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Ý CẦU NGUYỆN 

Ý cầu nguyện: Xin ơn hiệp nhất Kitô giáo. 

Ý truyền giáo: Để tất cả mọi Kitô hữu đƣợc 

trung thành với giáo huấn của Chúa, bằng nỗ 

lực cầu nguyện và bác ái huynh đệ, nhờ đó 

phục hồi mối hiệp thông của Giáo Hội, cũng nhƣ 

bằng việc hợp tác hầu đối đầu với các thách đố 

mà nhân loại đang gặp phải. 

 

GIÁO HUẤN 

Trái với những ngƣời bác bỏ hôn nhân nhƣ một 
điều xấu xa, Tân Ƣớc dạy rằng “mọi sự Thiên 
Chúa tạo nên đều tốt và không có điều gì cần 

phải từ bỏ” (1Tm 4,4). Hôn nhân là “một ân 
ban” của Chúa (1Cr 7,7). Đồng thời, chính vì 
hiểu tích cực nhƣ thế, Tân Ƣớc mạnh mẽ nhấn 

mạnh đến việc cần phải bảo vệ ân ban của 
Thiên Chúa: “Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, 
chớ làm cho loan phòng ra ô uế” (Dt 13,4). Ơn 

phúc của Thiên Chúa này bao gồm tính dục: 
“đừng từ chối nhau” (1Cr 7,5).  

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia, 61 
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GIỜ KINH GIA ĐÌNH 
Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình 

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

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

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

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

MẪU 2 
1. Dấu Thánh Giá 

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

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

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

Năm nay 2017 là một năm đặc biệt đối với 

những ngƣời tín hữu công giáo chúng ta, vì là 
năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima (1917-2017). 

Ðức Bênêđíctô XVI đã từng nói: “Tƣơng lai bây 
giờ bị lâm nguy hơn trong quá khứ, nhƣng 

chúng ta không nên ngã lòng, đúng hơn, phải 
tăng gấp đôi sự dấn thân cho hòa bình.” 

Khi hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ cho 

nhân loại thấy viễn tƣợng về tƣơng lai của thế 
giới. Quả thật, 100 năm qua, với những bƣớc 
thăng trầm của lịch sử thế giới và Giáo Hội, 

chúng ta thấy đƣợc những ứng nghiệm mà Mẹ 
Maria đã tiên báo tại Fatima. Sứ điệp Đức Mẹ 
Fatima là lời mời gọi tha thiết đối với số phận 

của nhân loại. Sứ điệp ấy vẫn còn mang tính 
thời sự và cần thiết cho thời đại này. 

Vì lo cho tƣơng lai nhân loại, Mẹ Maria đã mang 
đến cho chúng ta sứ điệp hy vọng: Ăn năn sám 
hối, tôn sùng Trái Tim Mẹ và lần hạt Mân Côi. 

Đặc trách 
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
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01.01.2017 Chúa Nhật 
MẸ THIÊN CHÚA - lễ trọng  Lc 2,16-21 

“Các ngƣời chăn chiên hối hả  
ra đi đến Bêlem” (Lc 2,16). 

Như Mẹ: Trình thuật đoạn Tin Mừng của ngày 
hôm nay dùng các động từ để mô tả hình ảnh 
ngƣời chăn chiên: “hối hả ra đi”, “kể lại”, “ra 

về”, “vừa đi vừa ca tụng Chúa”. Các ngƣời chăn 
chiên đã hết sức vui mừng khi đƣợc tin về Chúa 
Cứu Thế sinh ra. Và họ vui mừng kể lại với lời 

ca tụng Chúa. Ƣớc gì mỗi ngƣời tín hữu của 
Chúa cũng hân hoan loan tin vui về mầu nhiệm 

Thiên Chúa làm ngƣời cho con ngƣời thời nay. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con cũng 
biết khao khát tìm gặp Chúa nhƣ các ngƣời 

chăn chiên, và xin cũng làm cho lòng chúng con 
trở nên hớn hở vui mừng, đồng thời hăng hái 
mang tin vui này chia sẻ cho ngƣời khác. 

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con luôn giữ 
đƣợc niềm vui có Chúa trong lòng giống nhƣ Mẹ 
khi xƣa vậy. 

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

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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02.01.2017 Thứ Hai 
Th. Basiliô và th. Grêgôriô, gmtsht Ga 1,19-28 

“Ngƣời sẽ đến sau tôi và tôi không đáng  
cởi quai dép cho Ngƣời” (Ga 1,27). 

Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta 
thƣờng có khuynh hƣớng thích đƣợc ngƣời khác 
tôn trọng, đề cao và khen bản thân mình. Còn 

thánh Gioan hôm nay thì làm ngƣợc lại, thánh 
nhân tỏ ra khiêm hạ, đơn sơ, không đề cao 
mình. Ngài chấp nhận nhỏ đi để Chúa Giêsu 

đƣợc lớn trổi vƣợt lên.  

Với Mẹ: Sống giữa trào lƣu của một xã hội 

thích nâng mình lên, muốn làm bá chủ và thống 
lãnh ngƣời khác, chúng con rất khó có đƣợc 
một cuộc sống khiêm tốn nếu không có ơn Chúa 

trợ giúp. Xin Chúa hƣớng dẫn chúng con biết 
sống khiêm nhƣờng, để Chúa lớn lên trong 
chúng con từng ngày. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con 
luôn biết tìm lợi ích cho ngƣời khác trƣớc tiên, 
rồi mới nghĩ đến bản thân mình. 

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

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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03.01.2017 Thứ Ba 
Thánh danh Chúa Giêsu                                 Ga 1,29-34 

“Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29). 

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả đã tận dụng cơ hội tốt 

để giới thiệu Chúa Giêsu cho các đồ đệ của 
mình. Đối với những ngƣời đã đƣợc rửa tội, việc 
giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa -

Đấng xoá tội trần gian - không chỉ là một bổn 
phận mà còn là một sứ mệnh rất cao quý. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tiền Hô 

đã hăng say giới thiệu Chúa cho ngƣời khác. Xin 
thôi thúc ngƣời tín hữu chúng con biết tận dụng 

những cơ hội tốt để làm cho ngƣời khác biết 
đến Chúa. Và xin cho những ai chƣa tin nhận 
Chúa cũng có cơ hội đƣợc nghe đến Chúa, rồi 

từ đó họ tin tƣởng vào Ngài.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là ngƣời đầu tiên 
mang Chúa Giêsu đến cho Gioan Tiền Hô. Xin 

Mẹ tiếp tục đồng hành cùng chúng con trên 
bƣớc đƣờng mang Chúa đến với tha nhân. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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04.01.2017 Thứ Tư 
Mùa Giáng Sinh Ga 1,35-42 

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1,41). 

Như Mẹ: Ông Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Chúa, 

là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng xoá tội trần gian. 
Và ông đã giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của 
mình. Việc giới thiệu này đã mang lại kết quả là 

hai ngƣời môn đệ của ông Gioan đã nhận ra căn 
tính đích thực của Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng xoá tội 

trần gian, Chúa biết chúng con là những ngƣời 
yếu đuối và tội lỗi. Xin Chúa đoái thƣơng tha 

thứ tội lỗi chúng con. Xin Chúa thêm sức cho 
chúng con để chúng con có khả năng thắng 
vƣợt những yếu đuối của mình, luôn biết cậy 

trông vào sức mạnh và tình thƣơng của Ngài.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn có Chúa. Xin Mẹ 
tập cho chúng con luôn biết tìm đến gặp Chúa.  

Và xin Mẹ cũng giúp chúng con biết giới thiệu 
Chúa cho ngƣời khác. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

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

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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05.01.2017 Thứ Năm đầu tháng 
Mùa Giáng Sinh Ga 1,43-51 

“Cứ đến mà xem” (Ga 1,46). 

Như Mẹ: Con ngƣời ngày nay cần những chứng 

nhân hơn những thầy dạy. Nếu họ cần thầy 
dạy, thì những thầy dạy đó phải là những chứng 
nhân. Gƣơng sáng sẽ là những lời giảng hùng 

hồn nhất. Qua những việc làm tốt lành của mỗi 
ngƣời tín hữu, thiên hạ sẽ dễ dàng nhận biết 
Chúa là Đấng Thiện Hảo vô cùng.   

Với Mẹ: Chúa là Đấng đã trở thành xác phàm 
giữa chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận 

đƣợc sự hiện diện sống động của Chúa trong 
đời sống của chúng con. Và xin cho chúng con 
nhận ra đƣợc nguồn ân sủng dồi dào từ nơi 

Chúa, mà cố gắng trở nên những chứng nhân 
sống động giữa dòng đời. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ là điểm tựa 

nƣơng, là ngƣời bạn đồng hành của chúng con 
trên đƣờng đến với Chúa.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cƣới Cana. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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06.01.2017 Thứ Sáu đầu tháng 
Mùa Giáng Sinh Mc 1,7-11  

“Con là con yêu dấu của Cha,  
Cha hài lòng về con” (Mc 1,11). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nhƣng đã 
xuống dòng sông Giođan để ông Gioan làm 
phép rửa. Ngài làm điều này để thánh hóa dòng 

sông và đồng thời làm gƣơng cho chúng ta. 
Trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa này, 
Chúa Cha đã bày sự hài lòng về Chúa Con. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, việc Chúa cúi mình 
xuống cho ông Gioan làm phép rửa đã rất đẹp 

lòng Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết từ bỏ 
hoàn toàn con ngƣời cũ của mình sau khi đã 
đƣợc Chúa thanh tẩy, để trở thành con ngƣời 

mới, luôn hƣớng về Thiên Chúa Cha và sống 
sao cho đẹp lòng Ngƣời. 

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con sống trọn ơn 

gọi và những đòi hỏi của bí tích rửa tội, để 
chúng con ngày càng xứng đáng hơn. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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07.01.2017 Thứ Bảy đầu tháng 
Th. Raymunđô Penyafort, lm Ga 2,1-11 

“Ngƣời bảo gì,  
các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). 

Như Mẹ: Mẹ Maria luôn lắng nghe Lời Chúa, rồi 
đem ra thực hành. Mẹ đã sống trọn vẹn thánh ý 
Chúa trong suốt cả cuộc đời. Vì vậy, Mẹ cũng 

muốn mời gọi, không chỉ các gia nhân trong bài 
Tin Mừng hôm nay, mà cả chúng ta: hãy làm 
theo những gì Chúa Giêsu dạy bảo. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thƣờng bị rơi vào 
sự xét đoán ngƣời khác, ganh đua, đố kỵ, giận 

hờn và ích kỷ. Ƣớc gì chúng con luôn biết nhìn 
lên mẫu gƣơng của Mẹ mà chú tâm làm theo 
những lời Chúa dạy hằng ngày.  

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết cậy dựa 
vào ơn Chúa và sự phù trợ của Mẹ để chúng 
con biết cải biến con ngƣời mình, qua đó tâm 

hồn chúng con đƣợc mở rộng và có thể nghe 
đƣợc tiếng Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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08.01.2017 Chúa Nhật 
LỄ CHÚA HIỂN LINH Mt 2,1-12 

“Trông thấy ngôi sao,  
họ mừng rỡ vô cùng” (Mt 2,10). 

Như Mẹ: Các nhà đạo sĩ đã có một khao khát 
tìm đến Đấng làm chủ mọi thụ tạo. Họ dựa vào 
dấu của ngôi sao lạ mà tìm đến với Chúa Hài 

Nhi. Và khi họ gặp thấy Chúa Hài Nhi Giêsu thì 
họ mừng rỡ vô cùng, điều này đƣợc chứng minh 
qua việc họ đem dâng tặng cho Chúa Hài Nhi 

những lễ vật cao quý nhƣ vàng, nhũ hƣơng và 
mộc đƣợc.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhờ con mắt đức tin 
mà các nhà chiêm tinh đã ra đi tìm kiếm Chúa 
và khi tìm thấy rồi họ sung sƣớng mừng rỡ vô 

cùng. Xin giúp chúng con luôn có một lòng khao 
khát tìm kiếm Chúa, nhƣ vậy chúng con mới có 
thể thấy Ngài. 

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là ngôi sao biển rạng ngời, 
xin giúp chúng con sống xứng đáng là một ánh 
sao chỉ đƣờng cho anh chị em của mình. 

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  áng Danh). 
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09.01.2017 Thứ Hai 
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Mt 3,13-17 

“Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí 
Thiên Chúa đến ngự trên Ngài” (Mt 3,16). 

Như Mẹ: Thời bấy giờ rất nhiều ngƣời đến 
dòng sông Giođan chịu phép rửa bởi ông Gioan 
để tỏ lòng sám hối ăn năn. Với vai trò là ngƣời 

đi trƣớc dọn đƣờng, ông Gioan đã giúp nhiều 
ngƣời nhận ra mình sống chìm ngập trong tội 
lỗi. Khi Đấng Cứu Tinh đến, Ngài thánh hóa 

toàn bộ dòng sông cuộc đời để chúng ta đƣợc 
ơn thứ tha tội lỗi và đƣợc hƣởng ơn cứu độ. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng vô tội, 
nhƣng đã chấp nhận xuống sông chịu phép rửa 
bởi ông Gioan. Chúa đã tự hạ mình xuống, xin 

biến đổi con ngƣời chai cứng của chúng con, để 
chúng con biết hạ mình xuống trƣớc uy quyền 
và tình thƣơng của Ngài.  

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con sống xa 
những dịp tội lỗi và cậy trông vào Chúa luôn. 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm đƣợc Đức Chúa Giêsu 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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10.01.2017 Thứ Ba - Tuần 1 TN 
Thánh vịnh tuần 1 Mc 1,21b-28 

“Ngƣời giảng dạy  
nhƣ một Đấng có uy quyền” (Mc 1,22). 

Như Mẹ: Thông thƣờng ngƣời có chức quyền 
thì có tiếng nói. Chức quyền càng cao thì tiếng 
nói càng có trọng lƣợng. Mặc dù, Đức Giêsu đã 

ẩn dấu địa vị cao quý của mình, nhƣng lời của 
Ngài vẫn đầy quyền năng. Bởi vì Ngài là Vua và 
là Chúa. Ngài trổi vƣợt trên mọi vua chúa trần 

gian, nên lời của Ngài đầy uy quyền.  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay 

mô tả Chúa là Đấng có uy quyền qua lời nói và 
lời giảng dạy. Xin giúp chúng con biết sử dụng 
món quà Chúa đã ban là lời nói để khích lệ, xây 

dựng, chữa lành và gắn kết với tha nhân. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã dùng lời nói để ca 
tụng Chúa không ngừng. Xin Mẹ giúp chúng con 

luôn biết giữ gìn trong lời ăn tiếng nói để xứng 
danh là con cái của Thiên Chúa.   

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  áng Danh). 
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11.01.2017 Thứ Tư 
Thánh vịnh tuần 1 Mc 1,29-39 

“Ngƣời lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn 
sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài” (Mc 1,31). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu cầm lấy tay của bệnh 
nhân cho chúng ta thấy Chúa thật gần gũi với 
con ngƣời, nhất là những ngƣời đau khổ và 

bệnh tật. Cử chỉ của Chúa toát lên hình ảnh thật 
đẹp khiến bệnh nhân liền đứng lên bày tỏ niềm 
cảm kích qua việc phục vụ Ngài.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục biểu lộ tình 
thƣơng của Ngài trên những ngƣời đang đau 

khổ cùng tận, nhất là những ngƣời đang mang 
bệnh tật hiểm nghèo. Xin Chúa cũng thƣơng 
chữa lành các tâm hồn đang sống trong u mê 

tội lỗi. Xin giúp chúng con ý thức đƣợc sức khỏe 
là quà tặng Chúa ban mà dùng vào việc phục vụ 
cho cân xứng. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con nêu 
gƣơng phục vụ âm thầm nhƣ Mẹ xƣa kia. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thƣởng Đức Mẹ trên 

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

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



18 

 

12.01.2017 Thứ Năm 
Tuần 1 TN Mc 1,40-45 

“Tôi muốn, anh hãy đƣợc sạch” (Mc 1,41). 

Như Mẹ: Chúng ta đều là tội nhân trƣớc mặt 

Chúa. Dù chúng ta có phản bội, có bất xứng thì 
Chúa vẫn luôn thứ tha và đón nhận. Dù chúng 
ta có dơ bẩn đến đâu thì Chúa cũng có cách để 

làm sạch, có điều là chúng ta có dám để Chúa 
tẩy rửa cho sạch hay không? 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa 

muốn cho tất cả chúng con đều đƣợc sạch. 
Chúng con thấy ngƣời khác mắc bệnh cùi và xa 

lánh họ nhƣng biết đâu chính chúng con cũng là 
những ngƣời mắc chứng bệnh phong hủi trong 
tâm hồn, đang bị ăn dần ăn mòn, đang trở nên 

hôi thối và chúng con cũng bị ngƣời khác xa 
lánh. Xin Chúa cứu chữa chúng con cho sạch. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con biết 

thƣơng ngƣời giống nhƣ chúng con cần đƣợc 
ngƣời khác thƣơng vậy. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nƣớc 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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13.01.2017 Thứ Sáu 
Th. Hilariô, gmtsht Mc 2,1-12 

“Này con, tội con đƣợc tha rồi” (Mc 2,5). 

Như Mẹ: Ngƣời bại liệt tìm đến Chúa Giêsu với 

hy vọng đƣợc Ngƣời cứu chữa. Chúa Giêsu nói 
với anh ta rằng tội của anh đã đƣợc tha trƣớc 
khi nói anh đứng dậy, vác chõng và đi về nhà. 

Điều này chứng tỏ Ngƣời có quyền năng tha tội 
và cũng có quyền năng chữa lành bệnh tật. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, rất nhiều ngƣời trong 

chúng con đang mắc nhiều căn bệnh gây đau 
đớn cho thân xác. Chúng con cũng đang mang 

mầm bệnh về tâm hồn mà nhiều khi chúng con 
không nhận ra. Xin Chúa làm cho chúng con ý 
thức về tình trạng tội lỗi của mình mà hết lòng 

ăn năn, mau mắn chạy đến toà cáo giải để đƣợc 
Chúa thứ tha. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ thƣơng cứu giúp 

chúng con về tâm hồn và thân xác, hầu chúng 
con sống xứng đáng làm con cái Chúa hơn 
trong cuộc sống tại thế này.  

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

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



20 

 

14.01.2017 Thứ Bảy 
Tuần 1 TN Mc 2,13-17 

“Tôi không đến để kêu gọi ngƣời công chính  
mà để kêu gọi ngƣời tội lỗi” (Mc 2,17). 

Như Mẹ: Nhiều ngƣời cảm thấy rằng để sống 
công chính trong thời đại hôm nay là một việc 
rất khó. Quả thật, nếu xét rộng ra thì tất cả loài 

ngƣời đều là tội nhân trƣớc Thánh Nhan Chúa. 
Nhƣng có phải lúc nào và ai cũng nhận ra điều 
đó đâu. Có ngƣời luôn tự coi mình là công 

chính, mà thực ra họ là ngƣời tội lỗi.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nhiều lúc sống 

rất tự mãn kiêu căng, không cần đến sự trợ 
giúp của ngƣời khác. Sự kiêu căng tự mãn đó có 
khi đẩy chúng con đến tình trạng không cần 

đến lòng thƣơng xót của Chúa. Xin Chúa biến 
đổi tâm hồn chúng con cho biết sống tự khiêm 
tự hạ, luôn cần đến lòng bao dung của Chúa. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp tất cả mọi ngƣời 
chúng con ý thức đƣợc chúng con đều là ngƣời 
tội lỗi để biết chạy đến kêu xin Chúa thứ tha. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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15.01.2017 Chúa Nhật – Tuần 2 TN A 
Thánh vịnh tuần 2 Ga 1,29-34 

“Đây là Chiên Thiên Chúa,  
Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). 

Như Mẹ: Để có nhiều ngƣời biết đến Chúa thì 
cần phải có ngƣời rao giảng về Chúa. Ngƣời tín 
hữu không chỉ rao giảng bằng lời nói mà nhất là 

rao giảng bằng chính những gƣơng sáng của 
mình. Đó là cách tốt nhất để làm cho ngƣời ta 
biết về Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của 
trần gian, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng 

đề cập đến “ngày nay ngƣời ta cần chứng tá 
hơn là thầy dạy”. Xin cho mỗi ngƣời tín hữu 
chúng con biết sống Tin Mừng trong những 

công việc thƣờng ngày một cách sống động. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là chứng nhân sống 
động nhất về Chúa. Mẹ đã sống gắn bó với 

Chúa và sống trọn vẹn ơn gọi làm con Chúa. Xin 
Mẹ hƣớng dẫn chúng con trong việc sống và 
làm chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này.  

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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16.01.2017 Thứ Hai 
Tuần 1 TN Mc 2,18-22 

“Tại sao môn đệ ông không ăn chay?” (Mc 2,18) 

Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta 

thƣờng hay rơi vào tình trạng so sánh, so sánh 
giữa mình với ngƣời khác, so sánh để chỉ trích. 
Đó là một căn nguyên dẫn đến việc ganh ghét, 

đố kỵ và tranh chấp. Việc ăn chay ở bên ngoài 
không phải là điều quan trọng, nhƣng thái độ 
bên trong tâm hồn quan trọng hơn. Chúa thích 

sự chân thành trong tâm hồn con ngƣời hơn. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, việc chỉ trích ngƣời khác 

khiến chúng con không thể sống thật với chính 
con ngƣời mình. Khi chỉ trích thế này thế nọ là 
chúng con đã đòi hỏi ngƣời khác phải theo ý 

hƣớng và suy nghĩ của mình. Xin Chúa hoán cải 
tâm hồn chúng con để chúng con dám sống 
thật với chính con ngƣời của mình. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp cải biến suy 
nghĩ và tinh thần của chúng con nên giống tinh 
thần khiêm nhu của Mẹ. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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17.01.2017 Thứ Ba 
Th. Antôn, viện phụ Mc 2,23-28 

“Ngày  abát đƣợc tạo ra cho loài ngƣời  
chứ không phải loài ngƣời cho ngày Sabát”  

(Mc 2,28). 

Như Mẹ: Những ngƣời Pharisêu sống dựa vào 
luật. Họ coi luật là tiêu chuẩn để xét đoán ngƣời 

khác hơn là lợi ích của tha nhân. Ngƣợc lại, 
Chúa Giêsu xem trọng con ngƣời và nhắm đến 
lợi ích của con ngƣời hơn. Chúa Giêsu đã hành 

xử thật nhân từ bởi vì Ngài là Tình Yêu và Ngài 
đến để thi hành luật yêu thƣơng. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dù 
làm việc gì và làm cho ai thì cứ nhƣ thể làm cho 
chính Chúa: làm với lòng yêu mến và chân 

thành. Và xin cho chúng con cũng biết đối xử 
nhân hậu với tha nhân. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con có 

đƣợc tấm lòng yêu thƣơng, quảng đại và biết 
xót thƣơng ngƣời, luôn sẵn sàng giúp đỡ ngƣời 
khác khi họ cần đến chúng con. 

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

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



24 

 

18.01.2017 Thứ Tư 
Tuần cầu cho đại kết Mc 3,1-6 

“Ngày  abát, đƣợc phép làm điều lành hay điều 
dữ, cứu mạng ngƣời hay giết ngƣời?” (Mc 3,4). 

Như Mẹ: Những ngƣời Pharisêu là những ngƣời 
giữ luật rất nghiêm ngặt, nhƣng họ thiếu lòng 
bác ái đối với tha nhân. Chúa Giêsu dạy rằng 

luật bác ái là luật trên hết, ƣu tiên cứu ngƣời 
trƣớc hết.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, có thể trong mỗi ngƣời 

chúng con cũng thuộc vào hạng ngƣời Pharisêu. 
Chúng con tỏ ra rất sốt sắng trong việc phục vụ 

và phụng thờ Chúa nhƣng lại thiếu đi sự quan 
tâm và hành động bác ái đối với anh chị em 
sống chung quanh mình. Xin cho mỗi ngƣời tín 

hữu chúng con có lòng yêu mến và hăng say 
giúp đỡ ngƣời khác. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria rất nhân lành ơi, Mẹ luôn 

tận tình cứu giúp những ai chạy đến cùng Mẹ. 
Xin Mẹ đoái thƣơng đến những ngƣời đang 
sống trong cảnh lầm than cùng quẫn.  

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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19.01.2017 Thứ Năm 
Tuần 2 TN Mc 3,7-12 

“Ngƣời ta lũ lƣợt đến với Ngƣời,  
vì nghe biết những gì Ngƣời đã làm” (Mc 3,8). 

Như Mẹ: Tất cả dân chúng lầm than lũ lƣợt kéo 
đến với Chúa Giêsu. Tại sao ngƣời ta lại kéo 
nhau đến với Ngài? Bởi vì Chúa là Đấng động 

lòng thƣơng sẵn sàng cứu chữa họ. Có bao giờ 
chúng ta tự hỏi: tôi có động lòng trắc ẩn trƣớc 
nỗi đau của ngƣời khác không? 

Với Mẹ: Lạy Chúa Cha hằng hữu, phải chăng 
phần đông những ngƣời Kitô hữu chúng con 

ngày nay đến với Chúa là để xin ơn. Xin cho 
chúng con biết đi vào chiều sâu của việc nghe 
biết lời Chúa Giêsu mà học sống theo gƣơng 

nhân từ của Ngƣời. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ luôn thể hiện lòng 
nhân từ đối với những ai chạy đến van xin Mẹ. 

Giờ đây, xin Mẹ đoái trông đến những ngƣời 
lầm than đang ngày đêm khẩn cầu cùng Mẹ.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. 

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

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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20.01.2017 Thứ Sáu 
Th. Fabianô, ghtđ  Mc 3,13-19 

“Ngƣời lập nhóm Mƣời Hai,  
để các ông ở với Ngƣời  

và để Ngƣời sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,14). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ để họ 
ở với Ngƣời, rồi Ngƣời lại sai các ngài đi rao 

giảng Tin Mừng. Trƣớc khi đƣợc sai đi rao 
giảng, các môn đệ đã đƣợc ở với Chúa. Các 
môn đệ ngày càng xác tín hơn vào quyền năng 

của Chúa khi đã đƣợc ở với Chúa, nghe Chúa 
dạy và chứng kiến những việc Chúa làm.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhân loại ngày nay càng 
ngày càng vô cảm, không muốn chia sẻ, không 
muốn liên lụy. Vì họ vô cảm với Chúa, nên họ 

cũng vô cảm với nhau. Xin Chúa nhân từ biến 
đổi lòng ngƣời hôm nay để họ nhận ra tình 
thƣơng của Chúa mà tin theo.   

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ luôn đồng hành 
với chúng con trên những nẻo đƣờng trần gian. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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21.01.2017 Thứ Bảy 
Th. Anê, tntđ Mc 3,20-21 

“Thân nhân của Ngƣời nói rằng  
Ngƣời đã mất trí” (Mc 3,21). 

Như Mẹ: Ngƣời đời thƣờng đánh giá ai đó theo 
dáng vẻ bên ngoài. Chúa Giêsu cũng bị ngƣời 
thân cho là mất trí. Thiên Chúa thấy tận sâu 

thẳm tâm hồn con ngƣời ta. Chúa biết rõ cả 
trong lẫn ngoài mỗi ngƣời trong chúng ta.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, với lập luận của lý trí và cái 

nhìn hời hợt bên ngoài mà chúng con thƣờng rơi 
vào tình trạng xét đoán ngƣời khác. Xin giúp 

chúng con hiểu rằng Chúa là Tình Yêu, và tất cả 
hành động của Chúa đều hƣớng đến tình yêu 
nhân loại. Chúa không lý luận, không tính toán, 

không dựng hàng rào ngăn cách, không nhớ lỗi 
của ngƣời khác. Chúa hành động vì yêu, một 
tình yêu đích thực và bao la. 

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con mở rộng lòng 
mình để đón nhận suối nguồn tình yêu từ Chúa 
và sẻ chia cho anh chị em mình. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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22.01.2017 Chúa Nhật – Tuần 3 TN A 
Thánh vịnh tuần 3 Mt 4,12-23 

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh  
thành những kẻ lƣới ngƣời nhƣ lƣới cá” (Mc 4,19). 

Như Mẹ: Khi kêu gọi các môn đệ đi theo mình, 
Chúa Giêsu muốn các ông phải có thái độ từ bỏ 
dứt khoát với mọi quyến luyến trần gian, nhƣ 

thế sẽ giúp cho nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng 
của các ông thuận lợi hơn. Bởi một khi chỉ còn 
đặt trọn niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ có đƣợc 

sức mạnh và tình yêu để dám từ bỏ và hy sinh 
tất cả, nhƣ thế mới có khả năng mang Chúa 

đến cho ngƣời khác. 

Với Mẹ  Chúa ơi, xin cho chúng con biết can 
đảm lên đƣờng dấn thân phục vụ Tin Mừng, 

không vì mong đƣợc danh lợi, địa vị nhƣng tất 
cả vì phần rỗi của các linh hồn. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con 

trở nên nhân chứng đích thực của ơn cứu độ 
bằng chính cuộc đời của mình.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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23.01.2017 Thứ Hai 
Tuần 3 TN Mc 3,22-30 

“Ai nói phạm đến Thánh Thần  
thì sẽ chẳng đƣợc tha” (Mc 3,26). 

Như Mẹ  Các luật sĩ và nhóm Pharisêu đã gán 
cho Chúa Giêsu quyền lực của sự dữ khi dám 
nói việc làm của Chúa là nhờ vào sức mạnh của 

 atan. Và Chúa Giêsu cũng đã dạy họ một cách 
đích đáng về sự đoàn kết tƣơng thân tƣơng ái, 
cũng nhƣ thái độ với Chúa: “Nƣớc nào tự chia 

rẽ thì sẽ bị diệt vong và ai nói phạm đến Thánh 
Thần thì sẽ chẳng đƣợc tha”. 

Với Mẹ  Lạy Chúa, chúng con đã xúc phạm đến 
Chúa bằng lời nói và việc làm nhiều lần, nhất là 
từ chối không đón nhận sự hiện diện của Chúa 

trong cuộc đời chúng con, xin cho chúng con 
biết tin tƣởng vào sức mạnh của Thánh Thần. 

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con sống tâm tình 

của con thảo với Chúa trong từng giây phút của 
cuộc sống hằng ngày. 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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24.01.2017 Thứ Ba 
Th. Phanxicô Salêsiô, gmtsht Mc 3,31-35 

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,  
ngƣời ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi ”(Mc 3,35). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã mở một cánh cửa thật 
lớn cho nhân loại để bất cứ ai muốn trở nên 
ngƣời thân của Ngƣời đều có thể bƣớc vào, chỉ 

với một điều kiện: Lắng nghe và thực hành Lời 
Chúa dạy nhƣ Mẹ Maria hay các môn đệ. Thực 

tế hằng ngày, có rất nhiều ngƣời sống chung 
quanh chúng ta, đang miệt mài sống Lời Chúa, 
và hết lòng cho Tin Mừng. 

Với Mẹ  Lạy Chúa, điều kiện Chúa đƣa ra chẳng 
khó khăn mấy, có chăng khó khăn là vì chúng 
con chƣa yêu Chúa đủ, chƣa tin Chúa đủ để 

sống nhƣ lời Chúa dạy. Xin thêm sức cho chúng 
con để một khi chúng con đã hiểu thì cũng dám 
sống nhƣ Chúa dạy. 

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết lắng 
nghe và thực hành Lời Chúa nhƣ Mẹ khi xƣa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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25.01.2017 Thứ Tư 
Th. PHAOLÔ trở lại - lễ kính Mc 16,15-18 

“Các con hãy đi khắp thế gian,  
rao giảng Tin Mừng cho mọi thọ tạo” (Mc 16,15). 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhƣ một lời 
nhắc chúng ta nhớ lại nhiệm vụ Chúa Giêsu đã 
trao cho mỗi Kitô hữu chúng ta, đó là lên đƣờng 

làm chứng nhân cho ơn cứu độ đến tận cùng 
thế giới. Bao lâu còn có những ngƣời chƣa nhận 
biết Chúa, chúng ta vẫn phải lên đƣờng để đem 

Chúa đến cho họ.  

Với Mẹ  Lạy Chúa, với những yếu đuối và bất 

toàn của bản thân, chúng con khó lòng chu toàn 
đƣợc nhiệm vụ này. Chúng con luôn tin ở sức 
mạnh và tình yêu của Chúa, xin giúp chúng con 

vƣợt qua mọi thử thách gian nan trong hành 
trình làm chứng nhân cho Chúa với tất cả tình 
yêu nhỏ bé của chúng con. 

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin cho chúng con có đƣợc tinh 
thần nhiệt thành và lòng yêu mến để làm chứng 
cho Chúa bằng gƣơng sống hằng ngày. 

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  áng Danh). 
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26.01.2017 Thứ Năm 
Th. Timôthê và Titô, gm Lc 10,1-9  

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  
Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt  
sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). 

Như Mẹ: Nếu đi thực tế và theo sát cuộc sống 
của ngƣời dân, có nhiều ngƣời thành tâm thiện 
chí rất khao khát tìm kiếm chân lý. Những ngƣời 
chân thành này nhƣ lúa chín, chín đầy đồng mà 
lại thiếu thợ gặt. Chúa Giêsu dạy chúng ta xin 
Chúa Cha sai thợ ra gặt lúa về.  

Với Mẹ: Lúa đã chín nhiều mà lại thiếu thợ gặt, 
xin Chúa sai nhiều thợ ra gặt lúa về! Xin cho 
mỗi ngƣời tín hữu chúng con tích cực cộng tác 
vào việc thu hoạch lúa về, mỗi ngƣời tuỳ vào 
khả năng của mình. Xin Chúa cũng giúp những 
ngƣời chƣa biết Chúa có cơ hội nghe về Chúa, 
để khi có đủ yếu tố họ tin nhận Chúa.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, khi xƣa Mẹ đã nhanh 
chóng ra đi mang Chúa Giêsu đến cho gia đình 
Gioan Tẩy Giả; ngày nay, xin Mẹ cũng ra đi 
đồng hành với các nhà truyền giáo trong việc 
làm cho lƣơng dân nhận ra ơn cứu độ do Chúa 
Giêsu thực hiện.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh 
Thể. Ta hãy xin cho đƣợc năng kết hiệp cùng 

Chúa Giêsu Thánh Thể. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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27.01.2017 Thứ Sáu 
Th. Angêla Mêrici, tn Mc 4,26-34 

 “Nƣớc Thiên Chúa ví nhƣ hạt cải…” (Mc 4,31). 

Như Mẹ: Hạt cải đƣợc xem là loài nhỏ nhất 
trong các hạt giống, nhƣng khi nó mọc lên thì 
lại lớn hơn mọi thứ rau cỏ. Mầu nhiệm Nƣớc 
Trời, bƣớc đầu đƣợc bắt đầu với một nhóm nhỏ, 
nay đã lan rộng ra khắp thế giới. Quả thật, Giáo 
Hội ngày nay hầu nhƣ có mặt trong mọi nền 
văn hoá, ngôn ngữ và quốc gia. Nhƣ hạt cải, 
Nƣớc Thiên Chúa đang không ngừng lớn lên 
trong các tâm hồn. 

Với Mẹ: Nƣớc Trời là một mầu nhiệm khôn dò 
thấu đối với con ngƣời, xin cho những ngƣời 
thông thái trên khắp toàn cầu nhận ra mầu 
nhiệm cao quý này, để nhờ đó, họ cũng đƣợc 
đón nhận hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu đã 
thực hiện qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của 
Ngài. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin Mẹ giúp chúng con 
biết sống cảnh giác và nói không với tội lỗi; 
đồng thời xin Mẹ cũng giúp chúng con kiên trì 
tập luyện nhân đức, để điều thiện lớn lên trong 
chúng con mỗi ngày. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây 
Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt 

vào Thánh giá Chúa. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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28.01.2017 Thứ Bảy 
Mồng 1 Tết Mc 4,35-41 

“ ao nhát thế  
anh em vẫn chƣa có lòng tin sao?” (Mc 4,40). 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay gợi lên cho 
chúng ta hai hình ảnh: Hình ảnh Chúa Giêsu 
nằm ngủ cách an nhàn thƣ thái, mặc cho phong 
ba bão táp ập đến, và hình ảnh về việc các môn 
đệ lo lắng sợ hãi trƣớc sóng gió. Tại sao các 
môn đệ lại lo lắng sợ hãi? Chính Chúa Giêsu cho 
chúng ta biết là vì các ông thiếu lòng tin. Lòng 
tin là một nhân tố rất quan trọng trong đời sống 
của ngƣời môn đệ Chúa Kitô.  

Với Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, hầu hết 
chúng con đều phải đối diện với những khó 
khăn. Có những khó khăn bình thƣờng, nhƣng 
cũng có những khó khăn tƣởng chừng nhƣ 
không thể vƣợt qua nổi. Xin Chúa củng cố đức 
tin chúng con và giúp chúng con vƣợt qua 
những sóng gió cuộc đời. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con nhận 
ra Chúa vẫn luôn có mặt trên con thuyền cuộc 
đời, để chúng con biết cậy trông vào Ngài, với 
một niềm tin tƣởng vững vàng. 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm đƣợc Đức Chúa Giêsu 
trong đền thánh. Ta hãy xin cho đƣợc giữ nghĩa 

cùng Chúa luôn. 

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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29.01.2017 Chúa Nhật – Tuần 4 TN A 
Mồng 2 Tết Mt 5,1-12a 

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” (Mt 5,3). 

Như Mẹ: Nghèo là một thực tế trong cuộc 
sống. Hầu nhƣ không ai muốn mình nghèo cả. 
Chúa Giêsu xuống trần gian mặc lấy thân phận 
nghèo hèn của con ngƣời không phải là đề cao 
cái nghèo, mà là qua cái nghèo để làm cho con 
ngƣời nên giàu có. Chính Chúa Giêsu xác định 
cho chúng ta biết là Ngài xuống trần gian này là 
để cho con ngƣời chúng ta đƣợc sống dồi dào. 
Điều Chúa muốn chúng ta là đừng bám víu vào 
của cải trần gian này, vì chúng mau qua. 

Với Mẹ: Sống thanh thoát là một tinh thần rất 
cần cho ngƣời tín hữu, xin Chúa làm cho ngƣời 
tín hữu chúng con khi đang sống ở trần gian 
này, đang khi kiếm sống, vẫn không ngừng 
hƣớng trông về những giá trị cao quý trên trời.    

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ quả thực là một 
ngƣời nghèo của Thiên Chúa. Mẹ không hề bám 
chấp vào của cải trần gian, một chỉ gắn bó mật 
thiết với Thiên Chúa. Xin giúp chúng con hiểu 
thấu đƣợc những lời dạy của Chúa, mà khao 
khát gắn bó với Ngài tha thiết hơn. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thƣởng Đức Mẹ trên 
trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta đƣợc 

thƣởng cùng Đức Mẹ trên nƣớc thiên đàng. 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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30.01.2017 Thứ Hai 
Mồng 3 Tết Mc 5,1-20 

“Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Ngƣời  
đi khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,17). 

Như Mẹ: Hôm nay Chúa Giêsu đến vùng đất 
của dân ngoại, nơi đƣợc xem là ô uế và đầy tội 
lỗi. Tại đây Ngƣời đã tỏ cho mọi ngƣời thấy 
quyền năng của Ngƣời. Thế nhƣng, vì sợ thiệt 
hại của cải vật chất, mà những ngƣời nơi đây 
nài xin Chúa Giêsu ra khỏi vùng đất của họ. 
Chúa hiện diện ở đâu là mang lại phúc lành cho 
nơi đó, chứ không phải là mang lại rủi ro nhƣ 
dân ngoại hôm nay nghĩ! 

Với Mẹ: Vì những lo toan  kiếm sống, mà nhiều 
lúc chúng con hầu nhƣ lãng quên Chúa, hay nói 
cách khác là không muốn Chúa hiện diện trong 
tâm hồn mình. Xin Chúa hiện diện trong cuộc 
sống chúng con, và xin làm cho mảnh đất tâm 
hồn chúng con trổ sinh hoa trái công chính là 
đức mến Chúa và lòng yêu ngƣời. 

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con nhận 
thức và lựa chọn cách đúng đắn chỉ có con 
đƣờng của Chúa mới dẫn đƣa chúng con đến sự 
thánh thiện vẹn toàn, và đó cũng là con đƣờng 
đƣa đến hạnh phúc đích thực.  

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

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh  áng Danh). 
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31.01.2017 Thứ Ba 
Th. Gioan Bosco, lm Mc 5,21-43 

“Tôi chỉ cần sờ đƣợc áo Ngài thôi,  
là sẽ đƣợc cứu” (Mc 5,28). 

Như Mẹ: Niềm tin là một thái độ sống rất cần 
thiết của tất cả mọi ngƣời tín hữu Chúa Kitô. 
Nhƣng nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta lại 
thiếu niềm tin! Ngƣời phụ nữ trong bài Tin 
Mừng cho ta thấy một niềm tin, một niềm tin 
mãnh liệt. Và niềm tin mãnh liệt ấy đã cứu chữa 
cho chị khỏi căn bệnh mà chị đã phải chịu đựng 
suốt 12 năm trời. 

Với Mẹ: Đức tin là món quà vô giá Chúa đã 
tặng ban cho ngƣời tín hữu. Xin Chúa làm cho 
ngƣời tín hữu chúng con ngày càng tin vững 
mạnh hơn vào quyền năng của Ngài. Và xin 
Chúa cũng làm cho đức tin của chúng con sinh 
hoa kết quả trong cuộc sống làm chứng tá hằng 
ngày giữa môi trƣờng xã hội biến động này.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là ngƣời đã tin. Vì Mẹ 
đã tin, nên Mẹ trở thành ngƣời có phúc. Chúng 
con đã đón nhận đức tin, nhƣ thế là chúng con 
cũng có phúc. Xin Mẹ dạy chúng con biết nuôi 
dƣỡng đức tin của mình bằng chất dinh dƣỡng 
hằng ngày là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa.   

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

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

 

 Ứ ĐIỆP VÀ CÁC PHÉP LẠ FATIMA 

Sứ điệp của Ðức Maria và các phép lạ Fatima, 
Thiên Chúa muốn nói cho nhân loại biết rằng 
Ngƣời vẫn luôn hiện diện và đồng hành với họ, 

nhất là Ngƣời hằng yêu thƣơng họ và muốn chỉ 
cho họ con đƣờng dẫn tới sự sống chân thật. 

Lời mời gọi của Mẹ Maria 

Trong thời đại ngày nay, Thiên Chúa đã phán 
cùng thế giới qua Ðức Trinh Nữ Maria. Mẹ đã 
lên tiếng mời gọi và nhắn nhủ tất cả mọi dân 

tộc phải cải thiện đời sống và trở lại với Thiên 
Chúa. Vào năm 1917 tại Fatima, Mẹ đã nói: 

"Nếu ngƣời ta thực thi những gì Mẹ nhắc nhủ 
thì hòa bình sẽ đƣợc vãn hồi". Ðây phải là 
những lời đầy yêu thƣơng của một ngƣời Mẹ từ 

Trời Cao nhắn gửi con cái loài ngƣời. Trƣớc khi 
hiện ra tại Fatima (Bồ Ðào Nha), Ðức Mẹ cũng 
đã từng hiện ra ở các nơi khác và tỏ ra vô cùng 

lo âu, vì loài ngƣời đã xa lìa đƣờng lối của Thiên 
Chúa. Năm 1830 Ðức Mẹ hiện ra tại Balê, năm 
1846 tại La Salette, năm 1858 tại Lộ Ðức (Pháp) 

và sau này vào năm 1933 tại Banneux (Bỉ). Ở 
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tất cả những nơi đó Ðức Mẹ đều mời gọi nhân 

loại hãy cầu nguyện và cải thiện đời sống. Tuy 
nhiên, thế giới vẫn không hề quan tâm đến lời 
mời gọi của Mẹ và các dân tộc vẫn tiếp tục gây 

tang tóc cho nhau qua các cuộc chiến tranh vô 
nghĩa. 

Thiên Chúa sẽ là vua cai trị thế giới hay thế giới 

sẽ rơi vào ách thống trị của Satan? Vƣơng quốc 
của Mẹ sẽ mở đƣờng cho Vƣơng quốc của Ðức 
Kitô. Ðó là sự lạc quan mà chúng ta tin tƣởng 

chắc chắn có đƣợc trong một thời đại đen tối 
nhƣ hôm nay. 

- Lần hiện ra thứ nhất: Chúa nhật 

13.05.1917 

Vào năm 1917, đệ nhất thế chiến vẫn còn tàn 
phá Âu Châu và đe dọa lôi kéo theo nhiều dân 

tộc khác vào vòng máu lửa và chết chóc. 

Giữa cảnh tàn khốc do những năm tháng chinh 
chiến gây ra và vào lúc cuộc cách mạng vô thần 

chống đối tôn giáo tại Nga bùng nổ và đang 
bành trƣớng ra khắp nơi trên thế giới, thì Ðức 

Mẹ đã hiện ra tại Fatima cùng ba trẻ chăn 
chiên. Ðó là các em Lucia dos Santos, 10 tuổi, 
và hai anh em Francisco và Jacinta Marto. Các 
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em là những trẻ em dân quê chất phác, trong 

trắng, cần mẫn và chƣa hề cắp sách đến 
trƣờng. 

Trong lúc các em đang ngồi chơi đá, sau khi đã 

cùng nhau lần hạt theo hồi chuông nhà thờ đổ 
nhƣ thói quen, thì đột nhiên một luồng ánh 
sáng từ một tia chớp chiếu sáng cả bầu trời 

quang đãng đã làm cho các em kinh hoàng. Ðể 
các em bé khỏi hoảng sợ và tin tƣởng đến gần 
mình, bà đẹp nói với các em: "Các con đừng sợ, 

bà không làm gì hại đến các con đâu".  

Bấy giờ Lucia lấy hết bình tĩnh và mạnh dạn hỏi 
bà đẹp: 

"Thƣa bà, bà từ đâu tới?" 

- "Bà từ trên trời xuống." 

"Thƣa bà, bà muốn gì nơi chúng con?" 

- "Bà đến đây để muốn chúng con trở lại với bà 
vào ngày 13 mỗi tháng cũng vào giờ này mãi 
cho đến tháng mƣời. Vào tháng mƣời bà sẽ nói 

cho các con biết bà là ai và bà muốn gì nơi các 
con." 

Ngƣời đàn bà đẹp còn báo cho các em biết 
trƣớc là các em sẽ phải chịu nhiều thử thách 
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đau khổ và bà xin các em hãy can đảm chịu khó 

đền thay cho tội lỗi và những xúc phạm đến 
Thiên Chúa của thời đại tân tiến ngày nay. Bà 
khuyên các em hãy chăm chỉ lần hạt Mân Côi 

mỗi ngày để cầu nguyện cho những ngƣời có tội 
biết ăn năn cải thiện và cho thế giới đƣợc hòa 
bình.  

- Lần hiện ra thứ hai: Thứ tư, 13.06.1917 

Câu chuyện trao đổi lần thứ hai này giữa vị 
Thiên Nữ và ba trẻ kéo dài độ 10 phút. Các 

ngƣời đứng chung quanh đều nghe Lucia nói, 
nhƣng không nghe và không trông thấy bà hiện 
ra. Bấy giờ Lucia đƣa tay chỉ về hƣớng đám 

mây và kêu to: "Nếu các ông các bà muốn nhìn 
thấy Bà, thì Bà đang kia kìa" và sau đó một lúc 
em lại nói: "Bây giờ thì qua hết rồi. Trời đã khép 

lại rồi." 

- Lần hiện ra thứ ba: Thứ sáu, 13.07.1917 

Ðến ngày 13 tháng 7, có khoảng 5.000 ngƣời 

đã từ khắp nơi kéo về Fatima để muốn chứng 
kiến tận mắt sự cố lạ lùng. Ðúng vào giữa trƣa, 

một tia sáng rực rỡ tỏa ra và vị Thiên Nữ xuất 
hiện. 
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Trong lần hiện ra thứ ba này, Mẹ Maria cho ba 

trẻ xem một biển lửa bao la và có những vật thể 
cháy đen đang phải ngụp lặn trong đó, ma quỷ 
và các linh hồn có hình dáng ngƣời trong suốt 

và đỏ hồng. Ðức Mẹ cho các em hay là sẽ có 
nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục. Ðức Mẹ phán: 
"Ðể cứu vớt các linh hồn đó, Thiên Chúa muốn 

nhân loại phải tôn sùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm của 
Bà. Nếu nhân loại biết thực thi các lời nhắn nhủ 
của Bà thì nhiều ngƣời sẽ đƣợc cứu rỗi và nền 

hòa bình sẽ đƣợc vãn hồi". 

Tiếp đến, Ðức Mẹ còn nói: "Nếu nhân loại biết 
lắng nghe các ƣớc muốn của Bà, thì nƣớc Nga 

sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, chủ 
nghĩa cộng sản vô thần sẽ bành trƣớng và gieo 
rắc lạc thuyết ra khắp nơi trên thế giới, chiến 

tranh và các cuộc đàn áp tôn giáo lại tiếp diễn. 
Các ngƣời thành tâm sẽ bị đày đọa, Ðức Thánh 
Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhiều dân tộc 

sẽ bị tiêu diệt, nhƣng cuối cùng Trái Tim Bà sẽ 
thắng". 

Ðức Mẹ cũng báo trƣớc là để cho mọi ngƣời có 
thể tin, trong lần hiện ra vào tháng 10 tới sẽ xảy 
ra một phép lạ cả thể.  
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- Lần hiện ra thứ tư và thứ năm trong 

tháng 8 và tháng 9.1917 

Vào tháng 8, ông quận trƣởng quận Ourem đã 
cho bắt ba em bé và tìm đủ cách bắt các em 

phải thú nhận là các em đã nói dối. Sự bắt bớ 
chống đối càng giúp cho các em thêm can đảm 
hơn nữa. Các em nói: "Nếu ngƣời ta giết chết 

chúng con, thì càng tốt ! Vì nhƣ vậy, chúng con 
sẽ mau đƣợc lên Thiên Ðàng!" Hành động của 
ông quận trƣởng đã mang đến một hiệu quả 

trái ngƣợc là không một ai còn nghi ngờ sự 
thành thực của các em nữa và ngƣời ta kết luận 
rằng đây thực sự là những hiện tƣợng mang 

tính cách siêu nhiên. 

- Lần hiện ra thứ sáu: Thứ bảy, 13.10.1917 

Vào đúng ngày 13 tháng 10, tuy trời đổ mƣa và 

giá buốt, đoàn ngƣời khắp nơi vẫn tiếp tục lũ 
lƣợt kéo về hiện trƣờng, nơi xảy ra sự lạ. Cho 
đến trƣớc trƣa ngƣời ta ƣớc đoán đã có khoảng 

50.000 ngƣời thuộc đủ mọi thành phần xã hội 
và tuổi tác từ khắp nơi tới. Trong số họ có cả 

những phóng viên của những hãng thông tấn 
danh tiếng tại Bồ Ðào Nha.  
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Ðúng giữa trƣa, một tia sáng chói lọi báo cho 

các em biết sự xuất hiện của vị Thiên Nữ. Bỗng 
chốc một đám mây trắng bao phủ các em bé và 
ngƣời ta thấy đám mây lại bay lên cao độ mấy 

mét. 

Sau đó Lucia đã kể lại cuộc trao đổi giữa vị 
Thiên Nữ và ba em xảy ra nhƣ sau: 

"Thƣa Bà, Bà là ai và Bà muốn gì nơi con?" 

- "Bà là Nữ Vƣơng Rất Thánh Mân Côi. Bà muốn 
ngƣời ta xây dựng nơi đây một nhà nguyện để 

kính Bà. Con hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi 
ngày. Nhân loại phải cải thiện đời sống và ăn 
năn hối cải!" 

Khi nói đến những lời cuối cùng này, gƣơng mặt 
vị Thiên Nữ trở nên buồn bã. Một cách thành 
khẩn và đầy chua xót, vị Thiên Nữ đã thốt lên 

lời cuối cùng và đồng thời cũng là lời trọng yếu 
của sứ điệp Fatima: "Nhân loại hãy đừng xúc 
phạm đến Thiên Chúa nữa, Ngƣời đã bị xúc 

phạm quá nhiều rồi!" 

Vị Thiên Nữ liền mở rộng đôi tay và từ tay Bà 

phát ra một luồng sáng chiếu tận đến chân trời 
hƣớng về phía thái dƣơng. 
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"Kìa, hãy nhìn mặt trời!" Lucia bỗng kêu to lên, 

và tất cả mọi ngƣời có mặt liền đƣợc chứng kiến 
một hiện tƣợng kỳ lạ nhƣ chƣa bao giờ có: Cơn 
mƣa bỗng chốc tạnh hẳn, bầu trời đang tối sầm 

bỗng sáng rực và vầng thái dƣơng xuất hiện 
trong ánh sáng huy hoàng trên bầu trời đứng 
ngọ. Ai cũng có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà 

không bị hƣ mắt. 

Ðột nhiên, mặt trời tự tách ra khỏi bầu trời và 
tiến gần mặt đất với những bƣớc nhẩy ngoằn 

ngoèo. Hàng ngàn ngƣời liền la to thất thanh và 
đám đông trở nên hỗn loạn: "Chúng tôi chết 
mất!", "Lạy Chúa Giêsu!", "Phép lạ đấy!", "Kính 

Mừng Maria!", v.v... Mọi ngƣời không ai bảo ai 
liền quì gối và hát to kinh Tin Kính. Hiện tƣợng 
huyền diệu đó kéo dài độ 10 phút. Và không chỉ 

những ngƣời có mặt hôm đó tại Iria, nhƣng cả 
những ngƣời khác ở chung quanh Fatima cũng 
đƣợc diễm phúc chứng kiến hiện tƣợng kỳ lạ 

hiếm có đó. Một điều kỳ lạ nữa là áo quần của 
những ngƣời có mặt đang bị ƣớt sũng nƣớc 

mƣa, đột nhiên trở nên khô ráo hoàn toàn. 

Trong khi mọi ngƣời đang bị say sƣa thu hút bởi 
phép lạ mặt trời, thì ba em bé đạo hạnh lại 

đƣợc chứng kiến một hiện tƣợng khác nữa: Ba 
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em nhìn thấy Thánh Gia Thất đang đứng bên 

cạnh mặt trời, bên phải là Mẹ Maria mặc áo 
choàng mầu trắng và áo dài màu xanh, bên trái 
là thánh Giuse và Chúa Giêsu Hài Ðồng. Chúa 

ban phép lành cho thế giới. 

Lần hiện ra cuối cùng này kéo dài hơn và không 
có đối thoại. Ðó cũng là sự kết thúc một cách 

long trọng 6 lần hiện ra đầy linh thiêng kỳ diệu 
của Mẹ Thiên Chúa tại Fatima. 

Tối hậu thư của Thiên Chúa 

Qua Mẹ Maria tại Fatima, Thiên Chúa đã gởi cho 
thế giới một tối hậu thƣ. Tối hậu thƣ mà Thiên 
Chúa gởi qua Mẹ Maria là: 

(1) Hoặc chấp nhận vƣơng quyền của Thiên 
Chúa hay thế giới sẽ bị rơi xuống vực thẳm. 

(2) Hoặc cải thiện đời sống hay rơi vào hỗn 

loạn. 

(3) Hoặc siêng năng đọc kinh cầu nguyện hay là 
hỏa ngục đời đời cho nhiều ngƣời. 

(4) Hoặc chấp nhận quyền Nữ Vƣơng của Mẹ 
Maria hay chiến tranh và sự bành trƣớng của 

chủ thuyết vô thần sai lạc. 

(5) Hoặc thống hối ăn năn hay sự tiêu diệt. 
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Tại Fatima Ðức Mẹ đã mang đến cho thế giới và 

những ngƣời thiện tâm niềm an ủi, nhƣng đồng 
thời cả những lời nhắn nhủ nghiêm trọng, là 
phải ăn năn đền bù tội lỗi, sự đe dọa chiến 

tranh, sự đàn áp tôn giáo và các đau khổ sẽ xảy 
ra nếu nhân loại không biết nghe theo lời Mẹ. 
Nhiều dữ kiện đã đƣợc ứng nghiệm và nếu 

không có sự cải thiện canh tân thì nhiều điều bí 
mật làm rung động thế giới sẽ lộ diện. Vậy, ít 
nhất là chúng ta hãy đón nhận những lời kêu 

mời khẩn thiết này! 

Nói tóm lại, qua Sứ điệp của Ðức Maria và các 
phép lạ Fatima, Thiên Chúa muốn nói cho nhân 

loại biết rằng Ngƣời vẫn luôn hiện diện và đồng 
hành với họ, nhất là Ngƣời hằng yêu thƣơng họ 
và muốn chỉ cho họ con đƣờng dẫn tới sự sống 

chân thật. 

Lƣợc trích trong Lm Nguyễn Hữu Thy, Ðức 
Maria trong Kinh Nguyện Giáo Hội, Trier 2006, 

trang 219-238 
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SỐNG SỨ ĐIỆP FATIMA 

Năm 1917,  Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Ðào 
Nha ban cho nhân loại 3 mệnh lệnh: 

- Cải thiện đời sống 

- Lần hạt Mân Côi 

- Tôn sùng Trái Tim Mẹ. 

Ba mệnh lệnh trên chính là 3 đòi hỏi căn bản và 

cần thiết mà nhân loại cần phải thực hiện để thế 
giới đƣợc thái bình. 

Ðức Bênêđíctô XVI đã phát biểu nhƣ sau: 

“Tƣơng lai bây giờ bị lâm nguy hơn trong quá 
khứ, nhƣng chúng ta không nên ngã lòng, đúng 
hơn, phải tăng gấp đôi sự dấn thân cho hòa 

bình.” 

Nhân loại lâm nguy 

“Tƣơng lai bây giờ bị lâm nguy hơn trong quá 

khứ”. Thật vậy, chủ thuyết Cộng Sản do Nga 
khởi xƣớng tuy đã đƣợc giải thể ở Nga và Ðông 
Âu, nhƣng nó vẫn còn tồn tại ở Trung Hoa, Bắc 

Hàn, Việt Nam và Cuba. Chủ thuyết Cộng Sản 
tạm thời chấm dứt, nhƣng chủ thuyết Hồi Giáo 

Cựu Ðoan đang làm cho nhân loại hoảng sợ. 
Nạn Cộng Sản Vô Thần tuy đã lui vào bóng tối, 



49 

 

nhƣng một lối sống vô thần khác lại đang ảnh 

hƣởng trầm trọng đến tƣơng lai nhân loại, đó là 
tƣ tƣởng và lối sống tự do quá khích. Tự do ly 
dị, phá thai, đồng tính, và hôn nhân đồng tính. 

4 chọn lựa này là 4 quái thai của tƣ tƣởng nhân 
loại thời đại đang tạo nên một bầu tử khí bao 
trùm sinh hoạt tâm linh con ngƣời, khiến Ðức 

Gioan Phaolô II đã phải đặt cho nó một tên gọi 
rùng rợn, đó là “văn hóa sự chết”. Và trong thực 
tế, không mấy ai mà không bị ảnh hƣởng, hoặc 

trở thành nạn nhân của nền văn hóa này. 

Sự bấp bênh, nguy hiểm của tƣơng lai nhân loại 
nằm trong ảnh hƣởng của một nền văn hóa 

toàn cầu, trong đó, ngƣời ta cố tình loại bỏ ảnh 
hƣởng và sự hiện hữu của Thiên Chúa. 

Những bấp bênh của những giải pháp chính trị, 

kinh tế, cộng với ảnh hƣởng của nền văn hóa sự 
chết, càng làm cho đời sống Kitô hữu ngày càng 
trở nên hết sức khó khăn và đầy thách đố.  

Sống sứ điệp Fatima 

Do việc đánh mất ý thức tội lỗi, nên con ngƣời 

ngày nay làm điều sai trái mà cứ tƣởng mình 
làm đúng. Làm điều tội lỗi mà vẫn cho mình là 
sống thánh thiện.  
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Sứ điệp Fatima vẫn là sứ điệp mà con ngƣời có 

thể dùng để giải quyết những vấn nạn của xã 
hội, và những khó khăn cuộc sống. Trong sứ 
điệp Fatima, 3 phƣơng thế thực hành đã đƣợc 

Ðức Maria nhắc đến: Cải thiện đời sống, tôn 
sùng Trái Tim Mẹ và lần hạt Mân Côi. 

Ðể phục hồi nền văn hóa sự sống, để cứu vãn 

nhân loại và thế giới khỏi đi sâu vào con đƣờng 
diệt vong, con đƣờng tự hủy diệt, cần phải có 
một phép lạ. Nhƣng phép lạ ấy sẽ không thể 

nào xảy ra nếu không có sự can thiệp của Mẹ.  

Sứ mạng của ngƣời tín hữu ngày nay là yêu 
thay và đền thay. Nhƣng chúng ta không thể 

yêu đƣợc, đền đƣợc, cũng nhƣ cầu nguyện sốt 
sắng đƣợc nếu nhƣ chúng ta không tiếp cận với 
Chúa qua Mẹ Maria. Nếu Chúa Giêsu là đấng 

làm nên phép lạ, thì Mẹ Maria là ngƣời đề nghị 
và cầu xin phép lạ ấy cho chúng ta (xc. Ga 2,1-
11). Vậy hãy nghe lời Mẹ dậy: “Cải thiện đời 

sống, siêng năng lần hạt Mân Côi, và đền tạ 
Trái Tim Mẹ”.  

Lƣợc trích Trần Mỹ Duyệt (kinhmungmaria.com) 
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