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DÂNG MẸ TẤM LÒNG TÍN THÁC - CẬY TRÔNG 

     Mẹ ơi Mẹ, tên Lavang nhè nhẹ. 

     Thuở năm nào, Mẹ hiện đến ủi an. 

     Đoàn con cái ,đang lầm than khốn đốn. 

     Khấn van nài, Mẹ âu yếm chở che.     
          ( Hưng Lợi) 

 Là người công giáo, mỗi người chúng ta ai cũng biết và thuộc lòng kinh Mân Côi để cầu nguyện với 

Mẹ Maria. Đây là lời kinh cầu nguyện rất giản dị, dễ đọc, dễ nhớ và phù hợp với mọi người. Cầu nguyện 

bằng Kinh Mân Côi là cầu nguyện bằng cả con người trọn vẹn, thân xác và tâm hồn hướng về Thiên Chúa 

qua Mẹ Maria. Thế nhưng, vì lý do tục hóa mà nhiều người ngày nay đã từ bỏ việc lần chuỗi Mân Côi và 

người ta xem kinh Mân Côi là đạo đức bình dân của các ông - bà già nua sùng đạo ít học và rảnh rỗi chẳng 

có việc gì làm trong một thế giới của phát triển khoa học và tri thức, nên việc cầu nguyện bằng chuỗi Mân 

côi là sự sùng đạo cổ hũ, tốn thời gian. Tuy nhiên, là tín hữu bình dân, chúng ta nên học lối sống của những 

nhà bác học đã để lại cho thế giới những di sản quý báu về khoa học, nhưng luôn dành thời gian thư giãn 

của mình đắm mình trong lời kinh Mân Côi 'được xem như bình dân này' đó là: Louis Pasteur viện trưởng 

viện nghiên cứu vi trùng học; André-Marie Ampère, nhà vật lý khám phá ra điện kế học; hay như Blaise 

Pascal là khoa học gia, đồng thời là triết gia nổi tiếng. 

 Chính vì lời Kinh Mân Côi rất giản dị và bình dân. Ý niệm “bình dân” này đã làm nhiều người coi nhẹ 

và hạ thấp giá trị của lời cầu nguyện này. Có lẽ vì hiểu sai về từ “bình dân” mà một số tín hữu, có khuynh 

hướng xem thường việc cầu nguyện với kinh Mân Côi. Thế nhưng, trong lịch sử Giáo Hội, từ khi chuỗi Mân côi 

đã được các cha dòng Đa Minh truyền bá từ thế kỷ 15, và sau khi, nhờ phép lạ qua việc cổ võ cầu nguyện lời 

kinh Mân côi, mà người Công giáo đã chiến thắng quân Hồi giáo Thổ ở vịnh Lépanté, ngày 7-10-1571, và để 

ghi nhớ ơn Mẹ Maria cứu Giáo hội, Đức Giáo Hoàng Pio V đã chọn ngày 7, tháng 10 hàng năm để kính nhớ Mẹ 

Mân Côi. Hơn nữa, Để nhớ lại lời hứa của Mẹ kỷ niệm 100 năm trong lần cuối Mẹ hiện ra tại Fatima vào ngày 

13 tháng 10 năm 1917: “Các con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.” Qua các triều đại Giáo Hoàng, Vị Lãnh Tụ 

tinh thần tối cao của mọi kitô hữu luôn cổ võ cầu nguyện cùng Mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi: Đức Lêô XIII 

đã nói: "Kinh Mân Côi như một vũ khí thiêng liêng hữu hiệu chống lại sự dữ đang phương hại đến xã hội”; Đức 

Pio X thì mời gọi: “Nếu chúng con muốn gia đình bình an, hoà thuận thì hãy đọc kinh Mân Côi”.; Đức Pio XI  

lại khuyên: “các bậc cha mẹ hãy ghi sâu vào tâm trí con cái mình thói quen lần hạt mân côi”; thánh Gioan 

Phalô II nói ca ngợi: "Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi thích nhất, đó là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời 

trong sự đơn giản và sâu sắc". Với lời kinh Mân Côi chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần những lời mà đã chứng 

minh sức mạnh và hiệu quả của tâm tình cầu nguyện.  

 Thật vậy, lời kinh Mân Côi tuy rất đơn sơ, mộc mạc nhưng lại vô cùng sâu sắc, vì đó là lời kinh do 

chính Thiên Chúa, các sứ thần và Mẹ Maria lập nên – gồm có kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh. 

Đức Phaolô VI trong Tông huấn 'Marialis Cultus' đã gọi Kinh Mân Côi là “cuốn Tin Mừng rút gọn”, là lời cầu 

nguyện rất có thế giá trước mặt Chúa. Kinh Mân côi quả là gia tài giản dị - thánh thiêng của Giáo hội. Với lời 

kinh đơn sơ giúp cho mọi người có thể dễ dàng thực hiện, dễ dàng đọc một mình trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, 

mọi nơi, và cũng như dễ dàng cầu nguyện chung mà ai cũng có thể tích cực tham gia. Những người con của Mẹ, 

có thể là Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, hay là cộng đồng dân chúa - trong số họ là 

luật sư, kỹ sư, bác sĩ...hay có thể là sinh viên, học sinh... từ những cụ già cho đến trẻ thơ, những ai có lòng sùng 

 



kính Mẹ Maria, hằng ngày cùng nhau lần chuỗi Mân Côi. Và như thế, qua kinh Mân Côi, người tín hữu sẽ chìm 

sâu vào tình yêu và ân sủng cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Gioan Phaolô II đã chọn cho ngài châm ngôn sống: 

"Totus Tuus" - "Tất cả thuộc về Mẹ" để dâng hiến cho Mẹ Maria và chìm sâu trong lời kinh Mân Côi tuyệt diệu 

dâng lên Mẹ trong suốt sứ vụ Giáo Hoàng của người.  

 Trong tháng 10 này, Giáo hội mời gọi mỗi tín hữu dâng lên Mẹ Maria những cánh hoa hồng của lời kinh 

Mân Côi. Hãy núp bóng Mẹ, hãy nương nhờ Mẹ để Mẹ dắt dìu, hãy dùng chuỗi Mân Côi để luôn kết hiệp với 

Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa. Có Mẹ, chúng ta sẽ vững tâm hơn và mạnh mẽ dấn thân sống cho Chúa. Mẹ là 

mẫu gương tuyệt hảo của chúng ta về mọi mặt nhất là về tình yêu khiêm tốn. Được Mẹ bảo trợ là hạnh phúc 

tuyệt vời. Với tràng chuỗi Mân Côi trong tay để xướng lên lời kinh ca khen danh Mẹ và suy gẫm trong tâm hồn 

như là phương thế cho chúng ta lãnh nhận nhiều ơn thiêng liêng tâm hồn và thể xác cho bản thân và cho mọi 

người. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khuyên nhủ: “Ai mến Mẹ thì yêu thích chuỗi Mân Côi. Bởi vì chỉ có 

người yêu mới lặp lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán” (Đ. Hy vọng # 947). Chúng ta hãy sống 

với mầu nhiệm kinh Mân Côi, để cùng Mẹ Maria minh chứng một cách sống động lời thiên thần đã nói với Mẹ 

xưa: "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được" (Lc 1, 37). 

 Trong tâm tình tin tưởng vào ơn quan phòng của Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân 

Côi trong suốt tháng 10, đồng thời dâng lên Mẹ với tâm tình con thảo, xin ơn Mẹ dắt dìu trên mọi nẻo đường nghi 

nan - sóng gió. Tại Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans, mỗi ngày linh mục quản nhiệm cùng với cộng đoàn 

dân chúa hiện diện trước Thánh Thể để chiêm ngắm và suy tôn Hiến Lễ Tình Yêu, cùng chung lòng - chung ý 

dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời nguyện cầu cho mọi con dân nước Việt khắp mọi nơi hướng lòng về Mẹ 

LaVang, để qua ơn Mẹ đỡ nâng, mọi người sẽ trông cậy vào lòng từ bi - nhân hậu và ban ơn của Thiên Chúa. 

Trong ý chỉ đó, "Cùng Đức Mẹ LaVang - Sống Đời Phó Thác" là chủ đề của Đại Hội lần thứ 26, từ ngày 11 đến 

ngày 13 tháng 5 năm 2018, để mời gọi mọi tín hữu Tín Tưởng và Cậy Trông vào ơn cầu bầu của Mẹ LaVang đến 

với Đền Thánh để cầu nguyện, xin ơn, cũng như hướng lòng về Mẹ LaVang để học nơi Mẹ lòng phó thác tuyệt 

đối vào con đường cứu độ mà Thiên Chúa dành cho Mẹ.  

     Chân Thành trong Chúa Kitô và Đức Mẹ LaVang. 

                                                                                     
                      LM: Antôn Nguyễn Tiến Hiền – quản nhiệm 

          và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans. 
 

*Nếu quý Ân nhân được ơn trong tháng, xin báo về Đền Thánh biết, để đăng lên tờ Thông Tin liên lạc tháng tới, cùng nhau cảm tạ, 

tôn vinh Chúa và Đức Mẹ LaVang. Tháng qua, Đền Thánh có nhận được môt số quý Ân Nhân được ơn ban và dâng lời tạ ơn:  

 

- My Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con được như ý con xin. 

- Tinh Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ LaVang đã cho gia đình con được mọi sự lành bình an. 

- Kim Lang Nguyen: Tạ ơn Mẹ Lavang đã ban cho con được lành bịnh. 

- Hanh Thi Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho con sinh baby được bình an . 

- Oanh Bao: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã nhậm lời con cầu xin. 

- Hoang Phan: Tạ ơn Mẹ Lavang đã cho con được như ước nguyện. 

- The Duy: Tạ ơn Mẹ đã ban cho gia đình con được bình an. 

- Van Khoa: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho gia đình được an lành qua cơn giông bão. 

- Hong Lan Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã nhậm lời và ban cho gia đình con những khấn nguyện. 
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