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Ý CẦU NGUYỆN 

Ý chung: Cầu cho những người già cả, những người 

bị gạt ra bên lề xã hội, những người sống lẻ loi, 
ngay cả trong các thành phố lớn, có được những cơ 
hội để gặp gỡ và liên đới.  

Ý truyền giáo: Cầu cho các chủng sinh và các tập 
sinh, gặp được những nhà đào tạo sống niềm vui 
Tin Mừng và chuẩn bị cách khôn ngoan cho sứ mạng 

của họ.  

GIÁO HUẤN 

Để cho Lòng Thương Xót điều khiển chính là một nét 
đặc trưng chính yếu của Thiên Chúa. Quyền năng 
của Ngài được biểu lộ ngay trong đó.” Những lời này 
của Thánh Thomas Aquinô chỉ ra cho thấy Lòng 

Thương Xót của Thiên Chúa, đúng ra không phải là 
một dấu chỉ của sự yếu nhược, nhưng là một nét 
đặc trưng nơi quyền năng của Ngài. Chính vì thế, 

trong một lời Tổng Nguyện cổ xưa nhất, Phụng Vụ 
đã cầu nguyện như sau: “Lạy Thiên Chúa là Đấng 
cao cả vô song, Chúa đã mạc khải về quyền năng 
của Chúa trước hết là trong Lòng Thương Xót và 
trong sự khoan dung.” Thiên Chúa luôn luôn hiện 
diện trong lịch sử nhân loại với tư cách là Đấng gần 

gũi, Đấng chăm lo, Đấng Cứu Độ và Đấng Xót 
Thương. 

(ĐGH Phanxicô, Misericordiae Vultus, 6). 
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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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THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH 
 

Chúa Giêsu có một quả tim luôn thổn thức vì 
con người: “Tất cả những ai đang vất vả mang 
gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ 
ngơi bồi dưỡng (Mt 11,28). 

Trong xu thế của cuộc sống hiện đại, nhiều 
người đã và đang rơi vào những hoàn cảnh éo 

le: buồn chán, cô đơn và đau khổ. Khi đã rơi 
vào tình trạng bế tắc như thế, con người ta dễ 
gục ngã.  

Tháng 6 là Tháng Thánh Tâm, Giáo Hội mời gọi 

chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu. Ai chạy đến 

với Chúa thì sẽ được an ủi và nâng đỡ. Chúa 
Giêsu có lòng khoan nhân vô cùng. Ngài yêu 
con người chúng ta đến cùng. Hỡi ai đang mang 
gánh nặng nề, hãy đến với Chúa Giêsu.  

Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, nên Mẹ cũng có 

một trái tim khoan nhân. Xin Mẹ của lòng 

thương xót, cầu xin Chúa Giêsu cho tất cả 
những ai đang sầu khổ, vất vả và lầm than. 

Đặc trách 

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
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01.06.2016 Thứ Tư 
Th. Justinô, tđ  Mc 12,18-27 

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết 
nhưng là của kẻ sống” (Mc 12,27). 

Như Mẹ: Là người, ai cũng mong được có cuộc 
sống hạnh phúc và có được sự sống vĩnh cửu. 
Nhưng ai là Đấng hằng sống? Và ai là người ban 

sự sống cho chúng ta? Thiên Chúa là Đấng 
hằng sống và là Đấng ban sự sống. Ngài là 
Thiên Chúa của kẻ sống. Ai là kẻ sống? Ai đang 

sống hay đã chết mà tin vào Đức Kitô thì là kẻ 
sống. Như thế, Thiên Chúa của kẻ sống là Thiên 

Chúa của kẻ tin. 

Với Mẹ: Lạy Cha, nhiều người đang loay hoay 
tìm sự sống, nhưng lại không tin vào Chúa Kitô. 

Xin cho những ai chưa tin vào Con Cha, sớm 
nhận biết Người là sự sống lại và là sự sống.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ 

giúp chúng con luôn xác tín vào Chúa và hướng 
tâm hồn lên với Ngài là nguồn mạch sự sống. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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02.06.2016 Thứ Năm đầu tháng 
Th. Marcellinô và Phêrô, tđ  Mc 12,28b-34 

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người 
thân cận như chính mình” (Mc 12,34). 

Như Mẹ: Cốt lõi của đời sống Kitô giáo là giới 
luật yêu thương: mến Chúa và yêu người. 
Không thể yêu Chúa mà không thương người. 

Hai khía cạnh này luôn luôn đi đôi với nhau. Yêu 
thương là chu toàn lề luật, và tình yêu có động 
lực giúp ta chu toàn bổn phận đối với Thiên 

Chúa và đối với tha nhân. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa biết tự sức chúng con 

thì không thể yêu thương được. Xin Chúa đốt 
lửa mến nơi chúng con để chúng con thực thi 
giới luật Chúa truyền dạy một cách dễ dàng 

hơn, là: mến Chúa và yêu người. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin 
Mẹ giúp chúng con biết thể hiện tình yêu bằng 

cách chu toàn những bổn phận theo chức vụ 
hay địa vị hằng ngày một cách an vui. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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03.06.2016 Thứ Sáu đầu tháng 
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  Lc 15,3-7 

“Tìm được rồi,  
người ấy mừng rỡ vác lên vai” (Lc 15,5). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài 
chấp nhận mất tất cả ngay cả mạng sống mình, 
để đi tìm cho kỳ được những con chiên bị mất. 

Tìm được rồi, Người vác lên vai đưa về, để băng 
bó, để an ủi và để yêu thương. Trái tim của 
Chúa Giêsu luôn rộng mở để đón nhận người tội 

lỗi ăn năn sám hối. Và khi một người tội lỗi biết 
ăn năn thì thiên đàng vui mừng chừng nào!  

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người đã bị xâu 
xé bởi tội lỗi và sự dữ, xin Chúa nhân từ chạm 
đến tâm hồn họ, để họ biết nhận ra tình trạng 

tội lỗi của mình mà mau trở về với Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên 
Thần, Mẹ hiểu Chúa Giêsu hơn ai hết, xin dạy 

chúng con biết yêu mến Con của Mẹ bằng tình 
yêu chân thành và sốt mến của Mẹ. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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04.06.2016 Thứ Bảy đầu tháng 
Trái tim Đức Mẹ  Lc 2,41-51 

“Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ  
tất cả điều ấy trong lòng” (Lc 2,5 b). 

Như Mẹ: Đối với Mẹ Maria, mọi biến cố xảy ra 
trong cuộc đời của Chúa Giêsu đều được Mẹ 
đón nhận với tâm tình tạ ơn và xin vâng. Mẹ 

luôn ghi khắc mọi kỷ niệm vào trái tim mình và 
hằng suy niệm trong lòng. Mẹ đã gắn bó với 
Chúa Giêsu rất mật thiết.   

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, tất cả mọi sự xảy đến 
trong cuộc sống của chúng con đều nằm trong 

kế hoạch của Chúa, xin cho chúng con biết 
mang lấy tâm tình của Mẹ Chúa mà luôn biết vui 
vẻ đón nhận và sống tâm tình như Mẹ vậy. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ 
Tông, xin Mẹ giúp chúng con biết học theo 
gương của Mẹ suy niệm Lời Chúa trong lòng, để 

từ đó sống tâm tình tạ ơn Chúa qua sự dẫn dắt 
tận tình của Mẹ. 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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05.06.2016 Chúa Nhật 10 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 2  Lc 7,11-17 

“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương  
và nói: „Bà đừng khó nữa‟.” (Lc 7, 3). 

Như Mẹ: Trái tim Chúa Giêsu luôn thổn thức 
trước những đau khổ của con người. Khi chứng 
kiến tình cảnh thảm thương của bà goá thành 

Nain, Chúa Giêsu cũng đã chạnh lòng thương. 
Từ chỗ chạnh lòng thương, Chúa đã ra tay cứu 
giúp bà goá là cho con trai duy nhất của bà 

được sống lại.   

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay đang 

ngày càng trở nên vô cảm trước nỗi đau của 
người đồng loại. Xin Chúa giàu lòng thương xót 
chạm đến những tâm hồn vô cảm, để họ cảm 

nhận được tình thương của Chúa, rồi biết sẵn 
sàng cảm thông với tha nhân. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên 

Tri, chúng con xin gửi gắm cho Mẹ tất cả những 
ai đang gặp khốn khó, xin Mẹ thương nâng đỡ 
chở che, khẩn cầu cùng Chúa trợ giúp. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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06.06.2016 Thứ Hai 
Th. Nobertô, gm Mt 5,1-12 

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

Như Mẹ: Những mối phúc mà Chúa Giêsu đưa 

ra là một thách đố cho người Kitô hữu hôm nay 
vì tất cả những điều ấy hầu như đi ngược lại 
những gì thế gian đang tìm kiếm. Cả một xã hội 

đang lao vào cơn lốc làm giàu, ai cũng muốn 
làm giàu cách nhanh chóng, bất chấp những giá 
trị đạo đức. Người tín hữu phải sống tinh thần 

nghèo khó như thế nào đây?  

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống giữa dòng đời cạnh 

tranh khốc liệt này, xin cho người Kitô hữu luôn 
giữ được lòng thanh thoát, làm ăn lương thiện, 
không cảm thấy xấu hổ khi thua thiệt so với 

người khác, một lòng gắn bó với Chúa trong 
việc sống các giá trị Tin Mừng. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, 

xin Mẹ dạy chúng con dám sống đúng tinh thần 
của Bát Phúc mà Con Mẹ truyền dạy. 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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07.06.2016 Thứ Ba 
Tuần 10 TN  Mt 5,13-16 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt 
thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp 
anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, 

Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16). 

Như Mẹ: Thế giới đang như bị chìm trong 

nhiều thứ tội ác, nếu không có ánh sáng chiếu 
soi, thì tất cả sẽ bị vùi lấp trong bóng tối. Người 
tín hữu Kitô khi dám sống theo giá trị Tin Mừng, 

thì tự khắc sẽ có sức chiếu sáng trước mặt thiên 
hạ. Nhờ thế, người ta sẽ nhận biết được những 

việc tốt đẹp họ làm mà tán dương Thiên Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ khi nào chúng con gắn 
bó với Chúa là Ánh Sáng, thì chúng con mới có 

sức chiếu sáng. Xin cho chúng con luôn giữ 
được lửa yêu thương của Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông 

Đồ, xin Mẹ dạy chúng con biết sống Lời Chúa 
cách sống động và cụ thể hơn từng 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   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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08.06.2016 Thứ Tư 
Tuần 10 TN Mt 5,17-19 

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ,  
nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian không phải 
là để huỷ bỏ những gì đã tồn tại, nhưng Chúa 
đến là để kiện toàn những gì đã tồn tại. Lề luật 

đã được ban cho con người qua ông Môsê, còn 
ân sủng và sự thật đã được ban qua Chúa 
Giêsu. Chúa đến để giúp con người sống lề luật 

cho trọn hảo. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường cảm thấy 

sợ hãi trước yêu sách của lề luật. Xin cho chúng 
con biết sống theo luật Chúa một cách tự do và 
tự nguyện. Xin hướng dẫn chúng con bằng ân 

sủng của Chúa, để chúng con sống giới luật 
Chúa trong an vui. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử 

Đạo, Mẹ đã chu toàn luật Chúa thật tuyệt vời, 
xin Mẹ phù giúp chúng con luôn luôn. 

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



15 

 

09.06.2016 Thứ Năm 
Tuần 10 TN Mt 5,20-26 

“Ai giận anh em mình  
thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,22). 

Như Mẹ: Sống trên đời này, con người ta 
thường va chạm nhau. Và khi đã va chạm nhau, 
bất hoà với nhau, thì việc làm hoà với nhau 

không dễ chút nào. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta 
không được giận ghét anh em mình, và phải 
yêu thương cả những người ngược đãi mình. Để 

làm được điều này, chúng ta cần mang lấy tâm 
tình yêu thương và bao dung của Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức 
mình là người được Chúa tha thứ - yêu thương 
để chúng con biết thể hiện với tha nhân như 

chính Chúa đã đối xử với chúng con vậy. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển 
Tu, xin Mẹ giúp chúng con biết sẵn sàng tha thứ 

luôn và tha thứ không giới hạn theo như lời dạy 
bảo của Chúa Giêsu. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước 

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

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



16 

 

10.06.2016 Thứ Sáu 
Tuần 10 TN  Mt 5,27-32 

“Thà mất một phần thân thể còn hơn là  
toàn thân phải sa hỏa ngục” (Mt 5,30b). 

Như Mẹ: Đối với tội lỗi, Chúa Giêsu mời gọi con 
cái mình không được nhân nhượng nhưng phải 
dứt khoát và đoạn tuyệt với tất cả mọi hình 

thức. Cần phải cân nhắc hơn thiệt, lợi ích lâu dài 
và lợi ích trước mắt. Con người bao giờ cũng 
thích lối sống dễ dãi, nhưng lối sống dễ dãi chỉ 

đưa tới diệt vong. Chúa Giêsu dạy chúng ta 
sống triệt để, nhờ đó chúng ta mới được sống. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong 
xã hội đề cao lối sống tự do tuỳ ý, không màng 
đến các giá trị đạo đức. Xin Chúa hướng dẫn 

chúng con sống tinh thần Tin Mừng một cách 
can đảm, để nhờ thế chúng con đạt đến sự 
sống viên mãn là hạnh phúc Nước Trời. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng 
Trinh, xin Mẹ giúp chúng con can đảm để dứt 
bỏ những quyến luyến của tính xác thịt. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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11.06.2016 Thứ Bảy 
Th. Barnaba, tông đồ  Mt 10,7-13 

“Anh em đã được cho không  
thì cũng phải cho không như vậy” (Mt  0,8b). 

Như Mẹ: Hành trang cần thiết của người môn 
đệ Chúa Kitô là lòng tin tưởng, phó thác vào sự 
quan phòng của Chúa, chứ không cậy dựa vào 

của cải vật chất. Tất cả những gì người môn đệ 
nhận được thì đều do lòng thương của Thiên 
Chúa. Người môn đệ nhận được như thế nào, 

thì cũng được mời gọi cho đi như thế. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con 

có đều do bởi ân sủng của Chúa. Xin cho chúng 
con biết làm cho ân huệ của Chúa ngày càng trở 
nên sinh ích cho chính chúng con cũng như cho 

người khác, xin cũng cho chúng con biết sẵn 
sàng chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân 
qua các việc làm bác ái. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam 
cùng các Thánh Nữ, xin Mẹ cùng đồng hành với 
các môn đệ Chúa trong hành trình truyền giáo. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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12.06.2016 Chúa Nhật 11 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 3  Lc 7,36 – 8,3 

“Tội của chị rất nhiều  
nhưng đã được tha” (Lc 7,47). 

Như Mẹ: Sứ mạng của Chúa Giêsu là đến tìm 
và cứu chữa những tâm hồn tội lỗi và đưa họ về 
đời sống công chính. Ngài sẵn sàng tha thứ và 

đón nhận những ai thành tâm ăn năn tội mình. 
Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay, là 
một người tội lỗi, nhưng đã được tha. Vì được 

tha, nên chị yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng ta 
là thân phận tội lỗi, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ 

cho chúng ta, nếu chúng ta yêu mến Ngài. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ tình trạng 
tội lỗi của chúng con. Xin Chúa cho chúng con 

thấy được thân phận yếu đuối tội lỗi của mình 
mà cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa 
lấy tình thương mà tha thứ cho chúng con.   

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội 
tổ tông, xin giúp chúng con can đảm đến với bí 
tích hoà giải, khi lỡ sa ngã phạm tội. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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13.06.2016 Thứ Hai 
Th. Antôn Pađôva, lm-tsht  Mt 5,38-42 

“Ai xin, thì hãy cho” (Mt 5,42). 

Như Mẹ: Luật của Thiên Chúa đòi buộc người 

Kitô hữu đi xa hơn con người tự nhiên của 
mình, nhất là trong việc làm bác ái với tha 
nhân: “Ai xin, thì hãy cho”. Khi cho đi là lúc lãnh 

nhận. Thiên Chúa sẽ trả cho người biết cho đi 
gấp bội phần.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong xã hội hưởng thụ hôm 

nay, con người ta thường sống ích kỷ, chỉ nghĩ 
đến mình mà không nghĩ đến người khác. Xin 

biến đổi chúng con và giúp chúng con thực thi 
lời Chúa dạy là biết quảng đại cho đi, vì khi 
chúng con cho đi là chúng con được nhận lại. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác 
lên trời, Mẹ đã sống quảng đại, luôn nghĩ đến 
người khác. Xin Mẹ dạy chúng con biết thể hiện 

lòng yêu mến Chúa qua việc yêu mến tha nhân, 
và giúp chúng con biết làm cho những ân huệ 
Chúa ban ngày thêm phong phú hơn. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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14.06.2016 Thứ Ba 
Tuần 11 TN Mt 5,43-46 

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

Như Mẹ: Con người tự nhiên thường sống và 
đối xử với nhau theo một tiêu chuẩn “có cho và 
có nhận”, và chỉ đáp trả lại khi đã nhận được 

những gì hợp với mình. Chúa Giêsu dạy chúng 
ta phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược 
đãi mình. Cầu nguyện có sức mạnh biến đổi kẻ 

thù thành bạn hoặc anh em của mình. 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, quanh chúng con có 

nhiều kẻ thường làm cho chúng con bực tức, và 
nhiều lúc chúng con cũng làm cho họ khó chịu, 
đến nỗi có khi chúng con đối xử như kẻ thù với 

nhau. Xin Chúa làm cho chúng con biết đổi xử 
thân ái với nhau, và biết cầu nguyện cho nhau. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất 

Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng con sống 
tương quan bằng hữu với những người thường 
có quan điểm đối nghịch với chúng con. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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15.06.2016 Thứ Tư 
Tuần 11 TN  Mt 6,1-6.16-18 

“Khi làm việc lành phúc đức,  
anh em phải coi chừng,  

đừng phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1). 

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. 
Ngài nhìn thấy tất cả những hy sinh và những 

việc lành của ta và Ngài sẽ trả lại gấp bội cho sự 
quảng đại đó. Nếu chúng ta làm điều gì cho ai, 
mà làm cứ như thể làm cho Chúa không cần 

phải được đáp trả, thì chính Chúa sẽ trả công 
bội hậu cho ta.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, người đời thích phô trương 
danh tiếng khi làm việc phúc đức, còn Chúa lại 
muốn chúng con âm thầm khi làm những việc 

lành. Xin cho chúng con lấy tinh thần khiêm 
nhường khi làm những việc lành phúc đức để 
đáng được Chúa thưởng công. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, 
xin dạy chúng con biết sống khiêm tốn, quảng 
đại và sống dưới sự hiện diện của Chúa. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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16.06.2016 Thứ Năm 
Tuần 11 TN  Mt 6,7-15 

“Khi cầu nguyện,  
anh em đừng lải nhải như dân ngoại” (Mt 6,7). 

Như Mẹ: Cầu nguyện là một việc làm rất cần 
thiết đối với người Kitô hữu. Cầu nguyện giúp 
chúng ta sống thân mật với Chúa, được bình 

an,... và giúp chúng ta vượt thắng những yếu 
đuối của bản thân. Để lời cầu nguyện được 
Chúa đoái nhận không phải là cứ nói nhiều 

nhưng là tin tưởng vào Chúa. Cầu nguyện theo 
kinh Lạy Cha là tốt nhất. 

Với Mẹ: Chúa ơi, cuộc sống hiện đại đang lôi 
cuốn nhiều người trẻ xa rời nếp sống cầu 
nguyện. Xin cho các bạn trẻ nhận thức được 

tầm quan trọng của lời cầu nguyện, để họ biết 
dành thời gian cầu nguyện với Chúa hằng ngày.  

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

hướng dẫn đời sống cầu nguyện của chúng con, 
để chúng con biết sống đẹp ý Cha trên trời.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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17.06.2016 Thứ Sáu 
Tuần 11 TN  Mt 6,19-23 

“Anh em đừng tích trữ cho mình  
những kho tàng dưới đất” (Mt 6,19a). 

Như Mẹ: Cùng đích của đời sống người Kitô 
hữu là Nước Trời, tất cả của cải vật chất đời này 
là phương tiện để giúp mình đạt đến Nước 

Thiên Chúa mà thôi. Dầu biết thế, nhiều người 
tín hữu lao đầu tìm kiếm của cải trần gian, mà 
lơ là với việc tìm kiếm Nước Trời. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa dòng xoáy của cơn lốc 
thị trường, con người ta đầu tắt mặt tối lo kiếm 

tiền, mà bỏ bê việc thiêng liêng. Xin cho các tín 
hữu của Chúa, ngoài những bổn phận lo cho đời 
sống vật chất, cũng không ngừng tìm kiếm của 

cải cho Nước Trời mai sau. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ 
luôn sống trong tinh thần của Nước Trời, xin Mẹ 

cùng đồng hành với chúng con trên hành trình 
dương thế với hy vọng hướng về quê Trời. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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18.06.2016 Thứ Bảy 
Tuần 11 TN  Mt 6,24-34 

 “Anh em đừng lo lắng về ngày mai” (Mt 6,34a). 

Như Mẹ: Sống trên đời, con người luôn phải lo 

lắng kiếm cơm manh áo, ngoài ra họ còn có bao 
nhiêu lo toan khác nữa. Thiên Chúa mời gọi 
chúng ta hãy sống tin tưởng và phó thác vào 

Ngài, vì Ngài hằng quan tâm chăm sóc chúng 
ta, lo lắng cho các nhu cầu của chúng ta. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống bon chen ngày 

nay đang lôi kéo chúng con vào vòng xoáy 
không thoát ra được: lo lắng đủ điều. Xin Chúa 

đầy lòng thương xót lôi kéo chúng con về với 
Chúa, biết chạy đến với Chúa và trút hết mọi lo 
âu cho tình thương quan phòng của Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên 
hết các kẻ đồng trinh, Mẹ luôn vững lòng tin 
tưởng vào quyền năng và tình thương của 

Chúa, xin Mẹ gánh lấy những ưu tư trong cuộc 
sống nơi dương thế này của chúng con, và giúp 
chúng con vững lòng tín thác vào Chúa. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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19.06.2016 Chúa Nhật 12 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 4  Lc 9,18-24 

“Còn anh em,  
anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). 

Như Mẹ: Hôm nay Chúa muốn biết các Tông 
Đồ nghĩ gì về Thầy, sau một thời gian các ngài 
sống với Thầy. Qua câu trả lời của ông Phêrô, 

Chúa Giêsu được tuyên xưng là “Đấng Kitô của 
Thiên Chúa”. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang 
hỏi mỗi người chúng ta: “Thầy là ai?” 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã tin vào 
Chúa, nhưng đức tin của chúng con nhiều lúc 

thật mơ hồ. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng 
con. Và có nhiều người xung quanh chúng con 
chưa biết Chúa là ai cả, xin cho họ cũng có cơ 

hội nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ luôn gắn 
bó mật thiết với Người. Xin cho chúng con luôn 

mang tâm tình tin tưởng của Mẹ mà kết hợp với 
Chúa Kitô, Con của Mẹ. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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20.06.2016 Thứ Hai 
Tuần 12 TN  Mt 7,1-5 

“Anh em đừng xét đoán  
để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). 

Như Mẹ: Việc xét đoán là của Thiên Chúa vì 
Thiên Chúa nhìn thấy tận căn tâm hồn tất cả 
mọi người, còn con người thì chỉ thấy được điều 

ở bên ngoài mà thôi. Nếu chúng ta xét đoán 
người ta, thì Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta; 
nếu chúng ta tha thứ cho người ta, Thiên Chúa 

sẽ tha thứ cho chúng ta.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, việc xét đoán là của Chúa, 

xin cho chúng con luôn biết xét mình để thấy 
được những thiếu sót và giới hạn của bản thân, 
để từ đó không xét đoán anh em chúng con 

theo dáng vẻ bên ngoài của họ. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, xin giúp 
chúng con biết ghi nhớ điều Chúa dạy hôm nay, 

mà sống khiêm nhường trước mặt Ngài, cũng 
như biết cách đối xử bác ái với tha nhân. 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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21.06.2016 Thứ Ba 
Th. Luy Gônzaga, tu sĩ  Mt 7,6.12-14 

“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình 
thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”  

(Mt 7,12). 

Như Mẹ: Hầu hết mọi người đều muốn người 
khác làm điều tốt cho mình, nhưng ít khi mình 

cố gắng làm điều tốt cho người ta. Bác ái là 
luôn muốn điều tốt cho người khác và tìm mọi 
cách để làm cho họ. Đó là khuôn vàng thước 

ngọc của Tin Mừng. Ước gì chúng ta luôn ước 
muốn và luôn cố gắng thực hiện điều này. 

Với Mẹ: Con người thường quy về mình và chỉ 
muốn sự tốt đến với mình. Lạy Chúa, chúng con 
rất ích kỷ hẹp hòi và khó lòng nghĩ tới người 

khác. Xin Chúa thôi thúc chúng con trong việc 
cố gắng thực thi bác ái với nhau và cho nhau. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, 

Mẹ ơi, xin giúp chúng con luôn cố gắng để làm 
việc nghĩa cho những người xung quanh. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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22.06.2016 Thứ Tư 
Th. Paulinô, gm  Mt 7,15-20 

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào  
thì biết họ là ai” (Mt 7,16). 

Như Mẹ: Có câu rằng “xem quả thì biết cây”. 
Những hành vi thể hiện ra bên ngoài của con 
người phản ánh đời sống nội tâm của họ. Thế 

nào là người Kitô hữu đích thực? Cứ nhìn vào 
đời sống họ thì sẽ biết họ như thế nào. Người 
tín hữu nào phản chiếu niềm tin của mình qua 

đời sống bác ái yêu thương, người đó là môn đệ 
của Chúa Kitô. 

Với Mẹ: Xin Chúa cho các thành phần trong 
Giáo Hội biết sống đúng chức năng của mình 
với một niềm tin tưởng vào quyền năng của 

Chúa, không ngừng sinh hoa quả dồi dào là một 
đời sống tin yêu và phó thác. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, 

Mẹ đã sinh ra hoa trái ân sủng tốt đẹp là Chúa 
Giêsu, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết sống 
gắn bó với Chúa Giêsu nhiều hơn. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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23.06.2016 Thứ Năm 
Th. Justinô, tđ  Mt 7,21-29 

“Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy,  
mới được vào mà thôi” (Mt 7,21b). 

Như Mẹ: Lời Chúa có sức mạnh biến đổi. Lời 
Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta đi. Khi chúng 
ta yêu mến Lời Chúa và quyết tâm thực hành, 

chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa. Làm theo ý Chúa là 
điều làm đẹp lòng Chúa nhất. Việc thực thi ý 
Chúa là điều rất quan trọng trong đời sống 

người Kitô hữu. Người Kitô hữu cần dành nhiều 
thời gian cầu nguyện hơn, có cầu nguyện thì 

mới có thể hiểu là Chúa muốn ta làm gì.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thích làm theo ý 
mình hơn ý người khác. Xin cho chúng con thật 

sự yêu mến thánh ý của Chúa và can đảm thực 
thi bằng cuộc sống của mình dù phải chịu nhiều 
đau khổ thử thách. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin 
Mẹ dạy chúng con biết sống Lời của Chúa. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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24.06.2016 Thứ Sáu 
SN TH. GIOAN TẨY GIẢ  Lc 1,57-66.80 

“Có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66b). 

Như Mẹ: Tên “Gioan” nghĩa là “Thiên Chúa Thi 

Ân”. Đây chính là tên Thiên Chúa đặt cho ông. 
Quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ ông 
luôn. Vì thế, ông đã trở nên người can đảm 

trong việc làm chứng cho Đức Giêsu bằng cuộc 
đời và cái chết của mình. Tất cả những ân huệ 
ông nhận được đều do tình thương nhưng 

không của Thiên Chúa. Ông luôn khao khát 
được nhỏ đi để Chúa lớn lên trong cuộc đời 

chứng nhân của ông. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người sinh ra trong cuộc 
đời đều là do ý muốn và tình yêu Chúa dự liệu. 

Xin cho mọi người biết rằng Chúa hằng quan 
tâm chăm sóc và yêu thương họ. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin 

cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình 
thương Chúa trong cuộc đời chúng con! 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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25.06.2016 Thứ Bảy 
Tuần 12 TN  Mt 8,5-17 

“Ông cứ về đi, ông tin thế nào  
thì được như vậy” (Mt 8,13). 

Như Mẹ: Hằng ngày, có biết bao nhiêu người 
đang phải trải qua đau khổ, buồn phiền. Nhưng 
có mấy ai biết chạy đến kêu xin Chúa, hoặc có 

đến với Chúa thì cũng không dám đặt niềm tin 
vào Ngài! Chúa sẵn sàng thi ân giáng phúc cho 
những ai hết lòng tin tưởng chạy đến với Ngài. 

Ngài chỉ cần một điều kiện là có lòng tin thôi.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho những người đau 

khổ biết chạy đến nương ẩn nơi Ngài. Xin cho 
những người đến với Chúa thì đến với một niềm 
cậy trông tin tưởng vững vàng và kiên trì.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, 
Mẹ nhìn rõ những nỗi khổ đau vất vả của chúng 
con, xin Mẹ nâng đỡ phù trì chúng con khi 

chúng con gặp gian nan. Xin Mẹ cũng đoái 
thương những ai chạy đến kêu xin Mẹ.  

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu 

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

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



32 

 

26.06.2016 Chúa Nhật 13 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 1  Lc 9,51-62 

“Còn anh, anh hãy đi loan báo  
triều đại Thiên Chúa” (Lc 9,60b). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo 
về triều đại Thiên Chúa. Khi đã hoàn thành 
nhiệm vụ đó, Ngài phải về trời. Trước khi về 

trời, Ngài mời gọi các môn đệ đi loan báo Tin 
Mừng cứu độ. Sứ vụ loan báo Tin Mừng là một 
việc cần thiết và phải được ưu tiên. Người môn 

đệ phải lấy nhiệm vụ này làm đầu. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người thuộc nhiều dân 

tộc chưa được nghe nói về Chúa. Xin cho có 
nhiều người tận tâm trong sứ vụ cứu độ. Và xin 
cho chúng con cũng biết góp phần vào việc làm 

cho Tin Mừng của Chúa được lan rộng.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, xin Mẹ 
khẩn cầu cho các nhà truyền giáo có đủ phương 

tiện và lòng nhiệt thành để phục vụ cho sứ vụ 
loan báo triều đại Thiên Chúa được tốt hơn.   

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   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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27.06.2016 Thứ Hai 
Tuần 13 TN Mt 8,18-22 

“Con chồn có hang, chim trời có tổ  
Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian này như 
một người nghèo: không có chỗ tựa đầu. Người 
chấp nhận sống nghèo như thế là để tận tâm 

cho sứ vụ loan báo triều đại Thiên Chúa. Chúa 
Giêsu nêu gương cho môn đệ Người. Người 
không ép buộc họ nhưng kêu mời họ tự nguyện 

sống tinh thần của Thầy.  

Với Mẹ: Con người thường thích an ổn và có 

một cuộc sống đầy đủ phương tiện, nhưng 
người môn đệ Chúa thì phải rũ bỏ tất cả để 
sống niềm tín thác vào Chúa. Xin Chúa nâng đỡ 

những người đang sống trong đời sống dâng 
hiến cũng như những người đang dấn thân 
trong việc phục vụ Tin Mừng. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ 
giúp chúng con biết bỏ đi những gì không cần 
thiết để chúng con dễ gần với Chúa hơn.  

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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28.06.2016 Thứ Ba 
Th. Irênê, gmtđ  Mt 8,23-27 

“Thưa Ngài, xin cứu chúng con,  
chúng con chết mất” (Mt 8,25). 

Như Mẹ: Khi đứng trước sóng to bão lớn, ai mà 
chẳng cảm thấy run sợ. Khi gặp sóng to gió lớn, 
thuyền chông chênh, các môn đệ cũng hoảng 

sợ, kêu xin Chúa cứu: “xin cứu chúng con, 
chúng con chết mất”. Chúa Giêsu đã ngăm đe 
gió và biển, biển liền lặng như tờ. Như thế, 

Chúa có sức mạnh và quyền năng, khi vững tin 
vào Chúa thì không có gì phải sợ. 

Với Mẹ  Lạy Chúa, niềm tin của chúng con còn 
yếu kém, vì thế mỗi khi gặp khó khăn chúng 
con dễ than trách  Lạy Chúa, chúng con xin tín 

thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc 
đời. Xin làm vững mạnh đức tin của chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập 

địa, Mẹ tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa trong 
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ 
cũng dạy bảo chúng con biết noi gương Mẹ. 

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

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



35 

 

29.06.2016 Thứ Tư 
TH. PHÊRÔ và PHAOLÔ, TĐ  Mt 16,13-19 

“Thầy sẽ trao cho anh  
chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,19). 

Như Mẹ: Tại sao Chúa Giêsu lại chọn một 
người như Phêrô để đứng đầu Giáo Hội? Chúa 
chọn những người kém cỏi để làm công việc của 

Chúa, để cho người ta biết rằng Giáo Hội là 
công trình của Chúa, chứ không phải của con 
người. Chúa chọn người yếu kém để họ biết 

khiêm nhường cậy trông vào sức mạnh của 
Chúa, chứ không cậy dựa vào sức riêng mình. 

Với Mẹ: Xin Chúa hướng dẫn Hội Thánh để Hội 
Thánh luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa 
đã giao phó. Xin Chúa nâng đỡ Đức giáo hoàng 

và các giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên 
của Chúa.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, 

chúng con xin dâng lên Mẹ những cố gắng của 
các thành phần trong Hội Thánh, xin cho chúng 
con nhiệt tình góp phần xậy dựng Hội Thánh.  

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh  áng Danh). 
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30.06.2016 Thứ Năm 
Các th. tử đạo tiên khởi của Rôma  Mt 9,1-8 

“Này con, cứ an tâm,  
con đã được tha tội rồi” (Mt 9,2b). 

Như Mẹ  Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa 
muốn dạy cho chúng ta biết rằng tình yêu 
thương nhau rất cần thiết, giống như chiếc cầu 

giúp chúng ta đến được với Chúa như anh bại 
liệt trong bài Tin Mừng. Anh không thể tự mình 
đến với Chúa Giêsu, nhưng anh được những 

người xung quanh giúp anh, khiêng anh đến với 
Chúa Giêsu và anh đã được chữa lành. 

Với Mẹ  Chúa ơi, chúng con cũng bị liệt về thể 
lý, tâm lý vì bị bức xúc, thất vọng, chán chường, 
hay liệt về tâm linh do tội lỗi... Vì thế chúng con 

cần lòng thương xót của Chúa, để được chúc 
phúc và chữa lành. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin 

cho chúng con mau mắn chạy tới Chúa để được 
Ngài xót thương phù trì.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại 

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

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

 

THIÊN CHÚA MUỐN SỬ DỤNG MẸ MARIA 

TRONG VIỆC THÁNH HOÁ CÁC LINH HỒN 

Thánh Louis Grignion De Montfort 

LTS: Mẹ Maria đóng một vai trò rất quan trọng 
trong việc thánh hoá các linh hồn. Chúng ta đều 
biết Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên một 
cách trác tuyệt, gìn giữ một cách vẹn toàn và 
ban ân sủng một cách dồi dào. Mẹ được Chúa 
Giêsu giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng là 
làm mẹ của các tín hữu. Xin mời đọc qua đoạn 
trích dưới đây trong tác phẩm “Thành thực sùng 
kính Mẹ Maria”, để thấy rõ vai trò của Đức Mẹ.  

22. Ba Ngôi cực thánh đã hành sử thế nào 

trong mầu nhiệm Nhập Thể và sự giáng lâm thứ 
nhất của Chúa Kitô, thì các Ngài sẽ vẫn hành sử 

như thế mọi ngày, một cách vô hình, trong Hội 
Thánh, và sẽ hành sử như vậy cho đến tận thế, 
nghĩa là cho tới cuộc giáng lâm sau cùng của 

Chúa Kitô. 

23. Thiên Chúa Cha đã quy tụ tất cả nước lại 
thành một khối, gọi là biển. Ngài cũng quy tụ 
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tất cả mọi ân sủng của Ngài nơi một người là 

Mẹ Maria. Thiên Chúa cao cả có một kho tàng, 
một nơi cất giữ những đồ quý giá: nơi đây Ngài 
cất giấu tất cả những gì là tốt đẹp, huy hoàng, 

hoạ hiếm và quý giá, kể cả Con của Ngài. Kho 
tàng bao la này, chính là Trinh Nữ Maria rất 
thánh mà các thánh gọi là kho báu của Chúa: 

nhờ kho tàng đầy ắp này mà chúng ta và mọi 
người trở nên giàu có. 

24. Chúa Con đã thông ban cho Mẹ Ngài tất cả 

những gì Ngài đã thủ đắc nhờ cuộc sống và sự 
chết của Ngài, các công nghiệp vô cùng và các 
nhân đức cao cả của Ngài. Ngài đã đặt Mẹ Ngài 

làm người thủ quỹ tất cả những gì Cha Ngài đã 
ban cho Ngài làm gia nghiệp. Chính qua Mẹ 
Maria của Ngài, Ngài đã áp dụng các công 

nghiệp của Ngài cho các chi thể của Ngài, thông 
ban các nhân đức của Ngài và phân phối các ân 
sủng của Ngài. Mẹ Maria chính là con kênh 

huyền nhiệm, công trình dẫn thuỷ, để Chúa Kitô 
tuôn xuống muôn vàn ơn thương xót cho loài 

người.  

25. Chúa Thánh Thần đã thông ban cho Mẹ 
Maria, hiền thê trung tín của Ngài, tất cả những 

hồng ân khôn tả của Ngài. Chúa đã chọn Mẹ 
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làm Đấng ban phát tất cả mọi hồng ân của 

Ngài, để Mẹ ban cho ai tuỳ ý Mẹ, nhiều hay ít 
như Mẹ muốn và khi nào Mẹ muốn. Mẹ có 
quyền ban phát các hồng ân và ân sủng của 

Chúa Thánh Thần, cho nên không một hồng ân 
nào của Chúa được ban cho người ta, mà không 
qua bàn tay trinh khiết của Mẹ. Vì thánh ý của 

Thiên Chúa là chúng ta có được mọi ơn qua tay 
Mẹ Maria: như thế, vì Mẹ đã sống khó nghèo, 
khiêm nhường và ẩn dật đến tận đáy sự hư vô 

suốt đời mình, do đức khiêm nhường thẳm sâu 
của mình, Mẹ Maria đã được Đấng Tối Cao tôn 
trọng, đề cao và làm cho trở thành phong phú. 

Đó là những tâm tình của Giáo Hội và của các 
thánh Giáo Phụ (như thánh Bênađô, thánh 
Bênađinô thành  ienna, và các thánh được trích 

dẫn nơi các số 141-142). 

26. Nếu tôi nói với những bộ óc thông thái của 
thời nay, tôi có thể chứng minh đầy đủ những 

điều tôi nói cách đơn sơ đây, bằng những lời 
Kinh Thánh, lời các thánh Giáo Phụ, và tôi sẽ 

trích dẫn bằng tiếng Latinh, đưa ra những lý lẽ 
vững chắc như người ta có thể thấy được trình 
bày đầy đủ, bởi cha Poiré trong cuốn “Vương 
miện ba vòng của Trinh Nữ Maria rất thánh”. 
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Nhưng vì tôi nói riêng với những tâm hồn nghèo 

khó và đơn sơ, đầy thiện chí và có niềm tin 
mạnh mẽ hơn đa số các nhà thông thái, họ tin 
một cách đơn sơ hơn và với nhiều công phúc 

hơn, cho nên tôi chỉ cần trình bày chân lý cách 
đơn sơ, không cần trích dẫn những đoạn văn 
bằng tiếng Latinh mà họ không hiểu, mặc dầu 

tôi vẫn trích dẫn một vài câu, chứ không tìm tòi 
cầu kỳ đâu. Chúng ta hãy tiếp tục. 

27. Ân sủng thì hoàn thiện bản tính tự nhiên, và 

vinh quang trên trời sẽ hoàn thiện ân sủng, cho 
nên chắc chắn ở trên trời Chúa Giêsu vẫn là Con 
của Mẹ Maria như khi còn sống ở trần gian, và 

Ngài vẫn giữ niềm kính phục và vâng lời của 
người con toàn hảo nhất trong các người con, 
đối với người Mẹ tuyệt vời hơn mọi người mẹ. 

Nhưng ta phải coi chừng, đừng quan niệm sự 
vâng phục như thế của Chúa Giêsu như một sự 
giảm giá trị hoặc một sự bất toàn ở nơi Ngài. 

Bởi vì Mẹ Maria ở dưới Con mình vô cùng, vì 
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Mẹ không ra 

lệnh cho Ngài như một người mẹ ở trần gian 
này truyền dạy con cái ở dưới quyền mình. 
Được hoàn toàn biến đổi nên giống Thiên Chúa, 

nhờ ân sủng và vinh quang thiên quốc (mà ta 
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biết ân sủng và vinh quang biến đổi các thánh 

nên giống Thiên Chúa), Mẹ Maria không xin gì, 
không muốn gì, không làm gì trái với thánh ý 
ngàn đời bất biến của Thiên Chúa. Vậy khi 

chúng ta thấy viết trong các tác phẩm của các 
thánh Bênađô, Bênađinô, Bonaventura v.v... 
rằng mọi sự trên trời dưới đất, cả chính Thiên 

Chúa, đều vâng phục Mẹ Maria,1 thì phải hiểu là 
các thánh muốn nói rằng: Thiên Chúa đã muốn 
dành cho Mẹ một uy quyền lớn lao đến độ coi 

như Mẹ có uy quyền như Thiên Chúa, và những 
lời cầu xin và những lời kêu xin của Mẹ rất 
mạnh thế trước mặt Thiên Chúa, đến nỗi tưởng 

như đó là những mệnh lệnh của Mẹ đối với 
Đấng Tối Cao và vô cùng quyền uy, bởi vì 
không bao giờ Chúa cưỡng lại lời cầu xin của Mẹ 

chí ái của Ngài, một lời cầu xin rất khiêm 
nhường và luôn phù hợp với thánh ý của Ngài. 

Nếu với sức mạnh của lời cầu xin của mình, ông 

Môsê đã mạnh mẽ ngăn cản cơn thịnh nộ của 
Thiên Chúa đối với dân Israel, đến độ Thiên 

Chúa cao cả và vô cùng nhân hậu đã không 
cưỡng lại được lời cầu xin đó, và đã phải xin 

                                                
1 Xem nơi số 76 dưới đây. 
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ông để cho Ngài nổi cơn lôi đình và trừng trị 

dân tộc phản loạn đó, thì huống chi chúng ta 
phải nghĩ về lời cầu xin của Mẹ Maria rất khiêm 
nhường, người Mẹ xứng đáng của Thiên Chúa, 

vì đối với Thiên Chúa thì lời cầu xin của Mẹ 
mạnh thế hơn tất cả các lời cầu xin và chuyển 
cầu của tất cả các thiên thần và tất cả các 

thánh trên trời và dưới thế này? 

28. Trên thiên đàng, Mẹ Maria ra lệnh cho các 
thiên thần và các thánh. Để tưởng thưởng đức 

khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, Thiên Chúa đã 
ban cho Mẹ uy quyền và trao cho Mẹ nhiệm vụ 
lấp đầy những ngai toà của các thiên thần phản 

loạn đã để trống, do sự kiêu ngạo của chúng: 
Mẹ sẽ tác tạo nên các thánh nam nữ để ngồi 
vào các ngai toà đó. Thánh ý của Đấng Tối Cao 

luôn đề cao những kẻ khiêm nhường (Lc 1,52), 
là dù muốn dù không, trái đất và hoả ngục phải 
tuân theo các mệnh lệnh của Trinh Nữ Maria, 

người phụ nữ khiêm cung đã được Thiên Chúa 
phong làm Nữ Hoàng trời đất, làm vị thống lãnh 

các đạo binh thiên quốc, làm người quản lý các 
kho tàng của Chúa, làm Đấng phân phát các 
hồng ân của Ngài, cùng với Ngài tác tạo nên các 

kỳ công vĩ đại, sửa chữa những sai phạm của 
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loài người: Mẹ Maria cũng được Chúa đặt làm 

Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, 
làm vị huỷ diệt các kẻ thù của Thiên Chúa, và là 
người cộng tác trung thành của Chúa để thực 

hiện những công trình vĩ đại và những chiến 
thắng. 

29. Thiên Chúa Cha muốn nhờ Mẹ Maria tác tạo 

cho Ngài những con cái, cho đến ngày tận thế, 
và Thiên Chúa nói với Mẹ: “In Jacob inhabita: 
Xin hãy ở trong nhà Giacóp”, nghĩa là xin Maria 
hãy ở và hãy cư ngụ nơi các con cái của Ta, 
những kẻ được tiền định và được biểu tượng bởi 
Giacóp, chớ đừng ở với các con cái của ma quỷ, 

những kẻ bị luận phạt và được biểu tượng bởi 
Esau. 

30. Cũng như trong việc sinh sản tự nhiên về 

thân xác, phải có một người cha và một người 
mẹ, thì trong việc sinh sản siêu nhiên về tinh 
thần, chúng ta cũng có một người cha là Thiên 

Chúa và một người mẹ là Đức Maria. Tất cả các 
con cái đích thực của Chúa, những kẻ được tiền 

định, đều có cha là Thiên Chúa và mẹ là Mẹ 
Maria. Ai không có Mẹ Maria là mẹ thì cũng 
không có cha là Thiên Chúa. Bởi vậy những kẻ 

bị Chúa ruồng bỏ, như những người rối đạo, 
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những người ly giáo v.v... họ căm ghét Trinh Nữ 

Maria rất thánh, hoặc nhìn Ngài cách khinh bỉ, 
hoặc cách dửng dưng, thì họ không có cha là 
Thiên Chúa và không có mẹ là Mẹ Maria. Nếu 

họ nhận Ngài là Mẹ, thì họ đã yêu mến và tôn 
kính Ngài, như một đứa con đích thực và hiếu 
thảo, tự nhiên yêu mến và tôn kính mẹ mình, 

người đã sinh ra mình. 

Một dấu hiệu không thể sai lầm và rất chắc 
chắn để phân biệt một bên là những người rối 

đạo, những kẻ theo tà thuyết, những kẻ bị Chúa 
ruồng bỏ, và bên kia là những người được Chúa 
chọn, đó là: người rối đạo và kẻ bị Chúa ruồng 

bỏ thì luôn tỏ ra khinh bỉ hoặc dửng dưng đối 
với Mẹ Maria rất thánh; họ dùng lời nói hoặc lối 
sống của họ để hạ giảm sự sùng kính và yêu 

mến Mẹ Maria, cách công khai hoặc cách kín 
đáo, đôi khi họ đưa ra những cớ rất đẹp đẽ. 
Than ôi! Thiên Chúa Cha đã không nói với Mẹ 

Maria là hãy cư ngụ nơi nhà họ, vì họ là con cái 
của Esau! 

31. Chúa Con muốn được hình thành, và có thể 
nói muốn nhập thể mọi ngày trong các chi thể 
của Ngài, nhờ Mẹ chí ái của Ngài, nên Ngài nói 

với Mẹ Ngài: “In Israel hereditare: Mẹ hãy nhận 
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lấy Israel làm gia nghiệp”. Như thể Ngài nói với 

Mẹ Ngài rằng: Thiên Chúa, Cha của con đã ban 
cho con tất cả mọi dân nước trần gian làm gia 
nghiệp. Ngài cũng ban cho con tất cả mọi 

người, tốt và xấu, những kẻ được kén chọn và 
những kẻ bị ruồng bỏ: những kẻ lành, con sẽ 
hướng dẫn họ bằng chiếc gậy vàng, còn những 

kẻ dữ sẽ được hướng dẫn bằng chiếc gậy sắt. 
Con sẽ là cha và là người bảo trợ cho các kẻ 
lành. Con sẽ là người oán thù những kẻ dữ. Con 

sẽ là vị thẩm phán xét xử mọi người. Còn Mẹ, 
thưa Mẹ chí ái, gia nghiệp và tài sản của Mẹ chỉ 
gồm có những kẻ được kén chọn; Mẹ sẽ sinh ra 

họ, nuôi nấng và dưỡng dục họ. Với tư cách là 
Nữ Hoàng của họ, Mẹ sẽ hướng dẫn, cai quản 
và bảo vệ họ. 

32. Chúa Thánh Thần phán: “Homo et homo 
natus est in ea: Một người và một người đã sinh 
ra tại đó” (Tv 86,5). Theo cách giải thích của 

một số Giáo Phụ,2 người thứ nhất được sinh ra 
bởi Mẹ Maria là “Người-Thiên Chúa”, Chúa Giêsu 

Kitô; người thứ hai là những người như chúng 
ta, con của Thiên Chúa và của Mẹ Maria, do 

                                                
2 Như Ôrigênê và sau đó là thánh Bonaventura, xem số 
 4  dưới đây. 
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được nhận làm nghĩa tử. Nếu Chúa Giêsu Kitô, 

Đầu và Thủ Lãnh của mọi người, đã được sinh 
ra trong Mẹ, thì những kẻ Chúa chọn, những chi 
thể của Đầu này, cũng tất nhiên phải được sinh 

ra trong Mẹ. Một người mẹ không thể sinh ra cái 
đầu mà lại không sinh ra các chi thể, cũng như 
không thể sinh ra các chi thể mà không sinh ra 

cái đầu của một con người: nếu không, đó sẽ là 
một quái vật trong lãnh vực tự nhiên. Trong 
lãnh vực ân sủng cũng thế, đầu và các chi thể 

được sinh ra bởi cùng một người mẹ: nếu một 
chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô được sinh ra 
bởi một người mẹ nào không phải là Mẹ Maria, 

Đấng đã sinh ra Chúa Kitô là Đầu của Nhiệm 
Thể, thì đó sẽ không phải là một kẻ Chúa chọn, 
cũng không phải là một chi thể của Chúa Kitô, 

nhưng là một quái vật trong lãnh vực ân sủng. 

33. Hơn nữa, hiện nay cũng như cho tới muôn 
đời, Chúa Giêsu Kitô vẫn là Con của Mẹ Maria 

đã sinh ra, như tất cả trời đất luôn chúc tụng 
Mẹ muôn ngàn lần mỗi ngày: “Và Giêsu con 
lòng Bà gồm phúc lạ!” Đối với mỗi người chúng 
ta, cũng như đối với toàn thể nhân loại nói 
chung, Chúa Giêsu Kitô là hoa trái và là tác 

phẩm của Mẹ Maria, thành thử khi người tín 
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hữu có Chúa Kitô được tác tạo trong linh hồn 

mình, thì người đó có thể mạnh dạn nói rằng: 
“Cảm tạ Mẹ Maria, Chúa Kitô mà tôi mang trong 
tâm hồn là hoa trái và tác phẩm của Mẹ, vì 

không có Mẹ, tôi sẽ không có Chúa đây”. Và 
người ta có thể áp dụng cho Mẹ, đúng hơn là 
cho thánh Phaolô, những lời mà thánh Tông đồ 

đã nói về mình: “Quos iterum parturio, donec in 
vobis formetur Christus: tôi phải quặn đau sinh 
ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành 
hình nơi anh em” (Gl 4,19). Tự vươn lên khỏi 
bản thân, và vượt quá những gì tôi vừa nói trên 
đây, thánh Augustinô đã nói rằng: để nên giống 

hình ảnh Con Thiên Chúa, tất cả những kẻ được 
Chúa chọn đều được ẩn giấu trong lòng Mẹ 
Maria khi họ còn sống ở thế gian này: ở đó, họ 

được giữ gìn, được nuôi nấng và được Mẹ nhân 
từ chăm lo và lớn lên, cho tới khi Mẹ sinh ra họ 
vào trong vinh quang của Chúa, lúc họ chết, vì 

giờ chết là giờ họ được sinh ra, như Giáo Hội gọi 
ngày chết là ngày sinh của các thánh nam nữ. 

Ôi! Mầu nhiệm ân sủng này không hề được các 
kẻ Chúa ruồng bỏ nhận biết, và cũng rất ít được 
các kẻ Chúa chọn hiểu biết! 
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34. Chúa Thánh Thần muốn tác tạo cho mình 

những kẻ được kén chọn trong Mẹ và nhờ Mẹ, 
và Chúa nói với Mẹ: “In electis meis mitte 
radices: Hiền thê chí ái của Ta ơi, xin Người hãy 
đâm sâu những rễ các nhân đức của Người nơi 
các kẻ Ta kén chọn, để họ lớn lên về mọi nhân 
đức và các ân sủng. Ta đã rất vui sướng nơi 

Người, khi Người còn sống nơi trần gian và thực 
hành những nhân đức cao cả của Người: Ta 
muốn thấy Người mãi nơi trần gian, mà không 

bỏ mất vinh hiển của Người ở trên trời. Muốn 
được như thế, xin Người hãy tái xuất hiện nơi 
các kẻ Ta kén chọn: ước chi Ta được vui sướng 

nhìn thấy nơi họ những rễ của đức tin bất khuất 
của Người, của đức khiêm nhường sâu thẳm 
của Người, của đức hãm mình phổ quát của 

Người, của việc nguyện gẫm cao siêu của 
Người, của đức ái nồng nàn của Người, của đức 
trông cậy vững vàng và tất cả các nhân đức của 

Người. Người là hiền thê mãi mãi trung tín, mãi 
mãi trong sạch và mãi mãi phong phú của Ta: 

đức tin của Người hãy cho Ta những tâm hồn 
trung thành, đức trinh khiết của Người hãy 
mang lại cho Ta những con người khiết tịnh, và 

sự phong phú của Người hãy mang lại cho Ta 
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những kẻ Chúa chọn và những đền thờ thiêng 

liêng!” 

35. Khi Mẹ Maria đã đâm rễ các nhân đức trong 
một linh hồn, Mẹ sẽ tạo thành những kỳ công 

của ân sủng mà chỉ mình Mẹ có khả năng, bởi vì 
Mẹ là Trinh Nữ duy nhất, không ai có thể sánh 
được về đức trinh khiết và về sức phong phú. 

Với Chúa Thánh Thần, Mẹ đã tạo thành kỳ công 
vĩ đại nhất, chưa từng có và sẽ không bao giờ 
có, đó là “Người-Thiên Chúa”, Chúa Giêsu Kitô, 

và tiếp sau đó Mẹ sẽ tạo thành những công 
cuộc vĩ đại nhất, vào những thời gian sau cùng. 
Việc đào tạo và giáo dục những vị thánh lớn 

nhất, vào lúc gần ngày tận thế, sẽ được dành 
cho Mẹ, vì chỉ có Mẹ, Trinh Nữ độc đáo và phi 
thường, mới có thể cùng với Chúa Thánh Thần, 

tạo thành những việc kỳ diệu và phi thường. 

36. Khi Chúa Thánh Thần, Phu Quân của Mẹ, 
thấy Mẹ trong một linh hồn, Ngài liền bay tới, 

vui sướng đi vào và trao ban dư đầy cho linh 
hồn đó, y như Chúa vẫn dành mọi ưu ái cho Mẹ 

Maria, Hiền Thê của Ngài. Một trong những lý 
do tại sao hiện nay Chúa Thánh Thần không 
thực hiện những việc kỳ diệu lẫy lừng trong các 

linh hồn, đó là vì Chúa không thấy có sự kết 
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hiệp chặt chẽ với Hiền Thê của Ngài nơi các tâm 
hồn, mà Mẹ Maria là Hiền Thê trung tín và bất khả 

phân ly của Ngài. Tôi nói “bất khả phân ly”, bởi vì từ 
khi Chúa Thánh Thần, Tình yêu bản thể của Chúa 
Cha và Chúa Con đã kết hôn với Trinh Nữ Maria để 

sinh ra Chúa Giêsu nơi trần gian, và sinh ra Chúa 
Giêsu Kitô trong các linh hồn được kén chọn, thì 
không bao giờ Ngài ruồng bỏ Mẹ, vì Mẹ luôn là Trinh 

Nữ trung thành và phong phú. 

TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa 

Giêsu” được ban hành ngày 06.02. 965 để kỷ niệm 
200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ðức 
Phaolô VI viết:  

 Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất 
cao quý và ÐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại 
này. 

 Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi 
thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng 
lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng 
Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó 
được đổi mới về mọi phương diện. 

 Việc tôn sùng này cốt yếu là kính thờ Chúa Giêsu 
một cách xứng đáng và đền tạ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu về tội lỗi của ta. 
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