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CỨ LÀM THEO
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA
Tháng 12 Năm 2017

MẸ MARIA
SINH CHÚA CỨU THẾ
LƯU HÀNH NỘI BỘ
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Ý CẦU NGUYỆN

Xin ơn cho người cao niên để họ được gia đình
và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng
cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà
truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.
GIÁO HUẤN

Ðức Maria trong việc truyền tin: Chúa Cha rất
nhân từ đã muốn sự ưng thuận của người mẹ
được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể, để
như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì
cũng một người nữ hợp tác cho sự sống. Ðiều
đó đặc biệt thích hợp với Mẹ Chúa Giêsu, vì
Ngài đem đến cho thế giới chính Nguồn Sống
cải tạo mọi sự, và đã được Chúa ban cho nhiều
ơn cân xứng với sứ mệnh cao cả như thế. Do
đó, không có gì lạ, nếu các Thánh Giáo Phụ đã
thường xưng tụng Mẹ Thiên Chúa là Ðấng toàn
thánh, không vương nhiễm một tội nào, như
một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn
và tác thành. Tràn đầy thánh thiện, có một
không hai ngay từ lúc mới được thụ thai, Ðức
Trinh Nữ thành Nazareth được Thiên Thần vâng
lệnh Chúa đến truyền tin và kính chào là "Ðấng
đầy ân phúc" (x. Lc 1,28).
(Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 56)
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THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Quí độc giả thân mến,
Thời gian mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại
Fatima (1917-2017) rất quan trọng đối với
người tín hữu khắp nơi. Năm kỷ niệm này gần
khép lại, nhưng không có nghĩa là sứ điệp
Fatima dừng lại ở đây, mà lại mở ra cho chúng
ta một giai đoạn mới với nhiều thách đố mới.
Sứ điệp Fatima là một sứ điệp cho thời đại này.
Bao lâu con người đang sống trên trần gian này
là bấy lâu con người đang còn phải hoán cải. Lời
mời gọi hoán cải xuất phát từ chính Lời của
Chúa Giêsu, mà Lời của Người thì tồn tại mãi,
cho đến khi mọi sự được thực hiện. Như thế, sứ
điệp Fatima là sứ điệp chuyển tải chính Lời của
Chúa. Chính vì lý do đó, sứ điệp Fatima cũng
tồn tại theo dòng thời gian.
Ước gì sứ điệp của Đức Mẹ Fatima: “ăn năn sám
hối, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt
Mân Côi” tiếp tục vang lên mãi trong tâm hồn
mỗi người tín hữu chúng ta.
Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
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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 dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dấu Thánh Giá
Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến
Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
Đọc Tin Mừng theo ngày
Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
Đọc kinh Lạy Nữ Vương
Hát một bài về Đức Mẹ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MẪU 2
Dấu Thánh Giá
Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
Đọc Tin Mừng theo ngày
Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
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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01.12.2017
Tuần 34 TN

Thứ Sáu đầu tháng
Lc 21,29-33

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói
sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33).
Như Mẹ: Tất cả những gì tồn tại trên trái đất
này rồi sẽ qua đi hết. Chỉ Thiên Chúa là Đấng
hằng sống, Đấng bất biến, mới tồn tại mãi mãi.
Và những gì thuộc về Thiên Chúa mới tồn tại
vĩnh viễn. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nên những
lời của Người sẽ chẳng qua đâu, cho đến khi
mọi sự được thực hiện.
Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, xin
thương xót chúng con. Xin làm cho những lời
của Ngài sinh hoa kết quả trong tâm hồn mỗi
người tín hữu chúng con, để Triều Đại của Ngài
hiển trị nơi cuộc đời chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin
Mẹ cầu bầu cho chúng con, đặc biệt những
người lương dân, được ơn nhận biết Đức Giêsu
là Thiên Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Ta hãy xin cho được 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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02.12.2017
Tuần 34 TN

Thứ Bảy đầu tháng
Lc 21,34-36

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,
hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến
và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,36).
Như Mẹ: Cầu nguyện là một phương thế thánh
hoá bản thân con người rất hiệu quả. Cầu
nguyện sẽ giúp con người dễ nhận ra sức mạnh
của Thiên Chúa và sự mỏng manh của chính
kiếp người. Cầu nguyện sẽ giúp con người tỉnh
táo trước những lừa lọc của người đời và những
mưu mô xảo quyệt của ma quỷ.
Với Mẹ: Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, xin
soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn
luôn sống trong sự tỉnh thức và cầu nguyện. Xin
cho những người đang sống trong cảnh say sưa
sự đời, biết tỉnh trí mà canh tân đời sống mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan,
xin Đức Mẹ che chở chúng con, là những người
đang sống trong trần gian, đứng vững trong
đức tin mà chống cự các cạm bẫy của ba thù.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi
hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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03.12.2017
Thánh vịnh tuần 1

Chúa Nhật I MV B
Mc 13,33-37

“Điều Thầy nói với anh em đây,
Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là:
phải canh thức” (Mc 13,37).
Như Mẹ: Sống là phải không ngừng đấu tranh
chống lại những ươn lười trong đời mình.
Khuynh hướng sống dễ dãi hay làm cho con
người muốn buông xuôi tất cả. Chúa Giêsu mời
gọi tất cả mọi người sống tỉnh táo, sống trong
tinh thần sẵn sàng. Để sống như thế, chúng ta
cần gắn bó với Chúa và với lời của Người.
Với Mẹ: Chúa là Đấng phán xét kẻ sống và kẻ
chết. Xin lấy lòng nhân hậu mà làm cho chúng
con sống xứng đáng với phẩm giá mà Chúa đã
đặt để nơi mỗi người chúng con, hầu chúng con
đứng vững trước mọi quyến rũ của thế gian.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui
mừng, xin cho chúng con luôn sống hy vọng
vào tình thương của Chúa quan phòng.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được 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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04.12.2017
Th. Gioan Damasceno, lm-tsht

Thứ Hai
Mt 8,5-11

“Chính tôi sẽ đến chữa nó” (Mt 8,7).
Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian này như
một thầy thuốc đầy nhân từ. Người đến chữa
lành những vết thương nơi tâm hồn và cả thân
xác con người nữa. Tình thương của Người bao
phủ lấy tất cả nhân loại chúng ta. Hãy để cho
Người đến và chạm vào cuộc đời của chúng ta.
Với Mẹ: Nhiều người đau khổ vì bệnh tật tâm
hồn và thể xác, xin Chúa thương nâng đỡ và
cứu chữa họ, và xin cho họ cũng biết đặt hết
niềm tin tưởng vào tình thương của Ngài. Và xin
cho chúng con có được tấm lòng từ ái của
Chúa, để biết cảm thông với họ.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin
Mẹ đồng hành với những ai đang rơi vào hoàn
cảnh bế tắc. Xin cho họ biết mang lấy thánh giá
cuộc đời và biết thông phần đau khổ của mình
với đau khổ của Chúa Giêsu.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong
đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu
lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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05.12.2017
Tuần 1 MV

Thứ Ba
Lc 10,21-24

“Phúc thay mắt nào được thấy
điều anh em thấy” (Lc 10,23).
Như Mẹ: Con mắt là cửa sổ của tâm hồn.
Nguồn tri thức của con người thu nhận được
chủ yếu nhờ thị giác. Điều gì mang lại phúc lành
cho người ta nhiều nhất? Bao nhiêu người ước
ao thấy Đấng Cứu Độ của trần gian mà không
được thấy. Các môn đệ được tận mắt chứng
kiến Chúa Cứu Thế, được nghe và được thấy
những điều kỳ diệu Người làm. Họ thật có phúc!
Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha đã
thương ban Con Một của Cha cho chúng con.
Xin cho con người ngày hôm nay, dù không
thấy tận mắt, vẫn một lòng tin vào Con Cha là
Đấng Cứu Độ của trần gian.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng,
Mẹ thật diễm phúc vì đã tin, xin giúp chúng con
tin những điều Hội Thánh dạy về Chúa Giêsu.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân
Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
11

06.12.2017
Th. Nicola, gm

Thứ Tư
Mt 15,29-37

“Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá,
dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ,
và môn đệ trao cho đám đông” (Mt 15,26).
Như Mẹ: Chia sẻ là một nét đẹp trong Đạo
Công Giáo. Sống trên đời, con người cần đến
nhau. Chính Chúa Giêsu đã tự nguyện trở nên
Tấm Bánh bẻ ra cho con người, để nhờ đó, con
người được sống. Chúa mời gọi các môn đệ của
Người cũng biết chia sẻ cho những người khác.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là
nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng
của chúng con. Xin cho con người ngày nay biết
sống liên đới với nhau, biết chia sẻ với nhau
những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần, để
ai cũng được sống xứng với nhân phẩm.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng,
khi xưa Mẹ đã chia sẻ khó khăn với đôi tân hôn
tại Cana như thế nào, thì ngày nay xin Mẹ cũng
hãy làm cho các đôi vợ chồng trẻ như vậy.
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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07.12.2017
Th. Ambrosio, gm-tsht

Thứ Năm đầu tháng
Mt 7,21-24-27

“Ai nghe những lời Thầy nói đây
mà đem ra thực hành, thì ví được
như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).
Như Mẹ: Kinh nghiệm cho thấy rằng nhà nào
được xây dựng trên một nền móng vững chắc
thì nhà ấy bền vững; ngược lại, nhà nào được
xây trên nền yếu thì nhà ấy dễ bị sụp đổ. Lời
Chúa là lời mang lại sự sống, là nền tảng của
mọi giá trị. Ai xây dựng đời mình trên nền tảng
ấy thì sẽ có sự sống đời đời.
Với Mẹ: Chúa mới có những lời mang lại sự
sống đời đời. Xin cho người tín hữu chúng con
biết lấy lời của Chúa làm kim chỉ nam cho
những hoạt động của mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu
nhiệm vậy, Mẹ đã thực hành lời Chúa trọn vẹn,
xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con biết
làm những việc đẹp lòng Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh
Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng
Chúa Giêsu Thánh Thể.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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08.12.2017
MẸ VÔ NHIỄM

Thứ Sáu
Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).
Như Mẹ: Mẹ Maria là người được Thiên Chúa
ban đầy tràn ân sủng. Vì được ban đầy tràn ân
sủng, nên Mẹ thật xứng đáng được Thiên Chúa
ở cùng. Mẹ thật diễm phúc: Mẹ thật diễm phúc
vì Mẹ được tuyển chọn để làm Mẹ của Con
Đấng Tối Cao. Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ
Thiên Chúa, nên Mẹ được gìn giữ một cách vẹn
tuyền, không vương tì vết tội lỗi nào.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận
làm con trong cung lòng vẹn sạch của Đức Mẹ,
xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình của
Chúa mà tôn kính Đức Mẹ theo ý Chúa muốn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ
được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi tội tổ tông
truyền, xin Mẹ cầu bầu cho đoàn con cái đang
sống nơi trần gian khổ ải này.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây
Thánh giá. Ta hãy xin cho được 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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09.12.2017
Th. Gioan Didaco

Thứ Bảy
Mt 9,35 – 10,1.6-8

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 10,35).
Như Mẹ: Sau gần 2000 năm hiện diện, Giáo
Hội đã và đang trung thành trong sứ vụ truyền
giáo, nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết và
chưa tin Chúa Kitô. Cánh đồng truyền giáo thật
rộng lớn, nhưng thợ gặt lại ít. Tại nhiều nơi, các
dòng tu cũng như các đại chủng viện đang dần
dần khan hiếm ứng sinh, điều này gây trở ngại
cho việc truyền giáo.
Với Mẹ: Cha là chủ mùa gặt. Cánh đồng truyền
giáo bao la, nhưng lại thiếu thợ gặt lành nghề.
Xin Cha ban cho Hội Thánh có nhiều người dấn
thân vào sứ vụ truyền giáo, để nhờ đó, nhiều
người đón nhận được Tin Mừng cứu độ.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy,
xin Mẹ đồng hành với các vị thừa sai ở khắp nơi.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu
trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa
cùng Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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10.12.2017
Thánh vịnh tuần 2

Chúa Nhật 2 MV B
Mc 1,1-8

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1,3).
Như Mẹ: Kinh nghiệm trong cuộc sống hằng
ngày cho thấy rằng cần phải dọn dẹp: dọn
phòng, dọn nhà cho sạch để ở, để đón khách.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dọn tâm
hồn để Chúa đến. Tâm hồn chúng ta mà sạch
thì Chúa thích đến và thích ở lại đó.
Với Mẹ: Sống trong xã hội chủ trương không có
chân lý tuyệt đối, nhiều bạn trẻ đang mất
phương hướng. Xin Chúa Kitô đồng hành với họ,
giúp họ thấy được con đường đích thực dẫn tới
sự sống đời đời là chính Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng, Mẹ được
Thiên Chúa ở cùng vì Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Xin Mẹ hiện diện trong cuộc đời chúng con, sửa
dạy tâm hồn chúng con cho xứng đáng để trở
nên đền thờ đích thực của Chúa Thánh Thần.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên
trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được
thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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11.12.2017
Th. Damaso I, gh

Thứ Hai
Lc 5,17-26

“Này anh, tội anh được tha cho anh rồi” (Lc 5,20).
Như Mẹ: Con người mang bản tính mỏng giòn,
luôn có huynh hướng nghiêng chiều về sự dữ,
và dễ bị sa ngã. Nhưng khi con người phạm tội
thì ai có khả năng tẩy sạch tội đó? Chỉ Thiên
Chúa mới có quyền tha tội, mà Chúa Giêsu là
Thiên Chúa, nên Ngài mới có quyền tha tội. Quả
thật, tình thương của Thiên Chúa được thể hiện
cho con người qua việc Ngài sẵn sàng thứ tha.
Với Mẹ: Chúa là Mục Tử nhân lành, chính Chúa
đã thí mạng sống mình để đền bù tội lỗi chúng
con. Xin cho những ai đang sống trong cảnh tội
lỗi biết tìm về xin Chúa xót thương tha thứ. Xin
Chúa cũng tha thứ tất cả tội lỗi của chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa
vậy, xin Mẹ thôi thúc người tín hữu, nhất là
những người biếng nhác, can đảm đến với lòng
Chúa xót thương qua việc siêng năng lãnh nhận
bí tích giao hoà.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà
chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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12.12.2017
Đức Mẹ Gadalupe

Thứ Ba
Mt 18,12-14

“Cha của anh em không muốn cho một ai trong
những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14).
Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương
xót. Ngài yêu thương tất cả mọi người, không
phân biệt kẻ sang hay người hèn. Ngài muốn
mọi người nhận biết chân lý này và Ngài cũng
muốn mọi người được ơn cứu độ. Tuy nhiên,
trong thực tế, nhiều người vẫn chưa nhận ra
chân lý này, hoặc thậm chí cố tình từ chối nhận
Thiên Chúa là Cha của mình.
Với Mẹ: Chúa Cha đã yêu thế gian, đến nỗi
tặng ban Con Một, để nhờ Con Một, con người
được ơn cứu độ. Xin cho những người đang
sống trong sự dửng dưng với tôn giáo, cảm
nghiệm được tình thương của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin
Mẹ nhìn xuống trần gian mà cứu giúp những
người đang sống trong nguy cơ sa xuống hoả
ngục, biết tìm về với Thiên Chúa từ nhân.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi
máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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13.12.2017
Th. Lucia, tn

Thứ Tư
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 nhường” (Mt 11,29).
Như Mẹ: Người nào ăn ở hiền lành thì sẽ được
người ta quí trọng. Hiền lành là một đức tính
cần thiết đối với người tín hữu. Nhưng phải
sống hiền lành như ai? Lời Chúa hôm nay mời
gọi chúng ta học với Chúa Giêsu và sống hiền
hậu như Người.
Với Mẹ: Nhiều nơi đang thiếu sự hiện diện của
các mục tử. Xin Chúa nâng đỡ các linh mục của
Chúa, để các ngài biết mặc lấy lòng hiền hậu
của Chúa mà cư xử với người tín hữu. Và xin
cho những ai đang sống trong sự hung dữ, biết
cải đổi con người của mình cho nên hiền lành.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy,
xin Mẹ dạy chúng con luôn biết học với Chúa
Giêsu về hai đức tính là hiền lành và khiêm
nhường, để chúng con nên người tử tế hơn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin
cho được 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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14.12.2017
Th. Gioan Thánh Giá, lm-tsht

Thứ Năm
Mt 11,11-15

“Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có
ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).
Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả là một người thật
đặc biệt trong loài người. Thứ nhất, ông là anh
em họ hàng với Chúa Giêsu. Thứ hai, khi đang
còn trong dạ bà Êlisabet, ông đã được gặp Chúa
Cứu Thế qua việc thăm việc của Mẹ Người.
Chúa Cứu Thế đã chạm vào tâm hồn ông Gioan
Tẩy Giả khi còn trong lòng mẹ khiến ông nhảy
lên vì vui sướng.
Với Mẹ: Chúa đã đích thân tới viếng thăm ông
Gioan Tẩy Giả khi ông đang còn trong cung lòng
bà Êlisabet, xin Chúa đoái thương hạ cố đến
viếng thăm từng người và từng gia đình chúng
con. Và xin Chúa ở lại với chúng con luôn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ
có một phẩm giá rất cao trọng trước tôn nhan
Thiên Chúa, xin khẩn cầu cho tất cả chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại
sông Giođan. Ta hãy xin cho được 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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15.12.2017
Tuần 2 MV

Thứ Sáu
Mt 11,16-19

“Đức Khôn Ngoan được chứng minh
bằng hành động” (Mt 11,19).
Như Mẹ: Đức khôn ngoan là một nhân đức rất
cần thiết trong đời sống người tín hữu. Đức
khôn ngoan là một trong bảy ơn của Chúa
Thánh Thần. Người tín hữu đón nhận ơn này khi
chịu phép thêm sức. Tuy nhiên, hằng ngày,
chúng ta cũng cần xin ơn Chúa Thánh Thần, để
Ngài hướng dẫn chúng ta hành động cho phù
hợp với chức vụ và ơn gọi của mình.
Với Mẹ: Chúa là Đấng trung tín, Chúa hứa là
Chúa làm. Xin cho người tín hữu luôn thể hiện
tính nhất quán trong lời nói cũng như trong việc
làm. Và xin cũng ban cho chúng con ơn khôn
ngoan để chúng con biết nói năng và hành
động cho hợp với phẩm giá làm con cái Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin
Mẹ cầu bầu cùng Đấng Khôn Ngoan cho chúng
con là những người thơ dại và tội lỗi.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta
hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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16.12.2017
Tuần 2 MV

Thứ Bảy
Mt 17,10-13

“Đúng thế, ông Êlia đến
và sẽ chỉnh đốn mọi sự” (Mt 17,11).
Như Mẹ: Nhân loại ngày hôm nay đang phải
đối diện với cuộc khủng hoảng về nhiều phương
diện, như: kinh tế, xã hội, văn hoá, đạo đức,
tôn giáo... Những trật tự xã hội hay các giá trị
đạo đức truyền thống nay bị đảo lộn. Những
thay đổi đó ảnh hưởng đến niềm tin của con
người vào Thiên Chúa. Để lập lại những giá trị
cao đẹp và bền vững, con người cần quay về
với Thiên Chúa, là nguồn mạch của mọi sự.
Với Mẹ: Vì yêu thương loài người, Cha đã sai
Con Một xuống trần gian để xây dựng lại những
gì đã bị sụp đổ, tìm lại những gì đã mất. Xin cho
lòng trí con người được biến đổi sao cho nên
thánh thiện hơn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ đã
thông phần vào đau khổ của Chúa Giêsu. Xin
Mẹ nâng đỡ và cứu giúp những người khổ đau.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta
hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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17.12.2017
Thánh vịnh tuần 3

Chúa Nhật 3 MV B
Ga 1,6-8.19-28

“Hãy sửa đường cho thẳng
để Đức Chúa đi” (Ga 1,23).
Như Mẹ: Có nhiều con đường để đi. Có con
đường dễ đi, có con đường khó đi. Con đường
tuyệt vời nhất phải là con đường chắc chắn,
bằng phẳng và dễ đi nhất. Đường về trời chỉ có
một, đó là con đường Giêsu. Không thể về trời
được, nếu không qua con đường này. Con
đường Giêsu là con đường tuyệt vời nhất, bởi vì
đó là con đường ngắn nhất và tuyệt vời nhất
dẫn tới sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.
Với Mẹ: Chúa là đường, là sự thật và là sự
sống. Nhiều người đang đi trên những con
đường của giả dối, độc ác và tội lỗi. Xin dẫn họ
đi theo đường chính đạo là nhận biết Chúa là
con đường duy nhất đưa tới thiên đàng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin
sửa chữa những bất toàn trong tâm hồn chúng
con cho xứng đáng để Chúa ngự vào.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin
cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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18.12.2017
Tuần 3 MV

Thứ Hai
Mt 1,18-24

“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón
bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang
là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20).
Như Mẹ: Tương quan giữa vợ chồng với nhau
là tương quan bền vững. Khi một người nam và
một người nữ cam kết trở thành vợ chồng, thì
không ai có thể cắt đứt được mối tương quan
đó. Tuy nhiên, thực tế ngày nay cho thấy có
nhiều đôi vợ chồng lấy nhau một thời gian lại
không chịu đón nhận mà sống trung thành với
nhau, nhưng lại dễ dàng chia tay nhau.
Với Mẹ: Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng đã
chấp nhận làm con trong gia đình. Xin cho các
đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ
ngày nay biết đón nhận nhau, sẵn sàng sinh
con cái và giáo dục chúng cho nên người.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên
Thần, xin khẩn cầu Chúa Thánh Thần giúp các
bạn trẻ hiểu đúng các giá trị về gia đình.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi
hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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19.12.2017
Tuần 3 MV

Thứ Ba
Lc 1,5-25

“Chúa đã làm cho tôi như thế đó,
khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục
tôi phải chịu trước mặt người đời” (Lc 1,25).
Như Mẹ: Thời Chúa Giêsu, có cái nhục nào
bằng cái nhục lấy chồng rồi mà không có con.
Bà Êlisabet và ông Dacaria lấy nhau rồi mà
không có con. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cất nỗi
hổ nhục khi Người cho bà Êlisabet mang lại lúc
tuổi đã cao.
Với Mẹ: Chúa làm chủ sự sống. Nhiều người lập
gia đình, nhưng lại không muốn sinh con cái.
Xin cho các cặp vợ chồng biết đón nhận con cái
như hồng ân Chúa ban, và xin cho họ biết hết
lòng chăm sóc và giáo dục con cái trở thành
những Kitô nhiệt tình.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ
Tông, xin Mẹ bầu cử cho những người son sẻ có
khả năng sinh con cái cho vui cửa vui nhà.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Ta hãy xin cho được 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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20.12.2017
Tuần 3 MV

Thứ Tư
Lc 1,26-38

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,
Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).
Như Mẹ: Thật hạnh phúc cho ai được Thiên
Chúa viếng thăm và ở cùng. Nhưng ở trần gian
này ai là người được diễm phúc đó nhất. Mẹ
Maria là người đầy ân sủng của Thiên Chúa, nên
Mẹ được Thiên Chúa ở cùng. Như thế, Mẹ thật
là người diễm phúc nhất trên đời này.
Với Mẹ: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa
không ngừng viếng thăm dân Người. Xin Chúa
ban đầy ân sủng trên chúng con, biến đổi chúng
con thành đền thờ để Chúa ngự vào. Xin Chúa
hạ cố viếng thăm gia đình của những ai đang
gặp đau khổ và bệnh tật hiểm nghèo.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên
Tri, xin mang niềm vui cứu độ đến cho những
người lương dân, để nhờ đó, họ có cơ hội nhận
ra Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của gian trần.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được 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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21.12.2017
Th. Phêro Canisio, lm-tsht

Thứ Năm
Lc 1,39-45

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).
Như Mẹ: Phúc cho ai đặt niềm tin vào Chúa là
Đấng Thánh Thiện vô cùng. Mẹ Maria đã đặt
hết niềm tin vào Ngài, và Mẹ cũng một lòng tin
rằng Thiên Chúa hứa điều gì với Mẹ là Ngài sẽ
thực hiện. Chính nhờ lòng tin vững chắc đó, Mẹ
trở thành người thật là có phúc.
Với Mẹ: Chúa là Đấng trung tín vô cùng. Chúa
hứa là Chúa làm. Xin cho các nhà lãnh đạo các
quốc gia biết giữ lời hứa mà hết lòng lo cho dân
chúng được an cư lạc nghiệp. Xin cũng cho các
nhà cầm quyền trị nước biết tôn trọng các
quyền căn bản của người dân, đặc biệt là quyền
tự do tôn giáo.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông
Đồ, xin cầu Chúa làm cho chúng con những
điều cao cả như Ngài đã làm cho Mẹ xưa kia.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.
Ta hãy xin cho được 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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22.12.2017
Tuần 3 MV

Thứ Sáu
Lc 1,46-56

“Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người” (Lc 1,50).
Như Mẹ: Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối khôn
ngoan. Người kính sợ Thiên Chúa thì sẽ được
Chúa đoái thương nhìn đến. Người kính sợ
Thiên Chúa là người khôn ngoan. Thiên Chúa
ghét những kẻ kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo là
đầu mối sinh ra tội lỗi.
Với Mẹ: Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.
Những người chưa có niềm tin vào Chúa, xin
cho họ sớm nhận biết Chúa mà thờ phượng
Ngài. Và xin cũng ban cho chúng con ơn biết
phụng sự Chúa cho phải đạo làm con.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử
Đạo, xin cho tất cả những người có chức vụ
chăm sóc đoàn chiên biết sống khiêm nhường
và tinh thần phục vụ vì phần rỗi linh hồn của
hết thảy nhân loại chúng con.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân
Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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23.12.2017
Th. Gioan Kêty, lm

Thứ Bảy
Lc 1,57-66

“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra,
ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 1,64).
Như Mẹ: Ông Dacaria là một người công chính
trước mặt Thiên Chúa, và không ai chê trách
được điều gì. Trong những lúc khó khăn, ông
vẫn một niềm trông cậy vào Thiên Chúa. Thiên
Chúa đã đoái thương đến ông. Trong ngày làm
phép cắt bì cho con, miệng ông lại được mở ra,
khi nói lại được thì ông liền chúc tụng Thiên
Chúa vì Ngài là Đấng thành tín yêu thương.
Với Mẹ: Chúa là Đấng quyền phép vô biên và
đáng chúc tụng muôn đời. Xin cho mọi miệng
lưỡi trên trần gian này biết hợp tiếng với triều
thần thánh trên trời mà chúc tụng Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển
Tu, xin Mẹ cùng chúng con cảm tạ Thiên Chúa
về những điều cao cả mà Ngài đã thực hiện cho
người trần qua bao thế hệ.
Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong
đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu
lụy.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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24.12.2017
Thánh vịnh tuần 4

Chúa Nhật 4 MV B
Lc 1,26-38

“Đối với Thiên Chúa,
không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô
biên, khôn ngoan vô cùng. Ngài làm được mọi
sự như ý Ngài muốn. Trong việc thụ thai của
Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa đã làm cho Đức Mẹ,
người không hề biết đến người nam, lại mang
thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Thiên Chúa đã thực hiện điều cao cả cho Đức
Mẹ, và qua Đức Mẹ, cho cả nhân loại chúng ta.
Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Cha hằng sống,
nhưng đã chấp nhận làm con của một trinh nữ
và sống dưới lề luật. Xin mở trí cho những ai
đang sống trong ngờ vực về mầu nhiệm Chúa
làm người, được thấy quyền phép vô biên và
lòng nhân hậu của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng
Trinh, xin khẩn cầu Thiên Chúa quy tụ muôn
dân vào trong đại gia đình Giáo Hội.
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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25.12.2017
CHÚA GIÁNG SINH

Thứ Hai
Ga 1,1-18

“Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người, thì chẳng có gì
được tạo thành” (Ga 1,3).
Như Mẹ: Ngôi Lời Thiên Chúa đã đến trong
trần gian dưới hình dạng của một hài nhi bé nhỏ
được sinh ra nơi máng bò lừa. Thật huyền
nhiệm! Mọi loài trên trời dưới đất đều nhờ Ngài
mà có. Như thế, Ngài là Chúa của muôn loài.
Với Mẹ: Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, hôm
nay đã giáng sinh trong cảnh nghèo hèn. Xin
cho những người sống dưới bầu trời này nhận
ra Ngài là Đấng tác thành vạn vật, rồi tuyên
xưng Danh Thánh vinh hiển của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam
cùng các Thánh Nữ, Mẹ được diễm phúc sinh ra
Con Đấng Tối Cao. Xin cho người tín hữu khắp
nơi biết đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc
đời mình mà hết lòng thờ phượng Ngài.
Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu
trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa
cùng Chúa luôn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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26.12.2017
TH. STEPHANO, TĐ TIÊN KHỞI

Thứ Ba
Mt 10,17-22

“Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo
phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó,
Thiên Chúa sẽ cho anh biết phải nói gì” (Mt 10,19).
Như Mẹ: Chấp nhận đi theo và làm môn đệ
Chúa Giêsu là phải chấp nhận sự ngược đãi. Khi
bị ngược đãi, người môn đệ đừng sợ gì cả, bởi
vì sẽ có Thiên Chúa đồng hành, giúp sức và soi
sáng. Ai chấp nhận bị sỉ nhục vì Danh Chúa thì
người đó sẽ được thưởng công xứng đáng.
Với Mẹ: Thánh Stephano, người môn đệ trung
tín của Chúa, đã nhấp nhận đổ máu ra vì Danh
Ngài. Xin cho những cộng đoàn tín hữu đang bị
bách hại, được ơn can đảm trong niềm tin
tưởng phó thác vào quyền năng của Ngài theo
gương của thánh Stephano.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội
tổ tông, xin Mẹ nâng đỡ những người môn đệ
của Chúa đang bị giam cầm tù tội.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây
Thánh giá. Ta hãy xin cho được 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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27.12.2017
TH. GIOAN, TÔNG ĐỒ

Thứ Tư
Ga 20,2-8

“Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước,
cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).
Như Mẹ: Thánh Gioan tông đồ được coi là
người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Người
môn đệ này có một niềm tin và tình yêu tha
thiết đối với Chúa Giêsu. Trong biến cố sống lại
của Chúa, sau khi đã thấy những dấu chứng nơi
ngô mộ trống, ông đã tin là Chúa đã phục sinh.
Với Mẹ: Chúa đã yêu mến người môn đệ Gioan
rất nhiều. Xin cho những người sống trong đời
dâng hiến cảm nhận được tình thương dịu hiền
của Chúa, để từ đó, họ hết lòng tin tưởng vào
Ngài mà nhiệt tâm làm chứng cho Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác
lên trời, xin cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh
được triển nở nơi người tín hữu, và cũng xin cho
chúng con sống niềm hy vọng là mai sau được
cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa trên thiên đàng.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên
trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được
thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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28.12.2017
CÁC THÁNH ANH HÀI

Thứ Năm
Mt 2,13-18

“Này ông, dậy đem Hài Nhi
và mẹ Người trốn sang Ai Cập,...
vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi” (Mt 2,13).
Như Mẹ: Sự sống thuộc về Thiên Chúa. Thiên
Chúa mới có quyền trên sự sống của con người.
Chúa Giêsu là Chúa, nên Ngài có quyền trên sự
sống của con người. Ngài đã chấp nhận sinh ra
trong hình dạng của một hài nhi; còn Hêrôđê
chỉ là phàm nhân nhưng lại muốn dành cái
quyền sinh sát về cho mình. Thật nghịch lý.
Với Mẹ: Chúa là vua của muôn loài thụ tạo, thế
mà Chúa lại phải chạy trốn trước bạo quyền. Xin
cho những người mẹ đang có ý định phá thai
nhận ra rằng thai nhi có quyền được sinh ra và
được sống như một con người.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất
Thánh Mân Côi, xin nâng đỡ các bà mẹ công
giáo để họ biết giáo dục con cái theo luật Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước
Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được
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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29.12.2017
Tuần bát nhật GS

Thứ Sáu
Lc 2,22-35

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29).
Như Mẹ: Cuộc đời là một chuyến đi. Sinh ra là
để chuẩn bị cho ngày lìa cõi thế này. Sau khi đã
sống và đã chạm đến Con Đấng Tối Cao, cụ già
Simeon ước ao được ra đi trong an bình. Thiên
Đàng mới là cùng đích và quê hương đích thực
của con người. Để tới đó được, con người cần
phải đi trên con đường Giêsu, bởi vì chỉ có Giêsu
là con đường dẫn về chốn bình an vĩnh hằng.
Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch bình an của con
người. Xin ban bình an cho những ai đang sống
trong lo âu sợ hãi. Và xin Chúa cũng thương
nâng đỡ những người già cả đang phải sống
trong cô đơn, tìm được niềm an ủi nơi Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên,
xin Mẹ thương cứu giúp những ai đang sống
trong lao nhọc vì cơm áo gạo tiền. Xin cho họ
biết tìm đến ẩn náu nơi Trái Tim Chúa Giêsu.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi
máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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30.12.2017
Tuần bát nhận GS

Thứ Bảy
Lc 2,36-40

“Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh,
đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa
cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).
Như Mẹ: Nhân cách con người được hình thành
từ những năm tháng trong thời niên thiếu. Xét
như một con người, Chúa Giêsu từ từ lớn lên về
mọi phương diện. Ngài có một gia đình thật
tuyệt vời. Ngày nay, nhiều em thiếu nhi không
được cha mẹ chăm sóc và giáo dục đến nơi đến
chốn, nên chúng dễ rơi vào hư hỏng.
Với Mẹ: Chúa đã sống hiếu thảo trong gia đình
tại Nadaret. Xin Chúa đồng hành và hướng dẫn
các thanh thiếu niên biết sống trọn đạo làm con
Chúa và làm con trong gia đình. Và xin Chúa
cũng ban ơn khôn ngoan cho các bậc phụ
huynh để họ biết giáo dục con cái của mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin
nâng đỡ các gia đình đang gặp khó khăn, đặc
biệt là các gia đình trẻ.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà
chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
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31.12.2017
Tuần bát nhật GS

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất
Lc 2,22-40

“Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài
phải được thanh tẩy theo luật Môsê,
bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem,
để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22).
Như Mẹ: Gia đình là tế bào của xã hội, là nền
tảng của Giáo Hội. Gia đình tốt thì xã hội mới
tốt. Ngày nay, các gia đình đang gặp nhiều khó
khăn. Tại sao? Bởi vì người ta đang cố xây dựng
gia đình mình trên những nền tảng bấp bênh,
chứ không dựa trên nền tảng vững chắc là
chính Thiên Chúa.
Với Mẹ: Đức Mẹ và thánh Giuse đã vâng theo
lề luật mà đem Chúa lên đền thờ dâng cho
Thiên Chúa. Xin cho các gia đình ngày nay biết
chọn Chúa làm trung tâm đời sống của mình,
biết dâng gia đình mình cho chính Thiên Chúa.
Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin
cho các bậc phụ huynh biết hướng dẫn con cái
để chúng dám dấn thân vào đời sống tu trì.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin
cho được 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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TRANG CHUYÊN ĐỀ
FATIMA VÀ PHÉP THÁNH THỂ
Các tín hữu có lòng sùng kính Mẹ Maria thường
phải đối mặt với những lời chỉ trích là qua sự
sùng kính Mẹ Maria của họ, họ đã vô tình hay
hữu ý hạ thấp và làm phai nhạt lòng tôn thờ
Phép Thánh Thể, trọng tâm mọi sự thờ kính
trong Giáo Hội. Nhưng dựa trên nền tảng và
mục đích sự tôn sùng Mẹ Maria, thì sự chỉ trích
này hoàn toàn không có cơ sở.
Tuy nhiên, người ta cũng không nên quên rằng,
trong mỗi sự chống đối hay phê bình chỉ trích
đều chứa đựng ít nhiều sự thật. Vì thế, để biết
được việc sùng kính Mẹ Maria của chúng ta có
đúng chỗ hay không, hay nói cách khác, liệu
việc sùng kính Mẹ Maria có làm lu mờ và phai
nhạt lòng tôn sùng Phép thánh Thể nơi chúng
ta hay không, thì chúng ta cần chân thành tự
vấn mình là liệu lòng sùng kính Mẹ Maria có
giúp chúng ta tiến gần Chúa Giêsu hơn không?
Trong điểm này, có lẽ chúng ta cần ý thức được
đầy đủ hơn những gì Đức Thánh Cha Piô XI đã
viết cho Đức Hồng Y Capotosi năm 1930, khi
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ngài đề cử Đức Hồng Y làm sứ thần đại diện
ngài chủ tọa Đại Hội Thánh Thể tại Loreto: “Bởi
vậy, quả là cả một sự khởi đầu đầy hạnh phúc
và hy vọng, khi sự tôn sùng Mẹ Maria luôn luôn
được liên kết chặt chẽ với lòng tôn thờ Bí tích
Mình Thánh Thánh Chúa.”
Điều đó muốn khẳng định rằng, toàn diện sự
sùng kính Mẹ Maria chỉ trung thực và chân
chính khi được biểu lộ qua sự sùng kính Phép
Thánh Thể. Vì thế, những ai mang hoa nến đến
dâng lên bàn thờ kính Mẹ Maria mà lại xa lạ với
Bàn Tiệc Thánh Thể, thì hoàn toàn chưa hiểu
được bản chất sâu thẳm nhất của sự sùng kính
Mẹ Maria cũng như nỗi niềm khao khát tha thiết
của chính Mẹ Maria.
Nhưng đối với sứ điệp Fatima, đâu là mối tương
quan giữa sứ điệp Fatima và Phép Thánh
Thể? Ở đây, chúng ta có thể quả quyết rằng,
trên khắp thế giới không có một trung tâm hành
hương Đức Mẹ nào lại được liên kết một cách
hết sức chặt chẽ với Phép Thánh Thể như
ở Fatima. Ngay trong sự sửa soạn một năm
trước đó cho biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ
chăn chiên, đã hoàn toàn được gắn liền với
Phép Thánh Thể.
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Thật vậy, vào năm 1916, thánh Thiên Thần đã
hiện ra ít là ba lần với ba trẻ thị nhân để xin các
em cầu nguyện và hy sinh đền tội. Trong lần
hiện ra thứ ba với các em, thánh Thiên Thần đã
cầm một chén thánh trong tay và các em nhìn
thấy tấm Bánh Thánh đứng lơ lửng trên miệng
chén thánh. Và từ tấm Bánh Thánh trắng tinh
các em nhìn thấy từng giọt Máu Thánh nhỏ
xuống chiếc chén thánh. Bỗng chốc thánh Thiên
Thần bỏ chén thánh ra khỏi tay và chiếc chén
thánh đứng lơ lửng một cách lạ lùng trong
khoảng không. Đoạn thánh Thiên Thần quỳ gối
xuống bên cạnh các em và thờ lạy Phép Thánh
Thể và lặp đi lặp lại ba lần lời nguyện: “Lạy
Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần, con khiêm tốn sấp
mình thờ lạy Chúa và dâng lên Chúa Mình và
Máu rất châu báu, linh hồn và thiên tính của
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đang luôn hiện
diện trong các Nhà Tạm trên khắp thế giới để
đền bù cho tất cả mọi sỉ nhục mà thiên hạ hằng
xúc phạm đến chính Người. Nhờ công nghiệp vô
cùng của Trái Tim cực thánh Người và nhờ Trái
Tim vẹn sạch Mẹ Maria, con khẩn cầu Chúa ban
cho các kẻ có tội ơn ăn năn hối cải.“ Đoạn
thánh Thiên Thần đứng dậy, cầm Mình Thánh
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Chúa và cho Lucia rước lễ. Tiếp đến, thánh
Thiên Thần trao chén thánh cho Giaxinta và
Phanxicô rước Máu Thánh Chúa và nói: “Các em
hãy nhận lấy Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu
Kitô, Đấng đã bị xúc phạm một cách khủng
khiếp bởi những kẻ vong ơn bội nghĩa. Các em
hãy đền bù phạt tạ cho tội lỗi của họ và an ủi
Chúa.“ Và sau đó, thánh Thiên Thần lại quỳ gối
một lần nữa và lặp lại ba lần lời nguyện như
ngài đã làm trên: “Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực
thánh…“ và rồi biến đi.
Tất cả các điều đó muốn khẳng định rằng, qua
thị kiến trên người ta không thể phủ nhận được
sự thật này là: Mục đích của tất cả mọi lần Đức
Mẹ hiện ra được biểu lộ một cách quá tỏ tường,
đó là nhờ Mình và Máu Thánh rất châu báu
Chúa Giêsu Kitô mà đền bù phạt tạ Thiên Chúa
Ba Ngôi vì mọi tội lỗi của nhân loại.
Nhưng sứ điệp Fatima không chỉ được sửa soạn
một cách huyền nhiệm bằng chứng tích hướng
về Phép Thánh Thể như thế, mà cả thời hậu
những biến cố Đức Mẹ hiện ra còn được liên kết
chặt chẽ với Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa.
Thật vậy, chính nhà thờ nơi Đức Mẹ hiện ra
được xây dâng kính Mẹ Maria với tước hiệu
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“Đức Bà Bí Tích Cực Thánh“. Năm 1921, Thánh
bộ Lễ Nghi đã ấn định hằng năm Lễ này được
cử hành vào ngày 13 tháng 5. Và sự ấn định
này không nhất thiết là nhằm kỷ niệm lần hiện
ra thứ nhất của Đức Mẹ tại Fatima, và vì thế là
một sự trùng hợp thật đáng ghi nhận. Phải
chăng qua đó người ta nhận ra được sự an bài
của Trời Cao là với những lần hiện ra của ngài,
Mẹ Maria chỉ muốn đưa dẫn chúng ta tới cùng
Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể?
Dĩ nhiên, không chỉ vì do việc cử hành Lễ đặc
biệt này mới giúp các tín hữu ý thức được sự
tôn thờ Phép Thánh Thể, nhưng cũng như tại Lộ
Đức và các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ
trên khắp thế giới, tại Fatima người ta cũng lấy
sự tôn sùng Phép Thánh Thể làm trọng tâm:
ngày đêm Mình Thánh Chúa được long trọng
đặt trên bàn thờ để các khách hành hương tới
chầu, đặc biệt nhất là vào ngày 13 mỗi tháng.
Ngay cả giữa đêm, trong Vương Cung Thánh
Đường chan hòa ánh sáng, Mình Thánh được
trưng bày trên bàn thờ chính giữa rừng hoa nến
rực rỡ và các tín hữu vẫn kiên trì thay nhau
canh thức qùy gối chầu và cầu nguyện trước
Mình Thánh Chúa. Và trong các thánh lễ mỗi
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buổi sáng, ai có thể đếm được hết hàng ngàn
hàng vạn tín hữu sốt sắng đi lên rước Mình
Thánh Chúa?
Nói tắt, Đức Kitô là trọng tâm của sứ điệp
Fatima. Vâng, sự sùng kính Phép Thánh Thể là
tâm điểm của mọi sinh hoạt phụng vụ ở Fatima:
Mình Thánh Chúa được trưng bày ngày đêm liên
tục trên bàn thờ để hàng trăm hàng ngàn các
tín hữu khắp nơi trên thế giới tuôn kéo đến tỏ
lòng sùng kính, phạt tạ và khẩn cầu cùng Chúa
Giêsu Thánh Thể. Trên danh nghĩa, người ta
vẫn tự nhủ là đi hành hương Đức Mẹ khi người
ta trên đường tiến về Fatima. Nhưng khi tới
Fatima, người ta lại say sưa và sốt sắng chầu
Mình Thánh Chúa hàng giờ đang được trưng
bày trên bàn thờ. Đây chính là dấu chỉ minh
chứng sự chân chính và xác thực của biến cố
Đức Mẹ hiện ra, vì Chúa Giêsu là trọng tâm của
mọi sự thờ kính tại đây, chứ không phải Mẹ
Maria. Mẹ Maria chỉ là người dẫn đường cho ta
tìm gặp được Chúa Giêsu, Con Mẹ: Per Mariam
ad Jesum: Nhờ Mẹ Maria đến cùng Chúa Giêsu,
Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và
nhân loại, chỉ trong Người chúng ta mới tìm
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được ơn cứu rỗi cho chính mình, cho nhân loại
và cho cả thế giới.
Lm Nguyễn Hữu Thy (kinhmungmaria.com)
THÁNH ĐA MINH (1170 – 1221)
ĐẤNG SÁNG LẬP KINH MÂN CÔI
Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Anh Em
Giảng Thuyết, sinh tại Caleruega, Tây Ban Nha.
Thân mẫu ngài, chân phước Gioanna Aza, trong
khi mang thai ngài, đã thấy thị kiến một chú
chó, miệng ngậm bó đuốc chạy đi soi sáng
khắp thế giới. Hình ảnh đó đã trở thành điềm
tiên báo. Năm 1216, Thánh Đa Minh đã sáng
lập những “người anh em Đa Minh” và nhanh
chóng được biết đến với danh hiệu những “con
chó của Thiên Chúa”. Thánh Đa Minh, một nhà
giảng thuyết danh tiếng về chân lý Kitô giáo, đã
tập hợp “những con chó của Thiên Chúa” để
làm thành nên một nhóm những nhà giảng
thuyết lưu động được đào tạo bài bản. Sứ vụ
của các ngài là nhằm tìm ra lạc giáo và đưa
những con chiên lạc trong đàn chiên của Chúa
trở lại đồng cỏ xanh tươi. Nhờ tài giảng thuyết,
Thánh Đa Minh đã cứu được rất nhiều linh hồn
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khỏi những sai lầm của lạc giáo Albigensian.
Ngài qua đời năm 51 tuổi, tại Bologna, Italia.
Lòng sùng kính Đức Maria
Thánh Đa Minh được xem là vị thánh của Đức
Maria. Ngài thường rong ruổi khắp các thị trấn,
làng mạc để rao giảng Tin Mừng, cất cao lời ca
khen Mẹ qua việc truyền bá Thánh Thi và
xướng lên bài Ave Maris Stella “Kính chào, Ngôi
sao biển”. Những sử gia đầu tiên về Thánh Đa
Minh đã thuật lại rằng: ngài thường xuyên đón
nhận những thị kiến về Đức Maria và nhiệt
thành cao rao về Mẹ. Trong một thị kiến đặc
biệt, chính Chúa Giêsu đã cho Thánh Đa Minh
biết là những tu sĩ của ngài được đặt dưới
quyền bảo trợ của Đức Trinh Nữ. Theo truyền
thống Dòng Đa Minh, phần chính yếu của tu
phục Dòng được cho là do Đức Mẹ phú ban.
Lòng sùng kính Đức Maria nơi Thánh Đa Minh
được nhìn nhận như nền tảng chính yếu cho
các tu sĩ Giảng Thuyết nương náu. Tình yêu của
ngài với Đức Trinh Nữ được chứng minh bằng
một dấu chỉ cụ thể: đó là Hiến pháp của Dòng
yêu cầu tất cả các thành viên phải tuyên khấn
tuân phục cả Thiên Chúa và Đức Maria.
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Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày
03/02/2010, Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã
tóm tắt những nhân tố chính yếu làm cho đời
sống và hoạt động tông đồ của Thánh Đa Minh
trổ sinh hoa trái. Đồng thời, ngài cũng khẳng
định lòng sùng kính Đức Maria đóng một vai trò
hết sức cao quý đối với Thánh Đa Minh. Đức
giáo hoàng nói: “Lòng sùng kính Đức Maria là
nguồn mạch đầu tiên, nhờ đó, thánh nhân có
thể nuôi dưỡng và để lại một gia sản quý báu
cho những người con tinh thần của ngài. Trong
dòng chảy lịch sử của Giáo Hội, họ là những
người góp công lớn qua việc truyền bá Kinh
Mân Côi, một phương thức cầu nguyện quen
thuộc với Kitô hữu, nhưng rất giàu giá trị Tin
Mừng: một trường học đức tin và lòng mộ mến
thực sự.”
Chiến sĩ Kinh Mân Côi
Theo truyền thống của Dòng, Thánh Đa Minh
đã sáng lập Kinh Mân Côi vào năm 1208. Sau
khi đã dồn bao tâm huyết để cảm hóa những
tâm hồn sai lạc do phái Albigensian, Thánh Đa
Minh đã lui về một khu rừng gần Prouille, nước
Pháp, để nài xin Thiên Chúa hướng dẫn. Đây
chính là nơi Đức Trinh Nữ đã trao phó Kinh Mân
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Côi cho Thánh Đa Minh. Khi đó, Mẹ chỉ cho
thánh nhân biết năng lực và cách thức thực
hành lời kinh này. Đồng thời, Mẹ cũng làm cho
Thánh Đa Minh trở thành cha của một hình
thức rao giảng và cầu nguyện mới. Với thanh
kiếm thiêng liêng của Kinh Mân Côi trong tay,
lối giảng thuyết mới mẻ của thánh nhân đã tạo
nên một sự công phá mạnh mẽ trước bè rối
Albigensian và thu phục rất nhiều người quay
trở lại Giáo Hội.
Khi chỉ dẫn cho Thánh Đa Minh về Kinh Mân
Côi, Nữ Vương Thiên Quốc đã cho ngài biết:
Chuỗi Mân Côi phải được nhìn nhận như một
khí giới chống lại lạc giáo. Với ý tưởng đó,
Thánh Đa Minh đã sáng lập Dòng Anh Em
Giảng Thuyết. Các ngài được biết đến như là
“những chú chó của Thiên Chúa” và tu sĩ Dòng
Mân Côi. Theo thời gian, tràng hạt Mân Côi
được chính thức công nhận như một phần của
tu phục Đa Minh, và được đeo bên trái như một
dấu tượng trưng cho thanh gươm luôn sẵn
sàng được rút ra và lao vào cuộc chiến tâm
linh. Những câu truyện về năng lực cũng như
tầm ảnh hưởng của Kinh Mân Côi trong cuộc
đời Thánh Đa Minh được thành viên dòng ba là
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thánh Louis de Montfort ghi lại trong tác phẩm “Bí
mật Kinh Mân Côi”.
Thánh Đa Minh cũng được xem là đấng sáng lập
Hội Mân Côi. Với lòng nhiệt tâm rao giảng Chân lý
và cứu độ các linh hồn, Thánh Đa Minh đã thành
lập hội kinh này để củng cố và truyền bá Kinh
Mân Côi đến toàn thế giới. Thế nhưng như Kinh
Mân Côi, phong trào này ban đầu cũng xuất hiện
với danh xưng khác nhau. Vì vậy, Hội Mân Côi
được nhiều giáo hoàng xác nhận rằng từ nguyên
thuỷ hội cầu nguyện này được Thánh Đa Minh
thành lập. Rất có thể, Hội Mân Côi được bắt đầu
trong Nhà thờ thánh Sixtô ở Rôma năm 1216 và
được chính Thánh Đa Minh truyền bá đến các
quốc gia khác như Tây Ban Nha và Pháp.
Donald H. Calloway, MIC
(Trích “Những chiến sĩ Kinh Mân Côi”)
CHUỖI NGỌC MÂN CÔI

Đa Minh, con có biết rằng con đã thu hoạch được
ít hoa trái do công lao vất vả của con hay không;
con đã gieo trên đất khô cằn, chưa được tưới
nước sương ân sủng từ trời. Khi Thiên Chúa
muốn làm mới lại bộ mặt trái đất, Ngài bắt đầu
cho mưa phì nhiêu đổ xuống trên trái đất là Lời
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Chào Thiên Thần. Vì thế, con hãy rao giảng
Thánh Vịnh của Mẹ.
Đức Mẹ nói với Thánh Đa Minh

Nhờ công trạng của Đức Trinh Nữ Maria và nhờ
lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, đã từng là
nhà giảng thuyết lỗi lạc của Hội Mân Côi, mà toàn
thế giới này được bảo toàn.
Giáo hoàng Alexander VI

Bè rối Albigensian đã làm náo loạn một vùng
nước Pháp. Chúng đã che mắt nhiều giáo dân
đến nỗi họ kịch liệt đả phá các linh mục và hàng
giáo sỹ. Thánh Đa Minh ngước mắt lên trời và
hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Thánh nhân đã sáng lập một phương thức dễ
dàng và phù hợp với mọi người. Đó chính là Kinh
Mân Côi hoặc Thánh Vịnh của Đức Trinh Nữ Maria
diễm phúc. Lời kinh này bao gồm việc tôn kính
Đức Maria qua việc đọc 150 Lời Chào Sứ Thần,
tương tự với 150 Thánh Vịnh của vua Đavít, xen
vào mỗi chục bằng Kinh Lạy Cha, đồng thời suy
ngẫm về những mầu nhiệm trong cuộc đời của
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Sau khi thiết lập
Kinh Mân Côi, Thánh Đa Minh và con cái ngài đã
truyền bá hình thức cầu nguyện này ra toàn Giáo
Hội.
Tôi tớ Chúa Giáo hoàng Benedicto XIII
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Nhận ra tính chất nghiêm trọng của tội lỗi đang
ngăn cản cuộc hoán cải của những người theo bè
rối Albigensian, Thánh Đa Minh đã lui về một khu
rừng gần Toulouse. Nơi đây, ngài đã cầu nguyện
liên tục 3 ngày 3 đêm. Trong suốt thời gian đó,
thánh nhân không làm gì khác ngoài việc than
khóc và sám hối không ngừng để xoa dịu cơn
thịnh nộ của Thiên Chúa. Ngài thực hành khổ chế
nhiều đến nỗi thân hình đầy thương tích, cuối
cùng ngài cảm thấy như kiệt lực. Chính khi đó,
Đức Mẹ xuất hiện cùng với 3 thiên thần tháp tùng
và Mẹ nói: “Con yêu dấu, con có biết vũ khí mà
Ba Ngôi Chí Thánh muốn dùng để canh tân thế
giới là gì không? Thánh Đa Minh trả lời: “Ôi Mẹ,
Mẹ biết điều ấy rõ hơn, bởi lẽ Mẹ luôn gần kề
Đức Giêsu Kitô, Con Mẹ, Mẹ luôn luôn là khí cụ
chính yếu đem ơn cứu độ đến cho chúng con.”
Sau đó, Đức Mẹ đáp: “Mẹ muốn con biết rằng,
đối với cuộc chiến này, vũ khí chiến đấu luôn luôn
phải là Thánh Vịnh Thiên Thần (Kinh Kính Mừng),
lời kinh này là đá tảng của Tân Ước. Vì thế, nếu
con muốn đụng chạm đến những tâm hồn chai
đá và mang họ trở lại với Thiên Chúa, con hãy
rao truyền Thánh Vịnh của Mẹ.”
Thánh Louis de Montfort
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