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Ý CẦU NGUYỆN 

Ý chung: Cầu cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn 
để gặp gỡ và đối thoại với tất cả mọi người, ngay 
cả với những người không cùng niềm tin với 
mình.  

Ý truyền giáo: Cầu cho các vị mục tử trong Hội 
Thánh, biết tận tình yêu thương đoàn chiên của 
mình, để đồng hành và giữ vững niềm hy vọng. 

GIÁO HUẤN 

“Trong Bí Tích Thánh Thể, Giáo Hội, lấy tinh 
thần Đức Maria làm của mình, kết hiệp hoàn 
toàn với Chúa Kitô và với hy tế của Ngài. Đó là 
một chân lý mà người ta có thể đào sâu khi đọc 
lại kinh Magnificat (linh hồn tôi ngợi khen) trong 
viễn tượng Thánh Thể. Quả thật, như  bài ca của 
Đức Maria, Bí Tích Thánh Thể trước hết là một 
lời ngợi khen và là một lời tạ ơn. Khi Đức Maria 
thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và 
lòng trí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng 
Cứu Độ tôi”, Chúa Giêsu đang ở trong cung lòng 
của Mẹ. Mẹ ngợi khen Chúa Cha “thay cho” Chúa 
Giêsu, nhưng Mẹ cũng ngợi khen Chúa Cha 
“trong” Chúa Giêsu và “cùng với” Chúa Giêsu. 
Đó chính là “thái độ Thánh Thể” đích thực.”  

(Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II,  
Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 58) 
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THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH 
 

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, đó là tinh thần của 
tháng 11 - tháng cầu cho các linh hồn nơi luyện 
ngục. Giáo Hội tha thiết mời gọi con cái lòng 
thảo hiếu mà sốt sắng dâng hy sinh, lần hạt 
Mân Côi, đặc biệt là dâng Thánh Lễ để cầu cho 
tổ tiên, ông bà nội ngoại và thân nhân. 

Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Đàng. Mẹ có uy 
quyền trước toà của Thiên Chúa. Khi khẩn cầu 
Mẹ của lòng thương xót đoái nhìn đến bản thân 
mình cũng như người thân yêu của mình đang 
lầm than khốn khổ ở chốn trần gian hay trong 
nơi u sầu luyện ngục, chúng ta sẽ được Thiên 
Chúa là Cha giàu lòng thương xót chạnh lòng 
trắc ẩn. Hơn ai hết, Mẹ hiểu được nỗi thống khổ 
của tổ tiên chúng ta nơi luyện ngục. Các linh 
hồn đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta. 
Mẹ là trạng sư của chúng con trước toà Chúa. 
Xin Mẹ ấp ủ chúng con trong trái tim từ ái của 
Mẹ, để chúng con sống tâm tình con thảo. Xin 
Mẹ cầu bầu Chúa đoái thương tổ tiên chúng con 
đang bị giam cầm trong lửa luyện ngục. Amen. 

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. 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 Vương 
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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01.11.2015 Chúa Nhật 31 TN - Năm B 
CÁC THÁNH NAM NỮ - lễ trọng Mt 5,1-12a 

“Anh em hãy vui mừng hớn hở,  
vì phần thưởng dành cho anh em  
ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12). 

Như Mẹ: Được hưởng phúc thiên đàng là điều 
ước mong của tất cả những người tín hữu 
chúng ta. Nước Trời là đích điểm cuối cùng của 
cuộc đời chúng ta. Để được làm công dân Nước 
Trời, Chúa Giêsu đã vạch rõ cho chúng bản Hiến 
Chương hay còn gọi là tám mối phúc thật. 

Với Mẹ: Con người ngày nay sống cứ như thể 
không cần Chúa, không nghĩ đến đời sau, chỉ lo 
vun xén cho đời tạm này thôi. Xin Chúa cho 
chúng con ý thức sống mầu nhiệm Nước Trời 
ngay khi còn tại thế này. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, Mẹ là 
người có phúc hơn ai hết, được hưởng Nước 
Trời một cách trọn vẹn. Xin Mẹ dẫn dắt chúng 
con trong việc chú tâm sống các mối phúc thật, 
để nhờ thế, mai sau được phúc thiên đàng.  

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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02.11.2015 Thứ Hai  
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN Ga 6,37-40 

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con 
và tin vào người Con, thì được sống muôn đời” 

(Ga 6,40). 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa 
Giêsu mặc khải thánh ý Chúa Cha cho những ai 
đi theo Người. Người hứa sẽ cho họ sống lại 
trong ngày sau hết. Chúa Cha muốn cho mọi 
người được ơn cứu độ và nhận ra chân lý. Chân 
lý đó là nhận biết và tin theo Chúa Giêsu.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho 
chúng con, để nhờ lòng tin vào Chúa chúng con 
được ơn cứu độ. Xin thêm sức cho chúng con 
để chúng con biết theo thánh ý Chúa, để nhờ 
thế, chúng con có thể làm chứng cho Chúa qua 
đời sống của mình. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin 
Mẹ giúp chúng con nhìn thấy rõ sự hiện diện 
của Chúa Giêsu nơi những người chúng con gặp 
gỡ hằng ngày và trong các biến cố cuộc đời. 

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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03.11.2015 Thứ Ba 
Th. Martinô Porres, tu sĩ - lễ nhớ Lc 14,15-24 

“Phúc thay ai được dự tiệc  
trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15). 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng mời gọi ta hoán cải để 
có thể được dự tiệc Nước Trời. Chúa Giêsu đã 
đến thế gian mời gọi từng người dự tiệc cưới 
bất kể màu da, tôn giáo, giai cấp... Nước Thiên 
Chúa không loại trừ bất cứ người nào dù người 
đó có tội lỗi lớn đến đâu nhưng thật lòng hoán 
cải thì vẫn được dự tiệc của Thiên Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, để cứu độ chúng con khỏi 
hư mất do tội lỗi, Chúa đã chết trên thập giá. 
Xin cho chúng con nhận ra tình thương của 
Chúa và biết can đảm từ bỏ con đường tội lỗi 
mà trở về với Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên 
Thần, Mẹ đang được dự tiệc cùng Con của Mẹ 
trong Nước Trời. Xin Mẹ giúp chúng con biết 
cách ăn ở sao cho đẹp lòng Chúa để mai sau 
cũng được dự tiệc với Chúa trên quê Trời. 

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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04.11.2015 Thứ Tư 
Th. Carôlô Borrômêô - lễ nhớ   Lc 14,25-33 

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,  
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27). 

Như Mẹ: Không vác thập giá mình mà theo 
Chúa Kitô thì không phải là môn đệ đích thực 
của Người. Chẳng ai thích thập giá cả. Ngay cả 
Đức Giêsu cũng như muốn từ chối, nhưng cuối 
cùng, Người đã chấp nhận, vì đó là thánh ý của 
Chúa Cha, và vì phần rỗi nhân loại. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế làm 
người và đã nêu gương cho chúng con khi Chúa 
hoàn trọn con đường khổ giá. Xin Chúa thêm 
sức, nghị lực và lòng can đảm để chúng con có 
thể bước đi hết con đường thập giá của mình. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ 
Tông, Mẹ đã cùng đi bên cạnh Chúa trên hành 
trình của Người. Xin Mẹ đồng hành với chúng 
con trên những nẻo đường đời. Khi chúng con 
muốn bỏ cuộc, xin Mẹ cầu xin Chúa thêm sức và 
lòng tin cho chúng con để tiếp tục bước đi. 

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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05.11.2015 Thứ Năm đầu tháng 
Tuần 31 TN     Lc 15,1-10 

“Ông này đón tiếp phường tội lỗi  
và ăn uống với chúng” (Lc 15,2). 

Như Mẹ: Ai là người trong sạch? Chúng ta đều 
là người tội lỗi. Dù tội lỗi, Chúa vẫn thương yêu. 
Chúa đến trần gian này là để cứu người tội lỗi. 
Lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của 
chúng ta, và Chúa sẵn sàng tha thứ hết. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã không nề hà gì đến 
thân phận tội lỗi của chúng con. Chúa luôn yêu 
thương và đón nhận chúng con. Xin cho chúng 
con cũng biết yêu thương và đón tiếp những 
người có lỗi với chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên 
Tri, mọi người tôn vinh Mẹ là Mẹ hằng cứu giúp, 
vì Mẹ luôn giúp đỡ những ai biết chạy đến với 
Mẹ khi gặp khốn khổ ngặt nghèo. Xin Mẹ giúp 
chúng con biết quay về với Chúa khi chúng con 
sa ngã phạm tội, để được Chúa thứ tha. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. 
Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời 
Chúa. 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 
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06.11.2015 Thứ Sáu đầu tháng 
Tuần 31 TN Lc 16,1-8 

“Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó  
đã hành động khôn khéo” (Lc 16,8a). 

Như Mẹ: Hành động giảm nợ của tên quản gia 
không những trả lại sự công bằng cho các con 
nợ, không gây thiệt hại cho người chủ mà còn 
đảm bảo được tương lai của mình sau khi mất 
việc. Khi khen người quản gia bất lương vì đã 
hành động khôn khéo, Đức Giêsu nhằm khuyến 
cáo con người ngày nay cần hành động thế nào 
để có thể đạt được đời sống mai sau. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, lợi ích cá nhân luôn chi phối 
từng hành động của chúng con. Xin cho chúng 
con có được tinh thần và hành động công bằng 
với tất cả mọi người. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông 
Đồ, xin giúp chúng con nhận ra điều gì gây thiệt 
hại cho người khác và kiên quyết không thực 
hiện, vì lợi ích đời sau.  

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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07.11.2015 Thứ Bảy đầu tháng 
Tuần 31 TN Lc 16,9-15 

"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,  
vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13). 

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay đòi hỏi chúng ta có 
một lựa chọn dứt khoát, rõ ràng, không lấp 
lửng, không đi nước đôi. Lựa chọn này được thể 
hiện qua từng hành động của chúng ta và sẽ 
quyết định cuộc sống cho đời sau. Chúa không 
chấp nhận chúng ta có thái độ hai mặt, không 
toàn tâm toàn ý phụng sự Người. 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết nhận 
ra Chúa luôn ở bên, mời gọi từng người chúng 
con coi chừng những đam mê thế gian: danh 
tiếng, tiền bạc và dục vọng. Xin cho chúng con 
can đảm chọn Chúa và hết lòng phụng sự Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử vì 
Đạo, Mẹ đã lựa chọn phụng thờ Chúa trên hết 
mọi sự. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, 
biết chọn Chúa và cái gì thuộc về Chúa để hết 
lòng gắn bó với Người. 

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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08.11.2015 Chúa Nhật 32 TN - Năm B 
Thánh vịnh tuần 4 Mc 12,38-44 

“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này  
đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu từng nói: “Ta muốn lòng 
nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Hôm nay, 
Chúa cho chúng ta thấy rõ thế nào là lòng nhân 
đáng dâng lên Thiên Chúa, được Người chấp 
nhận và làm vui lòng Người: đó là tự nguyện 
dâng hiến cho Thiên Chúa tất cả những gì mình 
có, kể cả ý riêng và mạng sống của mình. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con 
người của chúng con. Xin Chúa lấp đầy tâm hồn 
chúng con tình yêu của Chúa, lòng nhiệt thành 
đối với công việc trong nhà của Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển 
Tu, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con 
biết phân biệt và thực hiện những điều thật sự 
vinh danh Chúa và mang lại lợi ích vĩnh cửu cho 
chúng con và cho tha nhân. 

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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09.11.2015 Thứ Hai  
Cung hiến ĐT Latêranô - lễ kính Ga 2,13-22 

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,  
mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu nổi giận với những kẻ 
biến Đền thờ Giêrusalem thành nơi buôn bán. 
Người cũng báo trước những bách hại sẽ xảy 
đến cho những ai theo Người. Và từ nay, cung 
lòng con người là nơi mà Thiên Chúa muốn đến 
ngự trị. Ai có tâm hồn trong sạch và kiên trì thi 
hành lời Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa đoái 
thương ngự đến như là thượng khách.  

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn mời gọi chúng 
con canh tân đời sống, biến đổi bản thân thành 
đền thờ của Chúa. Xin cho chúng con biết năng 
dọn tâm hồn sao cho xứng để đón tiếp Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng 
Trinh, Mẹ luôn chú tâm vào việc yêu mến Chúa, 
xin Mẹ đồng hành với chúng con trong sứ vụ 
phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. 

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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10.11.2015 Thứ Ba 
Th. Lêô Cả, ghtsht - lễ nhớ Lc 17,7-10 

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi 
đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phục vụ 
trong khiêm tốn. Người nhắc cho chúng ta nhớ 
rằng các việc đạo đức, giúp đỡ mọi người chỉ là 
bổn phận của chúng ta đối với Chúa và tha 
nhân. Do đó, chúng ta không được kiêu ngạo 
trước tha nhân và vênh vang trước Chúa. 

Với Mẹ: Chúa ơi, thánh giáo hoàng Lêô Cả đã 
phục vụ Chúa với tấm lòng phó thác và khiêm 
cung. Xin Chúa cho chúng con biết phục vụ 
Chúa với ý thức chu toàn bổn phận hằng ngày. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam 
cùng các Thánh Nữ, Mẹ không ngại xưng mình 
là “Nữ tỳ hèn mọn”. Mẹ luôn phó thác trọn đời 
cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Xin dạy 
chúng con thực hiện Lời Chúa trong tinh thần 
khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa như Mẹ. 

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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11.11.2015 Thứ Tư 
Th. Máctinô, gm - lễ nhớ Lc 17,11-19 

“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, 
mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,18). 

Như Mẹ: Tin vào Chúa là điều quan trọng nhất 
để vượt qua mọi thử thách. Và niềm phó thác 
ấy phải chuyển sang thái độ biết ơn sau khi 
chúng ta nhận được ơn lành, nhưng con người 
thường vô ơn trước những gì đã đón nhận 
được. Vì vậy, Đức Giêsu muốn nhắc nhở: cảm tạ 
hồng ân Chúa ban là nhiệm vụ của chúng ta. 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ vì muôn 
vàn hồng ân Chúa thương ban. Xin Chúa luôn 
nhắc nhở chúng con phải biết chúc tụng, ngợi 
khen Chúa mọi lúc và mọi nơi. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác 
lên trời! Mẹ đã cất lên bài ca Magnificat để ngợi 
khen Thiên Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con 
trở thành lời ca tụng, để được cùng Mẹ dâng lên 
Thiên Chúa Tình Yêu khúc ca tạ ơn. 

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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12.11.2015 Thứ Năm 
Th. Jôsaphát, gmtđ - lễ nhớ  Lc 17,20-25 

“Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu  
bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến” (Lc 17,20). 

Như Mẹ: Người Pharisêu muốn biết cụ thể thời 
gian và địa điểm Triều Đại Thiên Chúa đến. Họ 
đâu nghĩ rằng Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa 
họ. Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian 
là để khai mở một thời đại mới. Triều Đại Thiên 
Chúa được thể hiện nơi những việc làm và 
những lời giảng dạy của chính Đức Giêsu. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Triều Đại của Chúa luôn ở 
giữa chúng con. Xin cho chúng con biết lắng 
nghe và thực hành lời dạy của Đức Giêsu để có 
thể sống mầu nhiệm Nước Trời ngay khi còn ở 
trong trần gian này. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất 
Thánh Mân Côi, xin cho chúng con một trái tim 
rộng mở khao khát tìm kiếm những giá trị Nước 
Trời đang khi còn sống giữa dòng đời này. 

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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13.11.2015 Thứ Sáu 
Tuần 32 TN Lc 17,26-37 

“Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế,  
ngày Con Người được mặc khải” (Lc 17,30). 

Như Mẹ: Đức Giêsu nói cho các môn đệ biết về 
viễn cảnh ngày Con Người quang lâm. Ngày ấy 
diễn ra giống như thời ông Nôê hay ông Lót. 
“Hồng thủy, mưa lửa và diêm sinh” ập tới bất 
ngờ trong lúc thiên hạ đang vui chơi... 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường chỉ chú 
trọng vào những dự tính cho đời sống hiện tại, 
nhưng lại quên chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. 
Xin cho chúng con luôn ý thức và biết lựa chọn 
những gì cần thiết để chuẩn bị cho cuộc sống 
mai sau, tức là được hưởng phúc Nước Trời. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, 
xin đồng hành với chúng con trong cuộc sống 
hằng ngày. Xin cho chúng con luôn dứt khoát 
chọn Con của Mẹ, để được hưởng phúc Nước 
Trời cùng với Mẹ. 

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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14.11.2015 Thứ Bảy 
Tuần 32 TN Lc 18,1-8 

“Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn... 
để dạy các ông phải cầu nguyện luôn,  

không được nản chí” (Lc 18,1). 

Như Mẹ: Đời sống cầu nguyện rất cần thiết đối 
với người Kitô hữu. Qua dụ ngôn ông quan tòa 
và bà góa, Đức Giêsu dạy phải “cầu nguyện 
luôn, không được nản chí”. Khi chúng ta kiên trì 
kêu xin Chúa, chúng ta sẽ được Chúa nhậm lời, 
vì Người đã hứa là “ai xin thì sẽ được”. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường thất vọng 
và chán nản nếu những ước nguyện của chúng 
con không sớm thành hiện thực. Ước gì chúng 
con luôn kiên trì cầu nguyện với thái độ hoàn 
toàn tin tưởng và phó thác nơi Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, cả cuộc 
đời Mẹ là chuỗi ngày cầu nguyện, gắn bó với 
Chúa. Xin cho chúng con biết luôn tìm đến Chúa 
từng giây từng phút trong cuộc đời chúng con. 

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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15.11.2015 Chúa Nhật 33 - TN B 
Kính trọng thể CTTĐVN Mc 13,24-32 

“Thiên Chúa sẽ tập hợp những kẻ được  
Người tuyển chọn từ bốn phương” (Mc 13,27). 

Như Mẹ: Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu 
nói với các môn đệ về ngày quang lâm của 
Người. Khi đó, Con Người đầy quyền năng, ngự 
trong đám mây mà đến. Và Người sẽ tập họp 
những kẻ được Người tuyển chọn. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn trông chờ 
ngày Chúa lại đến. Xin cho chúng con biết 
chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ấy, bằng việc hăng 
say thực hành Lời Chúa dạy, sống yêu thương, 
bác ái với anh chị em xung quanh. Có như vậy, 
chúng con sẽ được Chúa “tập họp” trong ngày 
Người quang lâm. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ 
là mẫu gương sống Lời Chúa. Xin dạy chúng con 
biết noi gương Mẹ, sống và đem Lời Chúa đến 
cho mọi người. 

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). 



22 
 

16.11.2015 Thứ Hai  
Th. Margarita Scotland, tn Lc 18,35-43 

“Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Lc 18,41). 

Như Mẹ: Khi biết Đức Giêsu sắp đi ngang qua, 
anh mù ở Giêrikhô nhất quyết xin được gặp 
Người. Anh khao khát được sáng mắt. Điều duy 
nhất mà anh muốn xin nơi Đức Giêsu là được 
sáng mắt. Anh xin với một lòng tin mãnh liệt, và 
vì thế, anh đã được Đức Giêsu thực hiện điều 
mà anh đã cầu xin. Đức Giêsu rất tôn trọng tự 
do của con người ta.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có khi vui có lúc 
buồn, đường đời có lúc thăng có khi trầm. Xin 
cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện của 
Chúa và biết chạy đến với Chúa lúc an vui cũng 
như lúc gặp gian nan thử thách. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên 
hết các kẻ Đồng Trinh, trước những nghịch 
cảnh của cuộc sống, xin cho chúng con luôn 
vững lòng trông cậy với niềm tín thác mãnh liệt 
như anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay. 

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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17.11.2015 Thứ Ba 
Th. Êlisabeth Hungari - lễ nhớ Lc 19,1-10 

“Con Người đến để tìm  
và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). 

Như Mẹ: Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp 
gỡ giữa Đức Giêsu và Giakêu, một người “tội 
lỗi”. Cuộc gặp gỡ ấy đã giúp Giakêu hoán cải. 
Sự hiện diện của Đức Giêsu tại nhà ông Giakêu 
mang lại ơn cứu độ cho chính gia đình ông. Khi 
nhận ra giá trị của ơn cứu độ, ông Giakêu 
không còn tiếc gì nữa, sẵn sàng cho đi. Đối với 
ông, không có gì cao quý hơn chính ơn cứu độ. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường có thái độ 
khinh miệt, xa lánh những người xấu xa và tội 
lỗi. Xin mở rộng tâm hồn chúng con biết đón 
nhận, cầu nguyện cho họ và hoán cải họ bằng 
chính đời sống yêu thương và tha thứ của mình. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam 
cùng các Thánh Nữ, xin giúp chúng con biết 
sống quảng đại hơn với tha nhân và luôn ý thức 
rằng tất cả mọi người đều là con cái Chúa. 

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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18.11.2015 Thứ Tư 
Tuần 33 TN Lc 19,11-28 

“Phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm,  
còn ai không có thì ngay cái nó đang có  

cũng sẽ bị lấy đi” (Lc 19,26). 

Như Mẹ: Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định: “Ai 
có Chúa Giêsu thì sống, ai không có Chúa Giêsu 
thì không có sự sống” (1Ga 5,12) mà cái “có” 
quý giá nhất trong đời người môn đệ là có Chúa 
Giêsu ở cùng. Chúa là chủ của tất cả muôn vật 
muôn loài, như thế, có Chúa là có tất cả.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa là 
gia nghiệp của đời chúng con. Có Chúa, chúng 
con sẽ có tất cả; mất Chúa, chúng con sẽ mất 
tất cả. Xin ở cùng chúng con, lạy Chúa! Và xin 
cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội 
tổ tông, xin cột chặt chúng con với Chúa Giêsu 
Con yêu dấu của Mẹ, để cuộc đời chúng con 
luôn ý nghĩa, dù chúng con đang sống giữa 
muôn cảnh thế sự thăng trầm. 

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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19.11.2015 Thứ Năm 
Tuần 33 TN Lc 19,41-44 

 “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra 
những gì đem lại bình an cho ngươi” (Lc 19,42). 

Như Mẹ: Vẻ hào nhoáng bề ngoài, những ảo 
tưởng ngốc nghếch, cùng nghững bấn loạn nội 
tâm... đang mỗi ngày gia tăng và che khuất sự 
hiện diện của Chúa trong ta, và đang làm cho 
chúng ta phải lo âu buồn phiền. Nếu chúng ta 
nhận ra Chúa là nguồn mạch bình an, và chúng 
ta sống trong sự hiện diện của Người, chúng ta 
sẽ thực sự được bình an.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót tha thứ 
cho tội cố tình mù tối và điếc lác của chúng con 
và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong 
linh hồn chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác 
lên trời, xin Mẹ thương nâng đỡ đức tin yếu 
kém của chúng con và ban cho chúng con sự 
nhạy bén để nhận ra nhu cầu của tha nhân. 

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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20.11.2015 Thứ Sáu 
Tuần 33 TN Lc 19,45-48 

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện,  
thế mà các ngươi đã biến thành  

sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46). 

Như Mẹ: Thân xác chúng ta là đền thờ của 
Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần ngự trong 
thân xác ấy (x. 1Cr 3,16-17). Như vậy, ta hãy 
cẩn trọng canh giữ đền thờ tâm hồn khỏi mọi 
đam mê, dục vọng và năng tẩy rửa đền thờ ấy 
trong Ơn Chúa nhờ Bí Tích Hoà Giải. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống 
trong một xã hội với nhiều cớ vấp phạm và 
gương mù gương xấu. Xin Chúa thương tiếp 
sức, để chúng con không mỏi mệt và nản lòng 
trước những khó khăn và cám dỗ. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất 
Thánh Mân Côi, Mẹ là Mẹ của mỗi người chúng 
con. Chúng con xin trao phó trọn vẹn cuộc đời 
cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin 
thương che chở chúng con luôn luôn. 

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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21.11.2015 Thứ Bảy 
Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thờ - lễ nhớ Mt 12,46-50 

“Đức Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ và nói:  
’Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi’.  

Vì phàm ai thi hành Ý muốn của Cha tôi,  
Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, 

là mẹ tôi” (Mt 12,49-50). 

Như Mẹ: Suốt cuộc đời, Mẹ Maria trao hiến 
toàn vẹn cho Thiên Chúa: Mẹ hiến dâng tình 
yêu, ý riêng, những dự định cá nhân cho Thiên 
Chúa. Hơn thế nữa, Mẹ hằng ấp ủ Lời Chúa và 
suy đi ngẫm lại, cho đến lúc Lời Chúa trở thành 
xác phàm cư ngụ trong cung lòng Mẹ. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết 
noi gương Mẹ yêu dấu của Chúa, tận hiến tất cả 
mọi sự trong ngoài cho Thiên Chúa, để Chúa 
mãi mãi làm chủ trọn vẹn cuộc đời chúng con.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, 
Mẹ biết chúng con yếu đuối và bất toàn, xin gìn 
giữ xác hồn chúng con trong tình thương nhân 
từ của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. 

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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22.11.2015 Chúa Nhật 34 TN - Năm B 
CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ Ga 18,33b-37 

“Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này  
là làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía  

sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37c). 

Như Mẹ: Đức Giêsu phải luôn là trung tâm 
điểm đời sống của người môn đệ. Một cuộc đời 
không có Chúa Giêsu ở cùng là một cuộc đời 
bấp bênh. Ta phải xác tín như thánh Phaolô: 
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống, 
nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu-Vua vũ trụ, chúng con 
sấp mình tôn thờ Chúa, xin Chúa giúp chúng 
con đừng bao giờ đặt để một giá trị ngoại lai 
nào, hoặc một phương tiện hữu hạn nào, hoặc 
một thụ tạo đầy khiếm khuyết nào... thay thế vị 
trí của Chúa trong lòng chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin 
ban cho chúng con lòng mến Chúa trên hết mọi 
sự và biết chọn Chúa làm trung tâm và gia 
nghiệp của đời sống chúng con. 

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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23.11.2015 Thứ Hai  
Th. Clêmentê I, ghtđ Lc 21,1-4 

“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này  
đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,3). 

Như Mẹ: Chúa cần tấm lòng hơn lễ vật. Bà goá 
nghèo trong bài Tin Mừng, bỏ ít tiền mà lại 
được Chúa khen, vì bà ta bỏ tiền nhưng với cả 
tấm lòng. Chúa Giêsu quý trọng những ai làm 
việc bác ái vì lòng mến Chúa chân thành hơn là 
vì danh giá và khoe khoang.   

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường 
sống phô trương, để cho người khác biết việc 
tốt mình làm. Thế thì còn gì là ơn ích nữa! Xin 
giúp chúng con ý thức việc tốt chúng con làm: 
không cần ai biết ngoài mình Chúa, và chính 
Chúa sẽ là phần thưởng đời đời cho chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên 
hết các kẻ Đồng Trinh, xin giúp gỡ bỏ những tật 
xấu còn đang thống trị trong con người của 
chúng con, để chúng con biết cho đi với thái độ 
vui vẻ và tự nguyện.  

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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24.11.2015 Thứ Ba  
Các Thánh TĐVN - lễ trọng Lc 9,23-26 

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác 
thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). 

Như Mẹ: Đi theo Chúa Giêsu nghĩa là chấp 
nhận đi vào đường hẹp, con đường của sự từ 
bỏ chính mình. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã 
lắng nghe lời Chúa và bước đi theo Người bằng 
chính việc hy sinh mạng sống của mình.  

Với Mẹ: Lạy Chúa! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
đã anh dũng hy sinh tính mạng làm chứng cho 
Chúa để chứng tỏ tình yêu và lòng trung thành 
với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi 
gương các ngài mà vững bước trên con đường 
theo Chúa cho đến cùng. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ đồng 
hành và an ủi chúng con để chúng con có thể 
vác thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày. Xin 
cho chúng con cũng biết an ủi những người 
đang phải vác thánh giá nặng nề của họ. 

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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25.11.2015 Thứ  Tư 
Th. Catarina Alexanđria, tntđ Lc 21,12-19 

“Vì danh Thầy,  
anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tin vào 
Người và tuyên xưng danh Người có thể sẽ bị 
nhiều người ghét bỏ, loại trừ. Thật vậy, chúng 
ta có thể gặp nhiều gian nan khốn khó ở đời 
này khi bước theo Chúa Giêsu, nhưng đừng bao 
giờ sờn lòng nản chí mà hãy luôn tận dụng 
những cơ hội đó để làm chứng cho danh Người, 
vì nhờ đó mà ta được cứu độ. 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin ban sức mạnh và thêm 
đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết 
tận dụng mọi cơ hội, mọi hoàn cảnh làm chứng 
cho Chúa và tuyên xưng danh Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, cuộc đời 
Mẹ là hành trình liên lỉ sống đức tin. Xin Mẹ dạy 
chúng con biết sống đức tin một cách kiên 
vững, qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày. 

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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26.11.2015 Thứ Năm 
Tuần 34 TN Lc 21,20-28 

“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra,  
anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,  
vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,28). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu cảnh báo trước cho 
những ai tin vào Người biết rằng vào ngày tận 
thế muôn dân sẽ hoang mang lo sợ vì có nhiều 
điềm lạ xảy ra. Thế nhưng, những ai theo Chúa 
thì đừng lo sợ vì ngày Chúa đến chính là ngày 
vinh quang, ngày khải hoàn, ngày cứu độ. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Ngài nói rằng Ngài sẽ lại đến 
trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ 
chết. Xin cho chúng con luôn vững tin và sống 
trong hy vọng với một lòng gắn bó với Chúa cho 
đến khi được Chúa đến viếng thăm. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, xin 
Mẹ giúp chúng con luôn sống tỉnh thức và cầu 
nguyện hầu sẵn sàng trong mọi biến cố Chúa 
gửi đến trong cuộc đời. 

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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27.11.2015 Thứ Sáu 
Tuần 34 TN Lc 21,29-33 

“Trời đất này sẽ qua đi nhưng những lời Thầy 
nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để 
cứu chuộc thiên hạ, những lời Người giảng dạy 
đều theo ý Chúa Cha. Đó là lời chân lý, nhưng 
dường như con cái loài người lại thờ ơ, lãnh 
đạm. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy luôn 
để tâm và suy gẫm lời Người dạy. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, lời Chúa quả là nguồn sống, 
và là sự thật. Xin cho chúng con luôn biết suy 
gẫm và làm theo lời dạy của Ngài, vì chỉ có lời 
Ngài mới mang đến cho chúng con hạnh phúc 
đích thực ở đời này và đời sau. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ 
tin luôn vào Chúa và quả thật Chúa đã thực 
hiện những điều lạ lùng nơi Mẹ. Xin Mẹ dạy 
chúng con luôn biết tín thác vào Chúa và tin vào 
lời hứa của Ngài. 

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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28.11.2015 Thứ Bảy 
Tuần 34 TN Lc 21,34-36 

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”  
(Lc 21,36). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta chớ lo chạy 
theo của cải tiền tài, chớ mải mê lo lắng sự đời 
mà quên mất bổn phận linh hồn. Thật vậy, cầu 
nguyện là cách thức tuyệt vời nhất để gặp gỡ 
Thiên Chúa, nghe lời Ngài dạy bảo và thi hành ý 
Ngài bảo ban. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa luôn thôi thúc 
chúng con cầu nguyện để gặp gỡ Ngài, vì nhờ 
đời sống cầu nguyện mà chúng con có thể kín 
múc cho mình sức mạnh thần thiêng từ nguồn 
mạch sự sống đích thực là chính Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, nhờ 
đời sống cầu nguyện liên lỉ mà Mẹ đã luôn nhận 
biết ý Chúa và Mẹ đã được Chúa tuôn đổ biết 
bao hồng ân. Xin Mẹ cũng dạy chúng con biết 
chạy đến với Chúa qua đời sống cầu nguyện. 

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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29.11.2015 Chúa Nhật I MV - Năm C 
Thánh vịnh tuần 1 Lc 21,25-28.34-36 

“Anh em sắp được cứu độ” (Lc 21,25). 

Như Mẹ: Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay 
có nhiều lời cảnh báo về những điềm lạ, về 
những tai họa sẽ xảy ra vào thời sau hết, khiến 
con người lo âu sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu nói 
với những ai đi theo Người là hãy vui lên, vì 
“Anh em sắp được cứu độ”.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã 
ban đức tin cho chúng con, cho chúng con được 
làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn sống 
đẹp ý Ngài để cùng được vui hưởng Thánh nhan 
Ngài vào ngày sau hết. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ 
đã luôn tín thác vào Chúa và sống đẹp ý Ngài, 
vì thế Mẹ đã được Chúa ân thưởng bội hậu trên 
thiên đàng. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng 
con luôn giữ vững niềm tin vào Ngài để chúng 
con cũng được ơn cứu độ vào ngày Chúa quang 
lâm. 

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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30.11.2015 Thứ Hai  
Th. Anrê Tông Đồ - Lễ kính Mt 4,18-22 

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh 
trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”  

(Mt 4,19). 

Như Mẹ: Mẹ ý thức thân phận mình chỉ là nữ tỳ 
khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa và con người. 
Những hồng ân tuyệt vời Mẹ có được đều bởi 
Thiên Chúa khấng ban cho Mẹ. Mẹ có tất cả chỉ 
vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa hứa cùng Mẹ. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín 
rằng đời chúng con theo Chúa, chúng con có gì, 
được gì... tất cả là nhờ Ơn Chúa nâng đỡ. Xin 
giúp chúng con biết gắn kết mật thiết với Chúa 
hơn nữa, để không sự dữ nào tách được chúng 
con ra khỏi tình yêu Chúa! 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, 
xin thương giúp chúng con sống trung tín với 
Ơn Chúa ban, hầu xứng đáng trở nên những tôi 
tớ khôn ngoan và can trường như thánh Anrê. 

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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TRANG CHUYÊN ĐỀ 
 

CÁC PHƯƠNG THẾ  
GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC 

Bà Maria Simma chào đời ngày 21.02.1915, tại 
Sonnatag thuộc Grosswalsertal (Vorarlberg) bên 
nước Áo. Bà là tín hữu Công Giáo thật đạo đức 
có lòng yêu thương cách riêng Các Đẳng Linh 
Hồn nơi Lửa Luyện Tội. Do đó Các Đẳng Linh 
Hồn được THIÊN CHÚA cho phép hiện về xin bà 
cầu nguyện, đền bù tội lỗi thay cho các ngài để 
các ngài được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. 
Sau đây là chứng từ của bà về các phương thế 
hữu hiệu nhất để giúp đỡ các Đẳng Linh Hồn 
nơi Lửa Luyện Hình. 

1/ Thánh Lễ. Thánh Lễ là hy tế tối cao không 
gì có thể thay thế được. 

2/ Các đau khổ đền bù. Mỗi một đau đớn thể 
xác hoặc tinh thần vui lòng chấp nhận đều có 
thể dâng cho Các Đẳng Linh Hồn. 

3/ Kinh Mân Côi. Sau Thánh Lễ, kinh Mân Côi 
là phương thế hữu hiệu nhất để giúp Các Đẳng 
Linh Hồn nơi Lửa Luyện Tội. Mỗi ngày có số 
đông Các Đẳng Linh Hồn được giải thoát khỏi 



38 
 

Lửa Luyện Hình nhờ Kinh Mân Côi, nếu không 
chắc hẳn các ngài còn phải chịu đau khổ lâu 
năm dài đăng đẳng trong Luyện Ngục. 

4/ Đàng Thánh Giá. Đi Đàng Thánh Giá cũng 
giúp ích rất nhiều, làm giảm bớt hình khổ cho 
các Đẳng Linh Hồn. 

5/ Các Ân Xá. Các Đẳng Linh Hồn cho biết là 
Các Ân Xá có một giá trị lớn lao. Các Ân Xá là 
của bồi thường thích đáng được Đức Chúa 
GIÊSU KITÔ dâng lên THIÊN CHÚA là CHA 
Người. Kẻ nào lúc còn sống lãnh nhiều Ân Xá 
cho người quá cố thì cũng sẽ nhận được - hơn 
những người khác - ơn toàn xá trong giờ lâm tử, 
là ơn được ban cho mỗi tín hữu vào giờ lâm 
chung ”in articulo mortis”. 

Thật bất nhân nếu chúng ta không biết lợi dụng 
kho tàng ơn thánh của Hội Thánh để giúp ích 
cho Cắc Đẳng Linh Hồn nơi Lửa Luyện Ngục. Cứ 
tưởng tượng rằng chúng ta đang đứng trước 
một ngọn núi đầy đồng tiền bằng vàng và 
chúng ta có thể tự do lấy bao nhiêu tùy ý để 
giúp những người nghèo không thể lấy được, 
mà chúng ta lại nhẫn tâm không chịu lấy để 
giúp đỡ người khác, thì hẳn chúng ta ác độc 
biết là chừng nào! Tại rất nhiều nơi người ta 
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thấy việc sử dụng các Kinh hưởng ân xá giảm 
bớt rất nhiều. Cần phải khuyến khích các tín 
hữu Công Giáo ở khắp mọi nơi trở lại với việc 
đạo đức lãnh các Ân Xá và nhường lại cho Các 
Đẳng Linh Hồn. 

6/ Làm việc bố thí và các việc lành phúc 
đức, đặc biệt là việc dâng cúng tiền của cho 
công cuộc truyền giáo cũng giúp ích rất nhiều 
cho Các Đẳng Linh Hồn. 

7/ Thắp nến cũng giúp ích cho Các Đẳng 
Linh Hồn. Lý do là cử chỉ ưu ái này làm giảm 
nhẹ đau khổ tinh thần của Các Đẳng Linh Hồn. 
Lý do khác là khi thắp sáng các cây nến đã 
được làm phép sẽ đẩy lui bóng tối mà Các Đẳng 
Linh Hồn đang chìm ngập trong Luyện Ngục. 

Một hôm có một bé trai 11 tuổi ở Kaiser hiện về 
xin bà Maria Simma cầu nguyện cho cậu. Cậu bị 
giam trong Lửa Luyện Ngục bởi vì khi còn sống, 
vào ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2-11, cậu 
nghịch ngợm thổi tắt các cây nến được thắp 
sáng trên các ngôi mộ nơi nghĩa trang. Rồi cậu 
cũng ăn cắp nến để chơi đùa. 

Các cây nến được làm phép có một giá trị rất 
lớn đối với Các Đẳng Linh Hồn. Vào một Ngày 
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Lễ Nến 2-2 bà Maria Simma phải thắp sáng hai 
cây nến để cầu cho một Linh Hồn, cùng lúc bà 
phải chịu các đau khổ để đền bù thay cho Linh 
Hồn này. 

8/ Rảy Nước Thánh có công hiệu làm giảm 
bớt các đau khổ Các Đẳng Linh Hồn đang phải 
chịu. Một hôm bà Maria Simma rảy nước thánh 
cho Các Đẳng Linh Hồn. Bà liền nghe một tiếng 
nói: ”Xin rảy thêm nữa!” 

Tất cả các phương thế không giúp ích cho Các 
Đẳng Linh Hồn cùng một phương cách như 
nhau. Nếu khi còn sống, người nào không quý 
chuộng việc tham dự Thánh Lễ, thì trong Lửa 
Luyện Ngục cũng không được hưởng bao nhiêu 
các ơn ích do Thánh Lễ mang lại. Nếu một 
người khi còn sống có lòng ác độc thì cũng 
không được giúp đỡ lúc bị giam trong Lửa 
Luyện Hình. Người nào phạm tội phỉ báng người 
khác thì phải đền bù cách nghiêm khắc các tội 
lỗi của họ. Nhưng kẻ nào có lòng tốt khi còn 
sống thì sẽ nhận được rất nhiều trợ giúp lúc bị 
giam trong Lửa Luyện Hình. 

Một linh hồn lúc còn sống đã sao nhãng việc 
tham dự Thánh Lễ đã xin cử hành 8 Thánh 
Lễ để được giải thoát khỏi Lửa Luyện Ngục. Lý 
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do là khi còn sống Linh Hồn này đã xin cử hành 
8 Thánh Lễ cho một Linh Hồn khác nơi Lửa 
Luyện Hình. 

... ”Lạy THIÊN CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu xót 
thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã 
phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, 
xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã 
phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội 
với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ 
trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi 
tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: 
lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội 
khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm 
hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. 
Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy 
con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho 
sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được 
nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị 
Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin 
ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết 
mọi lỗi lầm. Lạy THIÊN CHÚA, xin tạo cho con 
một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho 
con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con 
không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng 
con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con 
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niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần 
quảng đại đỡ nâng con” (Thánh Vịnh 51(50) 3-
14). 

(”Le anime del Purgatorio mi hanno detto”, 
Maria Simma, Edizioni Villadiseriane, Ottava 

edizione, trang 40-42) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
(vietvatican.net) 

 

MẸ LÀ NỮ VƯƠNG CÁC LINH HỒN 

Trong những kỷ nguyên đầu của Giáo Hội, Đức 
Mẹ đã được các Thánh Giáo Phụ cũng như các 
tín hữu xưng tụng Mẹ bằng nhiều tước hiệu 
đáng kính, có nền tảng trong Thánh Kinh 
như “Mẹ Đầy Ơn Phúc" (Lc 1,28), "Đức Mẹ là 
Bạn Thanh Khiết của Chúa Thánh Thần" (Lc 
1,35), "Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa" (Lc 1,43), 
"Đức Mẹ là Mẹ Chúa KiTô" (Ga 2,1),  "Nữ Vương 
Các Thánh Tông Đồ" (Ga 19,27). 

Rồi từ những tước hiệu ấy, con cái Giáo Hội với 
tâm tình yêu mến và lòng hiếu thảo với Mẹ 
hiền, đã lần lượt tung hô Mẹ bằng nhiều tước 
hiệu khác như “Đức Mẹ thông Ơn Thiên Chúa”, 
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“Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành”, “Đức Mẹ bầu chữa 
kẻ có tội”, “Nữ Vương các Thánh Thiên 
Thần”. Những lời ca ngợi ấy làm ứng nghiệm lời 
tiên tri của Mẹ: "Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi 
có phúc" (Lc 1,48). 

Ý niệm Đức Mẹ hằng thương cứu giúp các Linh 
Hồn cũng đã có từ lâu và con cái Mẹ đã tôn 
nhận Mẹ là Nữ Vương các linh hồn luyện tội. 
Xưng tụng Mẹ là Nữ Vương các linh hồn là có ý 
phó thác cho Đức Mẹ các linh hồn thân quyến 
chúng ta, để  Mẹ bầu cử  xin Chúa rút ngắn thời 
gian tẩy luyện, sớm đưa các linh hồn về quê 
trời. Những ai khi còn sống hết lòng tôn kính 
Mẹ, đã ẩn mình trong các hội đoàn của Mẹ, các 
dòng của Mẹ, rất có lý để tin rằng Mẹ không thể 
để họ trầm luân được.  Đặc ân thứ 9 trong 15 
ơn Mẹ hứa qua chân phước Alanô Dòng Đa 
Minh: 

"Mẹ sẽ sớm cứu vớt các linh hồn siêng năng lần 
hạt Mân Côi khỏi chốn Luyện Hình". Nhiều tín 
hữu cũng như các thánh tin tưởng rằng: Trong 
ngày Thứ Bảy và các Lễ kính Đức Mẹ, Mẹ 
thường sai các Thiên Thần xuống luyện tội để 
ban ân xá và đem nhiều linh hồn con Mẹ về trời. 
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Do đó, nhiều người ao ước được chết trong 
ngày của Mẹ, để sớm được Mẹ đến thăm. 

Nếu ta muốn những lời cầu nguyện cho ông bà 
cha mẹ, cho thân quyến và các linh hồn mồ côi 
được Chúa ân xá, chúng ta hãy nài đến sự cầu 
bầu của Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Nữ Vương các 
linh hồn. Mẹ không thể chần chừ với người con 
tin tưởng cầu xin. 

(Nguồn: Catholic World) 

 
LÒNG SÙNG KÍNH CỦA MỘT VỊ GIÁM MỤC 

Thánh Louis Grignion de Montfort 

Có một bà góa sang trọng người Tây Ban Nha, 
người đã được thánh Đa Minh dạy đọc Kinh Mân 
Côi, thường trung thành đọc kinh mỗi ngày, nhờ 
đó, bà đã đạt được một bước tiến khá trên 
đường nhân đức. Vì chỉ muốn làm sao có thể 
đạt được sự trọn lành, bà đã hỏi một vị giám 
mục là một nhà giảng thuyết danh tiếng chỉ cho 
bà một thực hành nào đó giúp cho bà có thể trở 
nên trọn lành. 

Vị giám mục bảo bà rằng, trước khi ngài chỉ cho 
bà điều đó, bà phải cho ngài biết về tình trạng 
tâm hồn của bà cũng như về những việc linh 
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thao của bà. Bà trả lời việc linh thao quan trọng 
nhất của bà là phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi 
mà bà đọc hằng ngày, với sự suy ngắm các mầu 
nhiệm vui, thương, mừng, một việc làm ích cho 
tâm hồn bà rất nhiều. 

Vị giám mục hết sức vui mừng nghe bà cắt 
nghĩa về những bài học vô giá được chất chứa 
nơi các mầu nhiệm. Ngài kêu lên: “Cha là tiến sĩ 
thần học đã hai mươi năm nay. Cha cũng đã 
đọc biết bao nhiêu là sách vở tuyệt vời về các 
việc tôn sùng. Thế mà cha chưa từng được 
thưởng thức một việc tôn sùng nào hay như vậy 
- vì nó là bản chất của Kitô giáo và là một việc 
tôn sùng không thể nào không sinh hoa kết trái. 
Cha sẽ theo gương con, và từ nay trở đi, cha sẽ 
rao giảng Kinh Mân Côi.” 

Việc rao giảng của vị giám mục gặt hái được kết 
quả lớn lao, vì chẳng bao lâu giáo phận của ngài 
đã thay đổi khá hơn trước. Đã có một sự thoái 
lui về đủ mọi sự vô luân, tục hóa, cờ bạc. Có 
một số trường hợp người ta quay trở về với đức 
tin một cách cảm động, hay các tội nhân thực 
hiện việc lánh xa tội lỗi của mình và các kẻ khác 
dứt khoát từ bỏ cuộc sống xấu xa. Lòng sùng 
mộ đạo đức và đức bác ái Kitô giáo bắt đầu 
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triển nở. Tất cả những việc đổi thay này lại càng 
đáng chú ý hơn nữa, vì có một thời vị giám mục 
đã cố gắng canh tân lại giáo phận của ngài mà 
vẫn không có kết quả gì cả. 

Để tăng tiến việc tôn sùng Kinh Mân Côi hơn 
nữa, vị giám mục còn đeo cỗ tràng hạt đẹp ở 
bên hông của mình và mỗi khi giảng ngài luôn 
luôn giơ nó ra trước mắt mọi người. Ngài 
thường hay nói: 

“Quí anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, cha 
là một tiến sĩ thần học và là một tiến sĩ giáo luật 
cũng như dân luật, nhưng cha cho các con biết, 
là một giám mục như cha, cha lại lấy làm vinh 
dự đeo tràng hạt Mân Côi của Đức Mẹ còn hơn 
huy hiệu thuộc hàng giáo phẩm của cha hay y 
phục thuộc cấp bậc học thức.” 

(Bí mật Kinh Mân Côi, Bông hồng 38.  
Bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh) 

 

ĐƯỢC THOÁT KHỎI SATAN 

Thánh Louis Grignion de Montfort 

Vào năm 1578, có một người đàn bà ở Anvers 
đã bán mình cho ma qủi bằng một giao kèo 
được ký bằng máu của bà. Sau đó ít lâu, bà hối 
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hận đến tận đáy lòng, hết sức muốn sửa đổi lại 
việc làm khủng khiếp này của mình. Thế là bà đi 
tìm một vị giải tội tốt lành và khôn ngoan, người 
đã khuyên bà đi gặp cha Henry, một trong các 
cha dòng thánh Đa Minh, giám đốc của Hiệp Hội 
Kinh Mân Côi ở tỉnh đó, để xin ngài ghi danh bà 
vào hội và xưng tội với ngài. 

Theo lời hướng dẫn, bà đến xin gặp vị linh mục, 
nhưng lại không gặp chính cha Henry, mà là 
gặp ma qủi giả dạng làm một cha dòng Đa 
Minh. Ma qủi đã mắng chửi bà thậm tệ và nói 
rằng bà đừng hòng mà hy vọng gì Chúa ban ơn 
cho bà nữa bao lâu bà còn sống, bà nhất định 
không còn cách nào khác để có thể lấy lại bản 
giao kèo của bà.  

Việc này làm cho bà rất buồn khổ, song bà vẫn 
chưa hoàn toàn mất lòng trông cậy vào lòng 
thương xót của Chúa và lại đến tìm với cha 
Henry một lần nữa, song bà cũng chỉ gặp lại ma 
qủi với cùng một thái độ thậm tệ như lần trước.  

Bà cố đến lần thứ ba và cũng là lần chót, thì, 
theo sự quan phòng thần linh, bà gặp được cha 
Henry, vị linh mục mà bà tìm kiếm, và ngài đã 
đối xử với bà hết sức nhân hậu, thôi thúc bà 
hãy mau sấp mình xuống trước lòng nhân từ 
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của Thiên Chúa Toàn Năng để thực lòng xưng 
thú tội lỗi của mình. Đoạn ngài nhận bà vào 
Hiệp Hội Kinh Mân Côi và bảo bà năng đọc Kinh 
Mân Côi. 

Một ngày kia, cha Henry đang dâng lễ cho bà 
thì Đức Mẹ buộc ma qủi phải trả lại bản giao 
kèo cho bà. Như thế là bà đã được cứu khỏi ma 
qủi, bởi quyền phép của Mẹ Maria và nhờ lòng 
tôn sùng phép Lần Hạt Rất Thánh Mân Côi của 
bà. 

(Bí mật Kinh Mân Côi, Bông hồng 36.  
Bản dịch tiếng Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh) 

 

ĐỨC MẸ ĐÃ NHỜ LÒNG TIN MÀ TIN,  
THÌ CŨNG NHỜ LÒNG TIN MÀ THỤ THAI 

Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục. 
Tôi xin anh em hãy để ý xem Chúa nói gì khi 
Người giơ tay chỉ các môn đệ: Đây là mẹ tôi, 
đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn 
của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh 
chị em tôi, là mẹ tôi. Đức Trinh Nữ Maria đã 
không thi hành ý muốn của Cha sao? Người là 
đấng đã nhờ lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng 
tin mà thụ thai; người được chọn để nhờ người, 
Đấng cứu độ chúng ta ra đời; người được Đức 
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Kitô tạo thành trước khi Đức Kitô được tạo 
thành nơi người. Đức Maria đã thi hành, hoàn 
toàn thi hành ý Chúa Cha; vì thế đối với người, 
làm môn đệ của Đức Kitô thì quan trọng hơn là 
làm mẹ của Đức Kitô. Mẹ cũng sung sướng vì 
được làm môn đệ của Đức Kitô hơn là làm mẹ 
của Đức Kitô. Vậy, Đức Maria được hạnh phúc vì 
đã cưu mang Thầy trước khi sinh ra Thầy. 
Bạn hãy xem tôi nói có đúng không. Khi Chúa 
cùng đi đường với đám đông và làm phép lạ thì 
một bà nói: Sung sướng thay người mẹ đã cưu 
mang Thầy ! Phúc thay người mẹ đã cho Thầy 
bú mớm ! Nhưng, để người ta đừng tìm sung 
sướng theo lẽ tự nhiên, thì Chúa đã trả lời ra 
sao? Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng 
nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Do đó, Đức 
Maria diễm phúc vì đã nghe và tuân giữ lời 
Thiên Chúa. 
Người gìn giữ sự thật trong tâm trí hơn là cưu 
mang xác phàm trong lòng. Đức Kitô là sự thật, 
Đức Kitô là xác phàm: là sự thật, Đức Kitô ở 
trong tâm trí Đức Maria; là xác phàm, Đức Kitô 
ở trong lòng Đức Maria. Việc Đức Kitô ở trong 
tâm trí Mẹ thì quan trọng hơn việc Người ở 
trong lòng Mẹ. 
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Đức Maria thánh thiện, Đức Maria diễm phúc, 
nhưng Hội Thánh còn hơn Đức Maria. Vì sao? 
Thưa vì Đức Maria là một thành phần của Hội 
Thánh, là một chi thể thánh, chi thể tuyệt vời, 
nhưng vẫn là một chi thể của toàn thân. Nếu 
người thuộc về toàn thân, thì chắc chắn thân 
mình phải hơn một chi thể. Đầu của thân thể là 
Chúa, nhưng Đức Kitô toàn thể gồm đầu và 
thân mình. Tôi phải nói gì đây? Chúng ta có vị 
thần linh là đầu, chúng ta có Thiên Chúa là đầu. 

Vậy, anh em thân mến, xin anh em để ý: anh 
em vừa là chi thể của Đức Kitô, vừa là thân 
mình Đức Kitô. Hãy để ý xem anh em là người 
thế nào mà Chúa lại nói: Đây là mẹ tôi, là anh 
em tôi. Anh em là mẹ Đức Kitô thế nào? 
Thưa: Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, 
Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, 
là mẹ tôi. Tin tôi đi, tôi hiểu thế nào là anh em, 
là chị em của Đức Kitô, bởi vì chỉ có một gia 
sản, do đó, vì lòng thương xót, Đức Kitô tuy là 
Con Một, đã không muốn chỉ mình được hưởng, 
nhưng muốn cho chúng ta được làm kẻ thừa tự 
của Chúa Cha và đồng thừa tự với Đức Kitô. 

(Bài đọc 2 Kinh Sách, Lễ Đức Mẹ Dâng Mình) 
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