi, những ngƣời Pharisêu luôn 

tìm cách chống lại Chúa, và cho rằng mình là 
ngƣời hiểu biết và đạo đức. Nhiều lúc, chúng 
con cũng có thái độ nhƣ thế. Xin cho chúng con 

tránh xa thái độ đó, để biết sống nhân ái hơn. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tử 
Đạo, xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức rằng 

các điều răn của Chúa là phƣơng thế dạy chúng 
con sống nên thánh mỗi ngày. 

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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22.07.2017 Thứ Bảy 
TH. MARIA MAĐALÊNA, lễ kính  Ga 20,1-2.11-18 

“Hãy đi gặp anh em Thầy” (Ga 20,17). 

Nhƣ Mẹ: Maria Mađalêna đã từng là một ngƣời 

bị bảy quỷ ám, một ngƣời tội lỗi. Nhƣng khi chị 
gặp Chúa Giêsu, Chúa đã xua trừ ma quỷ cho 
chị. Từ đó, chị một lòng đi theo Chúa. Chị có 

một đức tin mãnh liệt vào tình yêu của Chúa. Và 
chị đã hết lòng yêu Chúa rất chân thành. Chị là 
ngƣời đầu tiên đƣợc gặp Chúa Giêsu phục sinh. 

Vì thế, chị đƣợc gọi là tông đồ của các tông đồ. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, thánh nữ Mađalêna đã đƣợc 

diễm phúc trở thành môn đệ đầu tiên loan Tin 
Mừng về Chúa Phục Sinh. Xin cho chúng con 
cũng trở nên những ngƣời loan báo Tin Mừng 

về Chúa Phục Sinh cho ngƣời đồng loại đang 
sống trong thế giới ngày hôm nay. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Hiển 

Tu, xin Mẹ dẫn bƣớc chúng con đến gặp Chúa 
và anh em trong tình mến chân thành.  

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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23.07.2017 Chúa Nhật 16 TN – Năm A 
Thánh vịnh tuần 4  Mt 13,24-43 

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”  
(Mt 13,30). 

Nhƣ Mẹ: Con ngƣời ta thƣờng mất kiên nhẫn 
đối với kẻ xấu và ngƣời tội lỗi. Khi thấy anh em 
mình phạm tội là kết án liền và đòi xử ngay. 

Còn Chúa lại kiên nhẫn chờ đợi ngƣời lành cũng 
nhƣ kẻ dữ. Chờ đợi cho đến cùng. Mục đích của 
Chúa là muốn cho ngƣời tội lỗi có cơ hội ăn năn 

hối cải để đƣợc ơn cứu độ.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Đấng rất mực kiên 

nhẫn với yếu đuối và sa ngã của chúng con. Xin 
giúp chúng con biết kiên nhẫn với lầm lỗi của 
tha nhân, đồng thời xin Chúa cũng giúp chúng 

con kiên trì làm việc lành cho đến cuối đời. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Đồng 
Trinh, xin Mẹ chỉ dạy chúng con biết sống yêu 

thƣơng, thông cảm và tha thứ cho anh chị em 
xung quanh với lòng khiêm nhƣờng. 

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). 
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24.07.2017 Thứ Hai 
Th. Sarbêliô, lm  Mt 12,38-42 

“Chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ” (Mt 12,38). 

Nhƣ Mẹ: Khi chúng ta xin Chúa điều gì, thƣờng 

chúng ta hay rơi vào tình trạng chỉ tập trung 
vào điều mình xin và chờ mong một phép lạ, mà 
quên đi mất chính Chúa. Hằng ngày, Chúa vẫn 

thực hiện nhiều dấu lạ qua thiên nhiên và cuộc 
sống, nhƣng con ngƣời ta lại không nhận ra. Với 
đức tin mạnh mẽ, chúng ta có thể nhận ra mỗi 

phút giây là một hồng ân, và mỗi hồng ân là 
một dấu lạ. Chúng ta có nhận ra dấu lạ không? 

Với Mẹ: Những gì mà chúng con đang có 
không phải là hồng ân Chúa ban hay sao? Xin 
Chúa giúp chúng con biết tạ ơn Chúa về những 

gì mà chúng con đang có, vì tất cả những điều 
đó đều là hồng ân, là dấu lạ tình thƣơng.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Nam 

cùng các Thánh Nữ, xin cho chúng con cùng Mẹ 
không ngừng ngợi khen Thiên Chúa về hồng ân 
đƣợc làm con cái của Ngài.  

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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25.07.2017 Thứ Ba 
Th. GIACÔBÊ, tông đồ - lễ kính  Mt 20,20-28 

“Các ngƣơi có uống nổi chén  
Thầy sắp uống không” (Mt 20,22). 

Nhƣ Mẹ: Sau bao năm theo Chúa, các tông đồ 
vẫn còn tính toán hơn thiệt, và vẫn mơ ƣớc có 
một địa vị cao. Thái độ đó là thái độ chung của 

con ngƣời. Chúng ta chỉ có thể vƣợt qua những 
tham lam trong bản tính của con ngƣời, khi 
chúng ta biết sống khiêm nhƣờng và tín thác 

vào tình yêu quan phòng của Chúa. 

Với Mẹ: Khiêm nhƣờng đi theo con đƣờng thập 

giá là một đòi hỏi của ngƣời môn đệ Chúa. Xin 
Chúa giúp chúng con hiểu đƣợc đòi hỏi ấy, mà 
chấp nhận vác thánh giá của đời mình hằng 

ngày mà theo Chúa. Xin cũng giúp chúng con 
đủ sức uống chén đắng mà Chúa đã uống vì 
phần rỗi của loài ngƣời chúng con.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng chẳng hề mắc tội 
tổ tông, xin dạy chúng con biết sống an vui với 
địa vị Chúa đã đặt cho mỗi ngƣời chúng con.  

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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26.07.2017 Thứ Tƣ 
Th. Joachim và Anna  Mt 13,1-9 

“Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt” (Mt 13,8). 

Nhƣ Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để gieo hạt 

giống Lời Chúa vào tâm hồn chúng ta. Có điều 
chúng ta có sẵn sàng trở nên mảnh đất tƣơi tốt 
để cho hạt giống đó mọc lên rồi sinh hoa quả 

dồi dào không? Nếu chúng ta sẵn sàng mở lòng 
ra với Lời Chúa, thì hạt giống Lời Chúa sẽ sinh 
quả dồi dào nơi cuộc đời chúng ta.  

Với Mẹ: Chúa tôn trọng tự do của mỗi ngƣời 
chúng con. Chúa luôn yêu thƣơng chúng con 

ngay cả khi chúng con còn là tội nhân. Xin cho 
chúng con biết sử dụng tự do mà đáp lại tình 
yêu của Chúa. Xin cho chúng con trở nên mảnh 

đất tốt cho Lời Chúa, ngõ hầu có một mùa gặt 
bội thu cho ơn cứu độ con ngƣời. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng linh hồn và xác 

lên trời, xin Mẹ làm cho tâm hồn chúng con nên 
tƣơi mới, để có khả năng đón nhận và sống Lời 
Chúa theo tinh thần của Mẹ.  

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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27.07.2017 Thứ Năm 
Tuần 16 TN  Mt 13,10-17 

“Anh em thật có phúc” (Mt 13,16). 

Nhƣ Mẹ: Các môn đệ thật có phúc vì đã trực 

tiếp nghe và thấy Chúa Giêsu. Chúng ta là 
những Kitô hữu, tuy không đƣợc trực tiếp tai 
nghe và mắt thấy Chúa, nhƣng chúng ta thật có 

phúc vì “không thấy mà tin”. Qua phép rửa, 
chúng ta đƣợc tham dự vào hàng ngũ những 
ngƣời có phúc.  

Với Mẹ: Chúa ơi, còn biết bao ngƣời chƣa đƣợc 
đón nhận ơn cứu độ vì chƣa có ai chỉ cho họ 

“thấy” và “nghe” về Chúa. Xin cho họ có cơ hội 
đƣợc nghe và thấy Chúa qua gƣơng sống và lời 
chứng của các anh chị em tín hữu Kitô, nhờ đó 

họ đƣợc diễm phúc tin nhận Chúa là Con Chúa 
Cha hằng sống. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng truyền phép Rất 

Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con sống 
mối phúc đƣợc làm con Chúa cho xứng đáng. 

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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28.07.2017 Thứ Sáu 
Tuần 16 TN  Mt 13,18-23 

“Kẻ nghe Lời và hiểu  
thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23). 

Nhƣ Mẹ: Qua dụ ngôn ngƣời gieo giống, Chúa 
Giêsu muốn nhắc chúng ta xem lại thái độ 
chúng ta đón nhận và sống Lời Chúa nhƣ thế 

nào. Chúng ta có nghe Lời Chúa với tất cả tâm 
hồn và nỗ lực xây dựng đời sống của mình theo 
những lời ấy hay chỉ nghe cho có, nông nổi nhất 

thời hoặc thờ ơ lạnh nhạt? 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Toàn bộ ý định và những gì 

Chúa muốn chúng con thực hiện để đƣợc hạnh 
phúc, đều đƣợc lƣu giữ trong Kinh Thánh. Xin 
cho chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh, 

suy gẫm và sống Lời Chúa cách tích cực hơn, để 
Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng ban sự bằng yên, 

Mẹ luôn sống trọn Lời Chúa, xin cho chúng con 
say mê học biết Lời Chúa để hiểu mà áp dụng 
lời ấy vào trong cuộc sống hằng ngày. 

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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29.07.2017 Thứ Bảy 
Th. Martha Lc 10,38-42 

“Mácta ơi! Chị băn khoăn  
lo lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10,41). 

Nhƣ Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày hai hình ảnh: 
cô Mácta lo lắng bận rộn với công việc, còn cô 
em Maria lại say mê ngồi dƣới chân Chúa Giêsu 

để nghe lời Ngƣời dạy dỗ. Đây là hai khía cạnh 
trong đời sống của một ngƣời tông đồ: hoạt 
động và cầu nguyện. Ngƣời tông đồ phải biết 

cầu nguyện để hoạt động sinh hoa kết quả.  

Với Mẹ: Con ngƣời ngày nay đang chú tâm vào 

những hào nhoáng bên ngoài, mà lơ là đời sống 
cầu nguyện bên trong. Xin Chúa cho chúng con 
biết dành thời gian cầu nguyện nhiều hơn. Nhờ 

thế, những công việc của chúng con sẽ đƣợc 
Chúa cho sinh hoa kết quả tốt lành. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ 

cho chúng con luôn biết kết hợp hài hòa giữa 
công việc và đời sống cầu nguyện, để nhận ra ý 
Chúa trong nhịp sống thƣờng ngày.  

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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30.07.2017 Chúa Nhật 17 TN – Năm A 
Thánh vịnh tuần 1  Mt 13,44-52 

“Nƣớc Trời giống nhƣ kho báu chôn trong ruộng.  
Có ngƣời kia gặp đƣợc thì liền chôn giấu lại,  
rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có  

mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44). 

Nhƣ Mẹ: Nƣớc Trời giống nhƣ một kho báu, 

mà kho báu thƣờng đƣợc chôn sâu nơi kín đáo. 
Để có đƣợc Nƣớc Trời, con ngƣời phải hy sinh, 
phải vất vả tìm kiếm thì mới có đƣợc. Khi có 

đƣợc Nƣớc Trời, là có đƣợc một kho báu vô 
cùng quý giá, không thể hƣ hoại đƣợc. 

Với Mẹ: Con ngƣời ngày nay thƣờng mải mê đi 
tìm của cải chóng qua, mà không lo thu tích của 
cải vững bền. Xin Chúa cho chúng con, trong 

khi còn sống ở trần gian này, không ngừng tìm 
kiếm những giá trị của Nƣớc Trời.   

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ 

đã sống hoàn toàn vì Nƣớc Trời, xin Mẹ nâng đỡ 
và giúp chúng con đạt cho đƣợc hạnh phúc đời 
đời trong thiên đàng.  

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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31.07.2017 Thứ Hai 
Th. Ignatiô Loyôla, lm  Mt 13,31-35 

“Mở miệng ra tôi sẽ nói dụ ngôn,  
công bố những điều đã đƣợc giữ kín  

từ tạo thiên lập địa” (Mt 13,30). 

Nhƣ Mẹ: Chúa Giêsu đã dùng hàng loạt những 
hình ảnh khác nhau qua các dụ ngôn để mặc 

khải cho chúng ta hiểu về Nƣớc Trời. Điều cần 
thiết còn lại là: ta hãy để tâm hồn mình mở ra, 
đơn sơ, khiêm hạ thì mới có thể đón nhận đƣợc 

mầu nhiệm Nƣớc Trời. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua Nƣớc 

Trời. Xin Chúa khai mở tâm hồn chúng con, để 
chúng con có đủ đơn sơ và khiêm nhƣờng nhận 
biết vƣơng quyền của Chúa. Tất cả những ai 

chƣa nhận biết Chúa, xin cho họ đƣợc diễm 
phúc trở thành con dân của Vua Trời. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên 

hết các kẻ đồng trinh, xin đồng hành với Giáo 
Hội trong việc loan truyền những kỳ công Chúa 
đã thực hiện cho ngƣời trần. 

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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TRANG CHUYÊN ĐỀ 
 

 

FATIMA: RƢỚC LỄ ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ 

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 

1/ Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Ðức Mẹ phán 
dạy 3 em Lucia, Giacinta, Phancicô: "Hãy năng 

rƣớc lễ ĐỀN TẠ TRÁI TIM ĐỨC MẸ các thứ Bảy 
đầu tháng để xin ơn hoà bình cho thế giới. 

2/ Ngày 10 tháng 12 năm 1925, Đức Trinh Nữ 

Rất Thánh hiện ra với chị Lucia, bên cạnh Đức 
Mẹ và Chúa Hài Nhi có đám mây sáng làm bệ 
chân. Trinh Nữ Rất Thánh đặt tay lên vai chị và 

chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh 
mà Đức Mẹ đang cầm trên một tay khác. Bấy 

giờ Chúa Hài Nhi nói:  

"Hãy thƣơng cảm Trái Tim Mẹ Rất Thánh của 
con bị gai nhọn cuốn quanh do những ngƣời vô 

ân tệ bạc đâm nát hằng giây phút và chẳng có 
ai làm việc đền tạ để tháo bớt đi!"  

Rồi Trinh Nữ Rất Thánh nói:  

"Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái Tim Mẹ bị 
gai nhọn cuốn quanh mà những kẻ vô ân 
đâm nát từng giây phút bởi sự phạm 
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thƣợng và vong ân. Ít là con, con hãy gắng 
an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ 
sau hết với những ơn cần thiết cho phần 
rỗi cho những ai, trong 5 thứ Bảy đầu 
tháng liên tiếp, xƣng tội và rƣớc lễ, đọc và 
suy ngắm năm chục Kinh Mân Côi trong 
mƣời lăm phút với ý đền tạ Mẹ."  

3/ Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Giêsu hiện 
ra nhắc chị Lucia phải truyền bá việc đền tạ Trái 
Tim Mẹ, chị hỏi Chúa:  

- Nếu phải xƣng tội, ngƣời ta có thể xƣng tội 
trong vòng 8 ngày đƣợc không?  

- Chúa trả lời: Đƣợc, lâu hơn ít ngày cũng đƣợc, 

miễn là họ rƣớc Chúa trong tình trạng ơn thánh, 
và có ý đền tạ Trái tim Vô nhiễm Mẹ. 

- Nếu có ai quên ý đền tạ này thì sao?  

- Họ có thể nhắc lại ý đền tạ ấy vào lần xƣng tội 
sau. Khi đi xƣng tội hãy nghĩ ngay tới ý đền tạ 
ấy.  

4/ Ngày 25.9.1930, Chúa giải nghĩa cho Lucia lý 
do tại sao rƣớc lễ 5 thứ Bảy đầu tháng. Theo lời 

Chúa, vì có 5 thứ xúc phạm đến Trái tim Mẹ 
nhƣ sau: 
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1. Chối ơn Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ; 

2. Chối ơn Đồng trinh của Mẹ; 

3. Chối ơn Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân 
loại của Mẹ; 

4. Dạy các trẻ em khinh thƣờng, chê ghét 
Đức Mẹ Vô nhiễm; 

5. Xúc phạm đến Đức Mẹ hoặc ảnh tƣợng 

Mẹ 

(Trích cuốn Fatima in Lucia's own words, 1976, 
p. 195). 

Là con cái Mẹ, tôi có nghe lời Chúa và Mẹ xin 
không? 

(Nguồn: kinhmungmaria.com) 

KINH DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ  
TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ 

(có thể đọc ban sáng mỗi ngày) 

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 
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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. 

KINH DÂNG GIA ĐÌNH 

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật 
Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thƣơng 
yêu chăm sóc mọi loài. Xin Chúa nhậm lời gia 

đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn cho 
chúng con làm thành một gia đình Công giáo, 

một cộng đoàn yêu thƣơng, để làm bằng chứng 
tình thƣơng của Chúa đối với mọi gia đình. 
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Xin Chúa cho mọi ngƣời trong gia đình chúng 

con sốt sắng thờ phƣợng kính mến Chúa, và hết 
lòng hòa thuận thƣơng yêu nhau. Xin Chúa cho 
chúng con nhiệt thành sống đức tin, hôm sớm 

cầu nguyện chung với nhau, làm cho gia đình 
trở thành một đền thờ sống động của Chúa, 
siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, 

chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực 
hành. Trong khi mỗi ngƣời chúng con ra sức 
làm việc, cũng nhƣ lúc gia đình đƣợc vui mừng 

hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con 
biết luôn luôn tin tƣởng vào Chúa quan phòng. 
Đối với mọi gia đình xung quanh, xin Chúa cho 

chúng con biết thật tình yêu mến, sẵn sàng chia 
sẻ vật chất cũng nhƣ tinh thần, nhất là chia sẻ 
Tin Mừng tình thƣơng của Chúa. 

Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng 
con cho Chúa. Chúng con nguyện xin luôn sống 
theo gƣơng Thánh Gia Thất mỗi ngày. Xin Chúa 

chúc lành cho mọi ngƣời trong gia đình chúng 
con, có mặt cũng nhƣ vắng mặt, còn sống hay 

đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở nên ánh 
sáng tình thƣơng của Chúa, và ngày sau đƣợc 
phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen. 
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KINH TẬN HIẾN CHO  

MẸ TRINH VƢƠNG THƢƠNG XÓT 
(tùy ý đọc lúc nào cũng tốt) 

Lạy Đức Maria Trinh Vƣơng là Mẹ Thƣơng Xót 

của con, Mẹ đƣợc đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội 
do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ. 

Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh 

hóa và gìn giữ con khỏi mọi mƣu chƣớc ma 
quỷ, để cho tình yêu và thân xác con đƣợc 
trong sạch trƣớc mặt Chúa luôn luôn. 

Xin Mẹ lấy đức đơn sơ, điềm tĩnh, trung 
thành, khôn ngoan, hiền dịu và quả cảm của Mẹ 
thay thế vào lòng con, để làm cho con sống một 

cuộc đời nhƣ Mẹ. 

Mẹ ơi! Mẹ biết con yếu đuối bất lực trong tất cả 
mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn 

nơi Mẹ. Xin Mẹ sống và hành động trong con 
mãi mãi. Amen. 

NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ 

Thánh Louis Grignion de Montfort  

Sự quan tâm chính yếu của một ngƣời Kitô hữu 

là phải nhắm trở nên toàn thiện. Thánh Phaolô 
bảo chúng ta: “Anh em hãy là những ngƣời bắt 



44 

 

chƣớc Thiên Chúa nhƣ những đứa con mến 

thƣơng nhất của Ngài” (Ep 5,1). Phận sự này 
nằm trong ơn tiền định đời đời của chúng ta, 
nhƣ phƣơng thế duy nhất Thiên Chúa ấn định 

để đạt đến vinh phúc đời đời. 

Thánh Giêrônimô Nisia cho chúng ta một so 
sánh đẹp đẽ khi nói rằng chúng ta tất cả là 

những họa sĩ và linh hồn của chúng ta là những 
bức phông còn nguyên mà chúng ta phải vẽ lên. 
Mầu sắc chúng ta phải dùng là các nhân đức 

Kitô giáo, và ngƣời mẫu là Chúa Giêsu Kitô, hình 
ảnh sống động toàn thiện của Thiên Chúa Ngôi 
Cha. Nhƣ một họa sĩ vẽ truyền thần muốn thực 

hiện bức tranh hết xẩy, đặt mình trƣớc mẫu vẽ, 
ngắm nghía cẩn thận trƣớc mỗi nét vẽ thế nào, 
cũng vậy, ngƣời Kitô hữu phải luôn luôn đặt 

cuộc đời và các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô 
trƣớc mắt, để không bao giờ họ nói năng, nghĩ 
tƣởng hay hành động một sự gì, dù nhỏ mọn nhất, 

mà không hòa hợp với mẫu thức của mình. 

Vì Đức Mẹ muốn giúp chúng ta trong công cuộc 

cứu rỗi trọng đại của chúng ta mà Ngƣời đã 
truyền cho thánh Đa Minh dạy cho các giáo hữu 
suy niệm các mầu nhiệm thánh đức của cuộc 

đời Chúa Giêsu Kitô. Đức Mẹ làm nhƣ vậy là để 
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họ, chẳng những tôn thờ và tôn vinh Ngài, mà 

còn, chính yếu hơn, rập khuôn mẫu cuộc đời và 
tác hành của họ theo các nhân đức của Ngài. 

Con cái bắt chƣớc cha mẹ bằng cách nhìn vào 

các ngài và nói với các ngài; chúng biết nói 
tiếng của chúng là nhờ nghe cha mẹ chúng nói. 
Một ngƣời làm thủ công nghệ học nghề qua việc 

quan sát việc làm của ngƣời dạy việc cho họ; 
cũng vậy, những phần tử trung kiên của Hiệp 
Hội Kinh Mân Côi có thể trở nên giống nhƣ vị 

Thày Thần Linh của mình, nếu họ cung kính học 
theo gƣơng các nhân đức của Chúa Giêsu Kitô 
đƣợc tỏ ra qua 15 mầu nhiệm cuộc đời của 

Ngƣời. Họ có thể thực hiện đƣợc điều này với 
ơn trợ giúp của Ngƣời và nhờ lời cầu khẩn của 
Mẹ Thánh Ngƣời. 

Xƣa kia, ông Moisen, đƣợc Thiên Chúa soi sáng, 
đã truyền cho dân Do Thái không bao giờ đƣợc 
quên các ân phúc mà họ đã nhận lãnh. Con 

Thiên Chúa lại càng có lý do bảo chúng ta khắc 
sâu vào tâm khảm của chúng ta và đặt trƣớc 

mắt chúng ta các mầu nhiệm về cuộc sống và 
tử nạn của Ngƣời, vì mỗi mầu nhiệm đều nhắc 
cho chúng ta, một cách nào đó, sự tốt lành của 

Ngƣời, và qua những mầu nhiệm này, Ngƣời 
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cũng cho chúng ta thấy tình yêu và ƣớc vọng 

hết mình của Ngƣời muốn cứu rỗi chúng ta. 
Chúa Giêsu nhƣ muốn nói với chúng ta rằng: 

“Ôi, tất cả các con qua đƣờng, hãy dừng lại một 

chút mà xem, còn sầu khổ nào nhƣ khổ sầu mà 
Cha hằng chịu vì yêu các con chăng. Hãy nghĩ 
đến sự bần cùng của Cha, sự khiêm hạ của Cha; 

hãy nghĩ đến rƣợu pha mật đắng mà Cha đã 
uống vì các con trong cuộc tử nạn đắng cay của 
Cha.” 

Những lời này và nhiều lời khác có thể phát biểu 
ở đây đã quá đủ để thúc giục chúng ta không 
đƣợc đọc Kinh Mân Côi chỉ bằng miệng lƣỡi 

trong việc tôn kính Chúa Giêsu và Đức Mẹ, mà 
còn phải suy ngắm các mầu nhiệm thánh  
hảo đang khi đọc kinh này nữa. 

Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire  
pour se convertir et se sauver (Bí Mật Kinh Mân Côi), 

bông hồng 22; bản dịch của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh 

MỘT VIỆC TƢỞNG NIỆM 

Thánh Louis Grignion de Montfort  

Chúa Giêsu Kitô, Bạn Tình Thần Linh của linh 

hồn chúng ta và là Bạn Rất Thân của chúng ta, 
ƣớc mong chúng ta nhớ đến lòng nhân lành của 
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Ngƣời đối với chúng ta, cũng nhƣ đến tất cả ân 

huệ của Ngƣời, và muốn chúng ta đề cao những 
điều ấy trên hết mọi sự. Khi nào chúng ta suy 
niệm một cách sốt sắng và thiết tha những mầu 

nhiệm thánh hảo của Kinh Mân Côi, bấy giờ 
chúng ta làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các 
thánh ở trên trời hân hoan. 

Những mầu nhiệm này là những hoa trái cụ thể 
nhất của tình Chúa Giêsu yêu thƣơng chúng ta, 
và là những quà tặng cao qúi nhất Ngƣời có thể 

ban cho chúng ta, vì nhờ những quà tặng này, 
mà chính Rất Thánh Trinh Nữ Maria và tất cả 
các thánh đƣợc hƣởng vinh phúc trên trời. 

Một ngày kia, chân phƣớc Angela Foligno xin 
Chúa Giêsu cho mình biết việc đạo đức nào giúp 
cho chân phƣớc có thể tôn vinh Ngƣời nhất. 

Ngƣời đã hiện ra với chân phƣớc, giang tay bị 
đóng đanh trên thập giá mà phán:  

“Hơi con của Cha, hãy nhìn vào các vết thƣơng 

của Cha đây.”  

Bấy giờ chân phƣớc nhận ra rằng không gì làm 

đẹp lòng Chúa Giêsu yêu dấu cho bằng suy gẫm 
về sự thƣơng khó của Ngƣời. Rồi Ngƣời tỏ cho 
chân phƣớc những vết thƣơng trên đầu Ngƣời 
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cùng với các vết thƣơng khác mà nói với chân 

phƣớc:  

“Cha đã chịu tất cả những khổ đau này vì phần 
rỗi của con. Con đã làm gì để đền đáp lại lòng 

Cha yêu con?” 

Hy tế Thánh lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi Chí 
Thánh sự tôn vinh khôn cùng, vì Hy tế Thánh lễ 

tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, và vì 
nhờ Thánh lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa 
công nghiệp do đức tuân phục của Chúa Giêsu, 

cùng với sự khổ đau và Máu Thánh châu báu 
của Ngƣời. Toàn thể triều thần thiên quốc cũng 
hân hoan khác thƣờng mỗi khi có một Thánh lễ 

dâng lên. Một số vị tiến sĩ Giáo Hội, cùng với 
thánh Tôma Aquinô, nói với chúng ta rằng, với 
cùng một lý do, tất cả các chân phƣớc ở trên 

trời hân hoan thông công cùng các tín hữu, vì Bí 
Tích Thánh là sự tƣởng niệm cuộc tử nạn của 
Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó, loài ngƣời đƣợc thông 

hƣởng hoa trái của Bí Tích Thánh để nhận lãnh 
ơn cứu độ. 

Kinh Mân Côi, khi đƣợc đọc chung, kèm theo sự 
suy niệm các mầu nhiệm thánh hảo, cũng là 
một hiến tế chúc tụng Thiên Chúa để cảm tạ 

Ngài vì ơn cứu độ cao cả Ngài ban cho chúng 
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ta. Kinh Mân Côi còn là một tƣởng nhớ thánh về 

những đau khổ, tử nạn và vinh quang của Chúa 
Giêsu Kitô. Do đó, Kinh Mân Côi thật sự tôn vinh 
và làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả các 

chân phƣớc trên trời hoan lạc, vì các Ngài không 
còn mong gì hơn hay đóng góp gì hơn cho vĩnh 
phúc của chúng ta, bằng thấy chúng ta gắn bó 

với việc hết sức làm vinh danh Chúa Giêsu mà 
lại cũng rất bổ ích cho chính chúng ta nữa. 

Phúc Âm dạy chúng ta rằng, một tội nhân trở lại 

và ngƣời thật lòng thống hối làm cho tất cả các 
thiên thần mừng vui hoan hỉ. Nếu sự thống hối 
và cải thiện của một tội nhân đủ làm cho các 

thiên thần mừng vui nhƣ thế, thử hỏi, toàn thể 
triều thần thiên quốc còn sung sƣớng hoan hỉ 
và Chúa Giêsu rạng danh đến thế nào, khi thấy 

chúng ta ở thế gian sốt sắng và thiết tha suy 
ngắm về sự khiêm hạ, cực hình của Ngƣời cũng 
nhƣ về cái chết rùng rợn đầy nhục nhã của 

Ngƣời! Còn gì đánh động lòng chúng ta chắc 
chắn hơn điều này, và còn gì thôi thúc chúng ta 

tự thống hối một cách chân thành hơn điều này. 

Một ngƣời Kitô hữu không suy gẫm các mầu 
nhiệm Kinh Mân Côi thì thật là vô ơn đối với 

Chúa Giêsu và tỏ ra họ ít chú ý đến tất cả 
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những gì Chúa Cứu Thế đã phải chịu để cứu 

chuộc thế gian. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít 
hay chẳng biết gì về cuộc đời của Chúa Giêsu 
Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để tìm hiểu 

Ngƣời, về những gì Ngƣời làm và chịu để cứu 
chuộc chúng ta. 

Một ngƣời Kitô hữu nhƣ vậy đáng phải lo sợ, vì 

chƣa bao giờ biết Chúa Giêsu Kitô hay vì loại 
Ngƣời ra khỏi tâm trí mình, Ngƣời sẽ chê chối 
họ trong ngày phán xét với câu nói lạnh lùng:  

“Thật thế, Ta cho ngƣơi hay, Ta không hề biết 
ngƣơi” (Mt 25,12). 

Vậy, chúng ta hãy suy niệm về cuộc đời  

và những đau khổ của Chúa Giêsu bằng Kinh 
Mân Côi; chúng ta hãy học biết Ngƣời cho rõ  
và hãy biết ơn tất cả những ơn phúc của Ngƣời, 

để trong ngày chung thẩm, Ngƣời cho chúng ta 
vào thành phần con cái và bạn hữu của Ngƣời. 

Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire  
pour se convertir et se sauver  

(Bí Mật Kinh Mân Côi), bông hồng 23;  

bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh 
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