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Ý CẦU NGUYỆN 

Ý chung: Cầu cho các dân tộc bản địa, đang gặp nguy 
cơ vì bản sắc và sự tồn vong của mình, đƣợc đối xử 
tôn trọng.  

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ Latinh 
và vùng Caribê, bằng các phƣơng thế truyền giáo cho 
lục địa mình, biết loan báo Tin Mừng bằng nghị lực và 
lòng nhiệt thành mới mẻ.  

GIÁO HUẤN 

Việc tái chiêm ngƣỡng mầu nhiệm Lòng Thƣơng Xót 
này vẫn luôn là điều có giá trị. Mầu nhiệm này chính là 
nguồn cội của niềm vui, của sự thanh thản và bình an. 
Mầu nhiệm này cũng chính là điều kiện đối với ơn cứu 
độ của chúng ta. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Chí 
Thánh tự mạc khải trong cụm từ Lòng Thƣơng Xót. 
Lòng Thƣơng Xót chính là hành vi cuối cùng và chung 
cuộc mà với nó, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. Lòng 
Thƣơng Xót chính là quy luật nền tảng mà nó đƣợc 
bảo quản trong con tim của bất cứ một con ngƣời nào, 
và xác định cái nhìn khi một ngƣời nhìn ngắm một 
cách chân thành đối với ngƣời anh em và chị em của 
mình, tức những ngƣời mà họ gặp gỡ trên hành trình 
cuộc sống. Lòng Thƣơng Xót chính là con đƣờng mà 
nó gắn kết Thiên Chúa và con ngƣời lại với nhau, vì 
Lòng Thƣơng Xót mở con tim ra cho niềm hy vọng 
trƣớc việc chúng ta sẽ vẫn đƣợc yêu thƣơng mãi mãi, 
bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta. 

(ĐGH Phanxicô, Misericordiae Vultus, 2) 
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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 
 

Tội lỗi đã làm cho con ngƣời phải xa cách Thiên 

Chúa, thì Lòng thƣơng xót của Ngài lại là cầu 
nối để nối kết con ngƣời với Thiên Chúa. 

Con ngƣời ngày hôm nay đang ngày càng rơi 
vào tình trạng vô cảm: vô cảm với Thiên Chúa, 

vô cảm với thiên nhiên và vô cảm với nhau. Căn 
bệnh vô cảm đã làm cho con ngƣời phải chịu 
biết bao nhiêu thảm hoạ: tội ác, ô nhiễm môi 

trƣờng sống... 

Sống để có giá trị không phải chỉ biết mình mà 

thôi. Con ngƣời ta cần đến nhau. Cần đến nhau 
để hoàn thiện mình. Cần đến nhau để vƣợt qua 

khó khăn. Và cần đến nhau để đi đến cùng đích 
của đời mình.  

Tƣơng quan giữa con ngƣời với Thiên Chúa, với 

thiên nhiên và với nhau đã bị rạn nứt. Lòng 

thƣơng xót của Chúa nhƣ là liệu pháp, nhƣ là 
cầu nối để nối kết Thiên Chúa với con ngƣời. 
Lòng thƣơng xót có khả năng chữa trị vô cảm. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thƣơng Xót, xin Mẹ 

cầu cùng Chúa cho hết thảy chúng con. 

Đặc trách 

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
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01.07.2016 Thứ Sáu đầu tháng 
Tuần 13 TN  Mt 9,9-13 

“Tôi không đến để kêu gọi ngƣời công chính, 
mà để kêu gọi ngƣời tội lỗi” (Mt 9,9). 

N   Mẹ  Chúa Giêsu là Đấng tốt lành, Ngƣời 
đến để tiêu diệt tội lỗi. Ngƣời đến không phải 
để kết án tội nhân nhƣng đến để yêu thƣơng tội 

nhân. Ngƣời đã kêu gọi Mátthêu, một ngƣời thu 
thuế đƣợc coi nhƣ ngƣời tội lỗi, làm môn đệ của 
Ngƣời. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục yêu 

thƣơng và mời gọi chúng ta đến với Ngƣời. 

V   Mẹ  Chúng con cảm tạ Chúa vì đã yêu 

thƣơng chúng con. Vì lòng nhân từ bao la của 
Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết sống xứng 
đáng hơn với ơn gọi là ngƣời Kitô hữu. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, 
xin dạy chúng con luôn sống vững niềm hy vọng 
vào lòng nhân từ của Chúa, và đồng thời biết 

noi gƣơng Chúa để có lòng nhân từ với tha 
nhân, quảng đại tha thứ và giúp nhau trở nên 
hoàn thiện mỗi ngày. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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02.07.2016 Thứ Bảy đầu tháng 
Tuần 13 TN  Mt 9,14-17 

“Rƣợu mới thì đổ vào bầu mới” (Mt 9, 7). 

N   Mẹ  Có những ngƣời sống đạo vì lề luật, vì 

sợ hãi hơn là vì lòng mến. Chúa Giêsu đến, Ngài 
muốn mang lại cho chúng ta một tinh thần mới, 
tinh thần con thảo đối với Cha, sống đạo vì yêu 

mến Cha, sống đạo với con tim tƣơi vui, đầy hy 
vọng. Chúa Giêsu đến khai mở một thời đại mới, 
chúng ta cũng đƣợc mời gọi sống tinh thần ấy.  

V   Mẹ  Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con giữ đạo 
cách bất đắc d . Chúng con đi dâng thánh lễ, 

đọc kinh  vì sợ phê phán, sợ sự đánh giá của 
ngƣời khác. Chúng con cầu nguyện có hình thức 
mà thiếu tâm tình. Xin Chúa tha thứ và biến đổi 

lối sống đạo cũ kỹ của chúng con. Xin ban cho 
chúng con một quả tim mới, một tinh thần mới. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có ph p, xin Mẹ 

dạy cho chúng con có đƣợc tâm tình của Chúa 
Giêsu, tâm tình ngƣời con thảo đối với Cha yêu 
dấu của mình. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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03.07.2016 Chúa Nhật 14 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 2  Lc 10,1-12.17-20 

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt  
sai thợ ra gặt lúa về” (Lc  0,2). 

N   Mẹ  Bài Tin Mừng cho chúng ta biết Chúa 
Giêsu đã huấn luyện và sai các môn đệ đi 
truyền giáo, tiếp tục sứ vụ của Ngài. Hành trang 

của nhà truyền giáo không gì khác hơn là phải 
sống khó ngh o, tín thác vào Thiên Chúa; đồng 
thời cần sống một đời sống chứng tá bác ái, 

phục vụ. Việc loan báo Tin Mừng là việc của 
Chúa, ngƣời tông đồ là những ngƣời thợ đƣợc 

Chúa mời gọi và sai đi. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, chúng con cũng đƣợc Chúa 
mời gọi làm môn đệ Chúa và đƣợc Chúa sai đi 

truyền giáo theo bậc sống của chúng con. Xin 
Chúa chúc lành cho công việc truyền giáo. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, 

xin giúp chúng con biết đem tất cả tài năng và 
tình yêu của Chúa để thi hành sứ mạng Chúa 
trao qua bậc sống của mình. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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04.07.2016 Thứ Hai 
Th. Êlisab t BĐN Mt 9,18-26 

“Này con, cứ yên tâm,  
lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22). 

N   Mẹ  Qua trình thuật Tin Mừng, chúng ta 
nhận ra rằng: đức tin có sức mạnh chữa lành 
nhƣ trƣờng hợp ngƣời đàn bà bị băng huyết 

hôm nay. Để đón nhận đƣợc ơn chữa lành, con 
ngƣời cần có đức tin. Đức tin là ân huệ Thiên 
Chúa ban, vì thế chúng ta cần phải cầu xin ơn 

đức tin và nuôi dƣỡng để đức tin mỗi ngày thêm 
lớn mạnh hơn. 

V   Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã 
ban cho chúng con đức tin. Xin cho chúng con 
biết nuôi dƣỡng đức tin bằng việc siêng năng 

cầu nguyện và nhất là kết hợp với Chúa Giêsu 
Thánh Thể nhiều hơn.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ 

nâng đỡ đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con 
để chúng con đủ sức vƣợt qua mọi cám dỗ 
trong cuộc lữ hành ở trần gian này. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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05.07.2016 Thứ Ba 
Th. Antôn Maria Zacaria  Mt 9,32-38 

“Chúa Giêsu thấy đám đông  
thì chạnh lòng thƣơng ” (Mt 9,36). 

N   Mẹ: Chúa Giêsu đã chạnh lòng thƣơng khi 
thấy dân chúng lầm than, vất vƣởng và không 
ngƣời chăn dắt. Tình thƣơng của Chúa vẫn luôn 

bao bọc mỗi ngƣời chúng ta mọi nơi, mọi lúc và 
qua hết mọi thời. Ai đến với Chúa giàu tình 
thƣơng xót thì không bị thất vọng bao giờ. 

V i Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm 
hồn đơn sơ để đón nhận những ân ban từ Chúa. 

Xin ban cho chúng con đôi mắt tinh tế để nhận 
ra những đau khổ, vất vả của anh chị em mình. 
Xin làm cho trái tim chúng con nhạy b n để biết  

cảm thƣơng và mau mắn chia sớt nhƣ Chúa đã 
yêu thƣơng và cứu giúp chúng con.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gƣơng nhân đức, xin 

Mẹ giúp chúng con có đƣợc một trái tim biết 
rung động vì yêu nhƣ Chúa Giêsu và Mẹ. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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06.07.2016 Thứ T  
Th. Maria Gôretti, tn  Mt 10,1-7 

“Rồi Chúa Giêsu gọi mƣời hai môn đệ lại  
để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế ” 

(Mt 10,1). 

N   Mẹ  Chính Chúa Giêsu đã cho con ngƣời 
cộng tác với Ngƣời trong công cuộc loan báo Tin 

Mừng. Chúa đã gọi, huấn luyện và dạy dỗ môn 
đệ để các ông tiếp tục sứ vụ của Ngƣời. Mỗi 
ngƣời Kitô hữu chúng ta cũng đƣợc chính Chúa 

mời gọi làm môn đệ của Chúa qua trung gian là 
Hội Thánh Ngƣời. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, rao giảng Tin Mừng vừa là 
hồng ân vừa là nhiệm vụ. Việc này không dành 
riêng cho các linh mục, tu s  mà còn là nhiệm vụ 

của tất cả chúng con. Xin giúp chúng con thành 
những chứng nhân trung thành của Chúa.   

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, 

xin cho chúng con biết noi gƣơng Mẹ cộng tác 
với Chúa trong công cuộc truyền giáo. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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07.07.2016 Thứ Năm đầu tháng 
T . Just nô, tđ  Mt 10,7-15 

“Anh em đã đƣợc cho không  
thì cũng phải cho không nhƣ vậy” (Mt 10,8). 

N   Mẹ  Là ngƣời môn đệ của Chúa Giêsu, 
chúng ta cần cảm nghiệm đƣợc tình thƣơng mà 
Thiên Chúa đã ban cho mỗi ngƣời chúng ta. 

Đƣợc cho nhƣng không thì chúng ta cũng phải 
biết cho không nhƣ vậy, không phải vì lòng 
quảng đại nhƣng là vì chúng ta đã lãnh nhận 

đƣợc cách nhƣng không từ Thiên Chúa. 

V   Mẹ  Ngƣời môn đệ của Chúa, khi hành 

động thì không cậy dựa vào sức riêng hay hành 
động lẻ loi đơn độc, nhƣng cậy vào quyền năng 
Thiên Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng con vì 

“không Thầy anh em chẳng làm đƣợc gì”. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui 
mừng, xin Mẹ giúp chúng con sống nhƣ lời Chúa 

dạy: “Đã đƣợc cho không thì cũng cho không 
nhƣ vậy.” 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cƣới Cana. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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08.07.2016 Thứ Sáu 
Tuần 13 TN  Mt 10,16-23 

“Kẻ nào bền chí đến cùng,  
kẻ ấy sẽ đƣợc cứu thoát” (Lc 10,22). 

N   Mẹ  Trong sứ vụ truyền giáo, ngƣời môn 
đệ sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và bách 
hại. Chúa Giêsu cảnh báo trƣớc cho các môn đệ, 

và cũng đƣa ra giải pháp để giúp họ vƣợt qua 
thử thách: đó là ngƣời môn đệ của Chúa cần 
can đảm, khôn ngoan và kiên trì giữ vững đức 

tin: ai bền chí đến cùng sẽ đƣợc cứu thoát. 

V   Mẹ  Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thần Khí để 

soi đƣờng dẫn lối và giúp chúng con biết bám 
vào lời chỉ dạy của Chúa để đƣợc vững bƣớc 
trong cuộc đời dƣơng thế này. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ 
đã trung thành với Chúa để vƣợt qua bao gian 
nan khốn khổ trong đời sống. Xin chỉ dạy chúng 

con biết trung tín và phó thác vào Thiên Chúa 
theo gƣơng Mẹ. 

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   Kinh Sáng Danh). 
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09.07.2016 Thứ Bảy 
Th. Augustinô Zhao Rong, lm  Mt 10,24-33 

“ Anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt  
cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt  0,28). 

N   Mẹ  Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn 
loài muôn vật, đồng thời quan phòng mọi sự. 
Thiên Chúa che chở và dƣỡng nuôi ngay cả loài 

vật vô tri bé nhỏ. Thiên Chúa chắc chắn bảo vệ 
và chăm sóc con ngƣời tận tình hơn. Đây cũng 
là lời khích lệ và mời gọi của Chúa Giêsu cho 

chúng ta là những ngƣời Kitô hữu, môn đệ của 
Ngƣời, để xác tín vào sự quan phòng của Ngƣời. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phó 
thác đời mình trong bàn tay của Chúa, để toàn 
bộ cuộc sống chúng con là lời chứng xác thực 

cho tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, 
xin giúp chúng con cùng với Mẹ sống tâm tình 

phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên 
Chúa là Cha giàu lòng thƣơng xót. 

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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10.07.2016 Chúa Nhật 15 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 3  Lc 10,25-37 

Ngƣơi phải yêu mến ngƣời thân cận  
nhƣ chính mình ” (Lc  0,27). 

N   Mẹ  Bài Tin Mừng cho thấy ngƣời Samari 
thật tốt lành, đã thƣơng giúp ngƣời bị hoạn nạn 
tận tình vô vị lợi. Tình yêu này đích thực là tình 

yêu phát xuất từ con tim. Tình yêu này phần 
nào phản chiếu tình yêu Thiên Chúa, một tình 
yêu quên mình, và chỉ hƣớng đến tha nhân. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái 
tim của Chúa để chúng con biết thƣơng cảm. 

Xin cho chúng con đôi mắt của Chúa, để nhận 
ra sự đau khổ của anh chị em chúng con. Xin 
cho đôi tay và đôi chân chúng con mau lẹ ra đi 

để phục vụ với tình yêu chân tình, vô vị lợi. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, 
Mẹ đã tận tình giúp đỡ ngƣời chị họ của Mẹ. Xin 

Mẹ giúp chúng con biết đối xử tinh tế và yêu 
thƣơng với anh chị em đồng loại, nhất là những 
ngƣời đau khổ. 

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 Sáng Danh). 
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11.07.2016 Thứ Hai 
Th. Benedictô, vp  Mt 10,34 – 11,1 

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy” 
(Mt 10,40). 

N   Mẹ  Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi 
ngƣời có một vẻ đẹp, thể lý và tinh thần riêng. 
Mỗi ngƣời có một chỗ đứng và tầm quan trọng 

riêng trong chƣơng trình mầu nhiệm của Chúa. 
Mỗi ngƣời đƣợc mời gọi chu toàn sứ mệnh riêng 
của mình trong chƣơng trình ấy.  

V   Mẹ  Lạy Chúa, xin mở rộng mắt con để con 
biết khiêm tốn đón nhận cái hay, cái đẹp và cả 

những khuyết điểm nơi những ngƣời sống 
chung quanh con, để con biết góp sức xây dựng 
Giáo Hội Chúa và thế giới ngày tốt đẹp hơn. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ hoa hƣờng mầu 
nhiệm vậy, xin Mẹ giúp chúng con siêng năng 
tiếp rƣớc Chúa Giêsu con Mẹ qua việc đón nhận, 

sẻ chia, nâng đỡ và yêu thƣơng những ngƣời 
anh chị em chúng con. 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm đƣợc Đức Chúa Giêsu 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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12.07.2016 Thứ Ba 
Tuần 15 TN  Mt 11,20-24 

“  Họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu 
tỏ lòng sám hối” (Mt   ,2 ). 

N   Mẹ  Ngày nay, khoa học càng tiến bộ thì 
dƣờng nhƣ con ngƣời càng thêm ích kỷ, tham 
lam và hƣởng thụ, đua đòi chạy theo tiền bạc, 

tiện nghi và danh vọng. Không ai thích nói đến 
hy sinh hay tìm lợi ích cho ngƣời khác, tâm hồn 
dƣờng nhƣ không còn chỗ cho Lời Chúa. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, không ai trong chúng con là 
một ngƣời tốt lành hoàn hảo, không ai là ngƣời 

chƣa phạm tội bao giờ. Xin cho chúng con biết 
sống hiền lành, khiêm nhƣờng, vị tha và không 
kết án ai bao giờ. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ lầu đài Đavít vậy, Mẹ 
đã sống khiêm nhƣờng, vẹn sạch trƣớc Thiên 
Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết ăn năn sám 

hối thật sự, biết quyết tâm hối cải và từng giờ, 
từng phút luôn biết canh tân đời sống. 

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 Sáng Danh). 



19 

 

13.07.2016 Thứ T  
Th. Henricô  Mt 11,25-27 

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông 
thái biết mầu nhiệm Nƣớc Trời, nhƣng lại mặc 

khải cho những ngƣời bé mọn” (Mt   ,25). 

N   Mẹ  Con ngƣời không ngừng khám phá để 
hiểu biết về vũ trụ và con ngƣời. Khi khoa học 

đạt đƣợc những tiến bộ vƣợt bậc, con ngƣời cứ 
ngh  là mình đã nắm đƣợc mọi sự. Vì thế, họ đã 
không còn cảm thấy cần đến Thiên Chúa. Mầu 

nhiệm Nƣớc Trời đã bị dấu kín đối với họ. Mầu 
nhiệm Nƣớc Trời chỉ đƣợc tỏ bày cho những 

tâm hồn bé nhỏ và khiêm nhƣờng thật sự. 

V   Mẹ: Lạy Chúa, con hiểu biết thật nhiều về 
vũ trụ và con ngƣời, nhƣng lại biết rất ít về 

Chúa. Xin cho con biết khám phá đƣợc sự hiện 
diện huyền nhiệm của Chúa ở trong con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ tháp ngà báu vậy, 

xin Mẹ giúp con luôn nhận biết sự hiện diện của 
Chúa nơi vũ trụ và con ngƣời. 

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   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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14.07.2016 Thứ Năm 
Th. Camillô Lellis, lm  Mt 11,28-30 

“Tất cả những ai đang vất vả  
mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi,  

tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dƣỡng.” (Mt   ,28). 

N   Mẹ  Chúa luôn dang rộng vòng tay để ôm 
lấy tất cả thế gian. Hãy luôn chạy đến với Ngƣời 

dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là những 
khi gặp gian nan thử thách. Ngƣời không bao 
giờ bỏ rơi chúng ta dù chúng ta nhƣ thế nào. 

Ngƣời luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta. 

V   Mẹ  Chúa ơi, có nhiều lúc con đã đi tìm sự 

an ủi ở một ai đó hay một thứ gì đó không phải 
là Chúa. Con dễ chán nản, thất vọng khi gặp 
thử thách, buồn sầu. Xin giúp con biết tìm đến 

với Chúa để trút bỏ mọi gánh nặng cho Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ Đền vàng vậy, Mẹ 
hoàn toàn tin tƣởng vào tình thƣơng của Chúa. 

Xin Mẹ dạy con luôn biết phó thác đời mình cho 
bàn tay quan phòng của Chúa. 

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   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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15.07.2016 Thứ Sáu 
Th. Bônaventura, gm-tsht  Mt 12,1-8 

“Nếu các ông hiểu đƣợc ý ngh a của câu này: 
Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt hẳn 
các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội “(Mt 12,7). 

N   Mẹ  Con ngƣời ngày nay vốn chuộng hình 
thức, họ ngày càng trở nên ích kỉ khi chỉ biết 

ngh  đến lợi lộc của mình. Họ sẵn sàng kết án, 
phán x t ngƣời khác theo vẻ bên ngoài. Thiên 
Chúa là Đấng thấu suốt tâm can và lòng dạ con 

ngƣời. Dù chúng ta nhƣ thế nào, Ngƣời một 
lòng yêu thƣơng con ngƣời chúng ta. 

V   Mẹ  Những ngƣời Pharisêu luôn tìm cách 
chống lại Chúa, và cho rằng mình là ngƣời hiểu 
biết, là ngƣời đạo đức. Con cũng có thái độ nhƣ 

thế để nhìn Chúa và anh chị em con. Xin Chúa 
giúp con tránh xa thái độ đó. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ Hòm bia Thiên Chúa 

vậy, và Mẹ là Mẹ của lòng xót thƣơng. Xin Mẹ 
giúp con luôn ý thức rằng các điều răn và giới 
luật của Chúa là yêu thƣơng và bác ái. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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16.07.2016 Thứ Bảy 
Đức Mẹ Núi Carmêlô  Mt 12,14-21 

“ Dân chúng theo Ngƣời đông đảo  
và Ngƣời chữa lành hết” (Mt  2, 5). 

N   Mẹ  Chúa Giêsu đi vào thế gian để đem 
bình an, hạnh phúc và sự tha thứ cho mọi 
ngƣời. Vì thế Ngƣời đã đến đồng cảm, chia sẻ 

và cứu chữa những con ngƣời khốn khổ, nghèo 
hèn và bệnh tật. Bất cứ ai đến với Chúa và đặt 
niềm tín thác vào tình yêu của Ngƣời thì đều 

đƣợc chữa lành. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, chúng con mãi lo lắng cho 

cuộc sống vật chất, nhƣng lại thờ ơ với đời sống 
cầu nguyện. Xin giúp chúng con vƣợt qua 
những lo lắng, những rào cản trong cuộc sống 

mà đến với Chúa để đƣợc Chúa chữa lành và 
đón nhận sự bình an từ Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin 

dạy chúng con biết chủ động đến với Chúa và 
đặt niềm tín thác vào Chúa để đƣợc Chúa an ủi, 
cứu chữa. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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17.07.2016 Chúa Nhật 16 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 4  Lc 10,38-42 

“Mác-ta, Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo  
lắng nhiều chuyện quá” (Lc 10,41). 

N   Mẹ  Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hai 
nhân vật, mỗi ngƣời có một tính cách: ngƣời ƣa 
hoạt động, ngƣời lại thích âm thầm. Cô Mácta là 

đại diện cho mẫu ngƣời hoạt động, còn cô Maria 
là đại diện cho mẫu ngƣời chiêm niệm. Chúa 
nói: “Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị 

lấy đi.” Tất cả cần phải đƣợc bắt đầu từ việc 
lắng nghe Lời Chúa. Đó là một lựa chọn ƣu tiên. 

V   Mẹ  Lời Chúa là sự sống. Lời Chúa có sức 
mạnh biến đổi. Xin cho con biết lắng nghe Lời 
Chúa, để Lời Chúa hƣớng dẫn mọi hoạt động 

của con theo   Chúa, đó là sự hoàn hảo đẹp 
lòng Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ nhƣ sao mai sáng vậy, 

xin Mẹ dạy bảo chúng con có đƣợc tinh thần 
biết lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa trong đời 
sống nhƣ Mẹ. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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18.07.2016 Thứ Hai 
Tuần 16 TN  Mt 12,38-42 

“Thƣa Thầy, chúng tôi muốn thấy  
Thầy làm một dấu lạ” (Mt  2,38). 

N   Mẹ: Hằng ngày, chúng ta chứng kiến biết 
bao nhiêu điều xảy ra. Có những điều nhƣ 
những dấu chỉ cảnh tỉnh chúng ta về lối sống 

của mình. Nhƣng chúng ta nhiều lúc không để ý 
đến lắm. Chúa Giêsu là dấu lạ cao cả nhất để 
cho con ngƣời tin nhận mà đƣợc ơn cứu độ. 

Nhƣng vì con ngƣời đã đóng khung Ngài vào sự 
hiểu biết của mình nên không nhận ra.  

V i Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa đã tỏ lòng 
thƣơng xót cho con ngƣời qua các dấu lạ Chúa 
đang làm trên thế giới hôm nay. Xin cho con 

mắt đức tin của chúng con nhận ra để sửa đổi 
cho đời sống ngày nên hoàn thiện hơn. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin 

Mẹ giúp chúng con nhận ra điều Chúa muốn 
qua những dấu chỉ hàng ngày, để chúng con 
sống xứng đáng hơn. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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19.07.2016 Thứ Ba 
Tuần 16 TN  Mt 12,46-50 

“Rồi Ngƣời giơ tay chỉ các môn đệ và nói:  
đây là Mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mt  2,49). 

N   Mẹ: Chúa dạy ta một điều quan trọng: xây 
dựng một gia đình mới, không đặt nền trên 
tƣơng quan huyết thống, nhƣng trên việc lắng 

nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa muốn chúng 
ta đƣợc nuôi sống bằng Lời Chúa trong Kinh 
Thánh, trong cầu nguyện, để chúng ta trở thành 

ngƣời thân đích thực của Chúa. 

V i Mẹ: Chúa dạy chúng con mến Chúa hết 

lòng và yêu tha nhân nhƣ chính mình. Thực sự 
nếu chúng con biết sống yêu thƣơng, thì chúng 
con sẽ đƣợc một tâm hồn bình an trƣớc khi 

nhận đƣợc bất cứ phần thƣởng nào khác. Xin 
giúp chúng con quyết thực thi ý Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin 

Mẹ luôn nhắc nhở chúng con luôn sống đời yêu 
thƣơng nhƣ Mẹ, để chúng con đƣợc sống một 
đời hạnh phúc và bình an. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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20.07.2016 Thứ T  
Th. Apôllinarê, gmtđ  Mt 13,1-9 

“Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa 
kết quả: hạt đƣợc gấp trăm, hạt đƣợc sáu chục, 

hạt đƣợc ba chục” (Mt  3,8). 

N   Mẹ  Ngƣời Kitô hữu đƣợc mời gọi trở nên 
ngƣời gieo trồng đức tin. Mỗi ngƣời sẽ đƣợc 

Chúa ban cho một khả năng. Tuỳ theo khả năng 
Chúa ban, mỗi ngƣời hãy sinh lợi ích cho Nƣớc 
Trời. Cứ gieo, cứ cố gắng gieo trồng hết sức 

mình, còn kết quả nhƣ thế nào là của Chúa. Có 
gieo là có gặt. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo đang 
mở ra trƣớc mắt chúng con. Chúng con thƣờng 
kh p mình, không dám ra đi gieo hạt giống Tin 

Mừng, xin cho chúng con can đảm và cố gắng 
ra đi truyền giáo. 

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

sống âm thầm, nhƣng Mẹ luôn có tinh thần vì 
Nƣớc Chúa. Xin cho chúng con tha thiết với sứ 
vụ truyền giáo của Giáo Hội. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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21.07.2016 Thứ Năm 
Th. Laurensô Brinđisi  Mt 13,10-17 

“Mắt anh em thật có phúc vì đƣợc thấy, tai anh 
em thật có phúc vì đƣợc nghe” (Mt 13,16). 

N   Mẹ: Là ngƣời, ai cũng mong mình đƣợc 
sống hạnh phúc, đƣợc sung túc. Nhƣng hạnh 
phúc và sung túc ở đâu? Chúa Giêsu thƣờng 

dùng những dụ ngôn, hình ảnh quen thuộc với 
cuộc sống hằng ngày để giảng dạy cho dân 
chúng hiểu. Ai đƣợc thấy và đƣợc nghe Chúa 

Giêsu thì thật là phúc, bởi vì Chúa Giêsu chính là 
mối phúc lớn nhất mà Chúa Cha ban tặng cho 

chúng ta. 

V i Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết 
dùng tất cả quan năng Chúa đã ban để đón 

nhận và tin vào chân lý Tin Mừng đã đƣợc mặc 
khải cho chúng con qua Giáo Hội.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, 

chúng con xin hiệp cùng Mẹ dâng lên Chúa 
những tâm tình tạ ơn và yêu mến Ngài.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. 

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

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



28 

 

22.07.2016 Thứ Sáu 
Th. Maria Mađalêna  Ga 20,1-2.11-18 

“Này bà, sao bà khóc, bà tìm ai?” (Ga 20,15). 

N   Mẹ: Tình yêu có sức mạnh giúp chúng ta 

vƣợt qua những gian khổ và sợ hãi. Tình yêu 
giúp chúng ta lên đƣờng đi tìm ngƣời mà mình 
yêu thƣơng. Chính tình yêu đã hối thúc bà Maria 

Mađalêna đến bên mộ Chúa. Chúa đã cho bà 
đƣợc gặp Ngài để đáp trả lại sự mộ mến, khát 
khao và yêu mến của bà.  

V i Mẹ: Lạy Chúa, xin cho những ngƣời sống 
đời dâng hiến kiên tâm tìm Chúa, nhiệt tình lo 

việc của Chúa, và xin đốt lên trong chúng con 
ngọn lửa yêu mến Chúa và khát khao đƣợc đến 
với Chúa để đƣợc Chúa biến đổi và hoán cải 

chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Thiên 
Thần, xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên đƣờng tìm 

gặp Chúa mỗi ngày. Xin cùng chúng con học 
yêu mến thật lòng Chúa Giêsu, con của Mẹ. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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23.07.2016 Thứ Bảy 
Th. Birgitta, nt  Mt 13,24-30 

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến 
ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng 

lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa,  
thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt  3,30). 

N   Mẹ  Chúa là Đấng thật kiên nhẫn. Ngƣời 

vì yêu thƣơng mà kiên nhẫn cho đến cùng. 
Chúa kiên nhẫn là vì muốn cứu con ngƣời. Nếu 
con ngƣời không biết tận dụng cơ hội để hoán 

cải, thì đến ngày mùa, sẽ bị gom lại nhƣ cỏ lùng 
và bị đốt đi. 

V   Mẹ  Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng nhân 
hậu và từ tâm. Chúa luôn kiên nhẫn với những 
bất toàn của con ngƣời. Chúa sẵn sàng tha thứ 

cho chúng con. Chúng con xin tạ ơn tình Chúa 
thƣơng xót bao la Chúa dành cho chúng con. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tổ 

Tông, Mẹ luôn gắn bó với Chúa bằng tình yêu 
trung kiên. Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu và 
liên kết với Chúa đến cùng. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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24.07.2016 Chúa Nhật 17 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 1  Lc 11,1-13 

“Anh em cứ xin thì sẽ đƣợc, cứ tìm thì sẽ thấy, 
cứ g  cửa thì sẽ mở cho” (Lc   ,9). 

N   Mẹ  Con ngƣời thƣờng có nhu cầu xin-
cho. Có xin thì mới có cho. Con ngƣời thiếu thốn 
nhiều sự. Chúa biết r  điều đó. Chúa dạy: cứ 

xin thì sẽ đƣợc. Nhƣng phải xin gì? Phải xin điều 
hợp ý Chúa. Xin với lòng tin tƣởng. Phải xin 
Chúa Thánh Thần dạy cho biết cách xin. 

V   Mẹ  Lạy Chúa, Chúa biết r  con cần gì 
trƣớc khi con cầu xin. Chúa quan tâm đến con 

hơn con quan tâm đến chính mình. Xin cho con 
biết phó thác cho Chúa mọi sự, nếu có xin thì 
xin điều đẹp lòng Chúa với lòng tin tƣởng. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tiên 
Tri, Mẹ là ngƣời hoàn toàn tin tƣởng vào Chúa. 
Mẹ đã thƣa: “Xin Chúa cứ thực hiện cho tôi nhƣ 

lời sứ thần nói”. Xin cho con cũng biết thƣa 
vâng, để ý Chúa đƣợc thực hiện nơi con. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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25.07.2016 Thứ Hai 
Th. GIACÔBÊ, TĐ  Mt 20,20-28 

“Ai muốn làm lớn giữa anh em  
thì phải làm ngƣời phục vụ” (Mt 20,26). 

N   Mẹ: Con ngƣời thời đại nay thích giàu có, 
thích có quyền lực và thích có địa vị cao trong 
xã hội. Chúa Giêsu là Vua cả muôn loài, nhƣng 

lại trút bỏ hết mọi vinh quang, để sinh xuống 
làm ngƣời, và thích làm một ngƣời phục vụ. 
Chúa thật khiêm nhƣờng! Qua lời cầu xin của bà 

mẹ hai thánh Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu dạy 
các Tông đồ về bài học phục vụ khiêm nhƣờng 

theo gƣơng của Ngƣời. 

V i Mẹ: Con ngƣời thƣờng vì danh dự, quyền 
chức mà dùng mọi thủ đoạn để chèn ép và 

thống trị kẻ khác. Xin cho con luôn khắc ghi bài 
học của Chúa dạy và noi theo gƣơng Ngài. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tông 

Đồ, xin Mẹ cùng với con phục vụ mọi ngƣời 
trong khả năng Chúa ban.  

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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26.07.2016 Thứ Ba 
Th. Joachim và Anna  Mt 13,16-17 

“Mắt anh em có phúc vì đƣợc thấy,  
tai anh em có phúc vì đƣợc nghe” (Mt 13,16). 

N   Mẹ: Trong thời Tân Ƣớc, Thiên Chúa đã 
phán dạy con ngƣời qua chính ngƣời con của 
mình, họ đã thấy tận mắt và nghe trực tiếp bao 

lời giáo huấn của Chúa. Thật có phúc cho những 
ai đã chứng kiến những điều Chúa đã làm và 
nghe những lời Chúa đã dạy. Nhƣng ai không 

thấy và không nghe mà vẫn tin thì lại càng có 
phúc biết chừng nào! 

V i Mẹ: Chúng con cũng có phúc vì đƣợc nghe, 
đƣợc thấy những điều tốt lành Chúa đã làm qua 
Giáo Hội và trong đời sống của mình. Xin Chúa 

Thánh Thần ban ơn biến đổi mỗi khi con đón 
nhận Lời Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Tử 

Đạo, xin cho con mặc lấy tâm tình yêu mến và 
suy đi gẫm lại Lời Chúa trong lòng nhƣ Mẹ. 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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27.07.2016 Thứ T  
Tuần 17 TN  Mt 13,44-46 

“Nƣớc Trời giống nhƣ chuyện kho báu  
chôn giấu trong ruộng” (Mt  3,44b). 

N   Mẹ: Có bao giờ chúng ta tìm kiếm Nƣớc 
Trời nhƣ nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay 
không? Ông ấy đã vui mừng về bán tất cả để 

tậu cho bằng đƣợc kho báu đó. Niềm vui của 
Thiên Chúa là thấy chúng ta nhanh nhẹn tìm 
kiếm Nƣớc Trời, và chắc chắn Ngài sẽ ban.  

V i Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con sự 
khôn ngoan để biết chọn lựa kho tàng đích 

thực. Xin Chúa thánh hoá mọi sinh hoạt của con 
trong đời sống thƣờng ngày, để con bắt đầu 
hƣởng hạnh phúc Nƣớc Trời ngay khi đang còn 

sống nơi trần gian này. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Hiển 
Tu, xin Mẹ đồng hành với con trong cuộc hành 

trình tiến về quê hƣơng v nh cửu. Quê hƣơng 
đó chính là Nƣớc Trời, là hạnh phúc con đƣợc 
sống trong tình yêu của Cha.  

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 Sáng Danh). 
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28.07.2016 Thứ Năm 
Tuần 17 TN  Mt 13,47-53 

“Cá tốt thì cho vào giỏ,  
cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48). 

N   Mẹ: Đời sống hiện tại sẽ quyết định số 
phận của ta trong Nƣớc Trời mai sau. Thiên 
Chúa luôn ban mọi ơn để cho con ngƣời tự do 

chọn lựa cuộc sống của mình hầu đạt tới hạnh 
phúc Nƣớc Trời. Một quy luật mà con ngƣời 
thƣờng áp dụng trong cuộc sống: tốt thì lấy, 

xấu thì bỏ. Đến ngày chung thẩm thì cũng vậy, 
ai tốt thì đƣợc chọn, còn ai tội lỗi thì bị loại.  

V i Mẹ: Xin cho các tín hữu của Chúa sống tinh 
thần Tin Mừng một cách sát sao hơn. Xin Chúa 
giúp con biết sử dụng đời sống này để đạt tới 

Nƣớc Chúa qua đời sống làm con cái Ngài, luôn 
bám víu vào lòng thƣơng xót Chúa. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Đồng 

Trinh, xin giúp con biết thức tỉnh, và xin Mẹ hãy 
dìu dắt con trong đời sống hiện tại này.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh 

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

(Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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29.07.2016 Thứ Sáu 
Th. Martha Ga 11,19-27 

“Con tin Thầy là Đức Kitô,  
con Thiên Chúa hằng sống” (Ga 11,27). 

N   Mẹ: Thiên Chúa sẵn sàng chia sẻ vui buồn 
với chúng ta trong tất cả mọi biến cố của cuộc 
đời, nếu chúng ta mời Ngài đến và tin vào sự 

hiện diện của Ngài. Thiên Chúa đó đã trở thành 
xƣơng thành thịt nơi con ngƣời của Đức Kitô. 
Đức Kitô chính là con Thiên Chúa hằng sống. 

V i Mẹ: Lạy Chúa, xin ban ơn đức tin cho 
những ngƣời đang sống trong cảnh chƣa hề biết 

Chúa là Đấng nào. Xin củng cố đức tin của 
những ngƣời khô khan nguội lạnh. Xin thêm 
lòng tin cho chúng con, để chúng con ngày 

càng tin vào Chúa mạnh mẽ hơn.  

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng các Thánh Nam 
cùng các Thánh Nữ, chúng con xin Mẹ cùng 

thông chia cuộc sống với chúng con và dìu dắt 
chúng con trên con đƣờng Đức Tin.  

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 Sáng Danh). 



36 

 

30.07.2016 Thứ Bảy 
Th. Phêrô Kim Ngôn, gm-tsht  Mt 14,1-12 

“Ông Gioan nói với vua:  
Ngài không đƣợc phép lấy bà ấy” (Mt  4,4). 

N   Mẹ: Ông Gioan đến để làm chứng cho sự 
thật và ông thi hành chức vụ ngôn sứ của mình 
cách triệt để, cho dù phải chịu chống đối hay 

thiệt thân. Quả thật, gƣơng lành của ông Gioan 
tồn tại mãi cho chúng ta noi gƣơng.  

V i Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay vẫn có những 

ngƣời can đảm bênh vực công lý và sự thật. 
Nhƣng họ phải trả một giá rất đắt là bị đối xử 

một cách tàn nhẫn. Xin Chúa cho con ngƣời 
ngày nay biết tôn trọng công lý và sự thật nhiều 
hơn. Và xin cho chúng con cũng biết sống theo 

gƣơng mẫu của thánh Gioan giữa dòng đời có 
nhiều nghịch lý này. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng chẳng hề mắc tội 

tổ tông, xin giúp chúng con can đảm dám sống 
thật với Chúa, với tha nhân và chính mình nữa. 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm đƣợc Đức Chúa Giêsu 

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

 (Đọc   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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31.07.2016 Chúa Nhật 18 TN – Năm C 
Thánh vịnh tuần 2  Lc 12,13-21 

“Anh em hãy coi chừng, phải giữ mình 
khỏi mọi thứ tham lam” (Lc 12,15). 

N   Mẹ: Thiên Chúa là ngƣời Cha hằng yêu 
thƣơng chăm sóc cuộc sống cho con cái mình. 
Ngài quảng đại vô cùng, còn chúng ta thƣờng 

lại rất hay tham lam. Ngài mời gọi hãy sống 
niềm tin tƣởng, phó thác và cậy dựa vào Ngài. 
Đừng tham lam mà lo thu tích của cải vật chất. 

V i Mẹ: Lạy Chúa, con ngƣời hôm nay chạy 
theo trào lƣu hƣởng thụ và lo thu tích cho mình 

thật nhiều tiền của, không màng chi những giá 
trị thiêng liêng. Xin Chúa thức tỉnh lòng trí và lối 
sống ích kỷ của chúng con, để chúng con biết 

tìm kiếm những giá trị Nƣớc Trời, khi còn phải 
lao động để kiếm sống ở trần gian này. 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vƣơng linh hồn và xác 

lên trời, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình 
sống đơn sơ và tín thác vào Chúa nhƣ Mẹ.  

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   Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và   Kinh Sáng Danh). 
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TRANG CHUYÊN ĐỀ 
 

LÒNG SÙNG KÍNH MẸ MARIA  
SẼ ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT  

VÀO NHỮNG THỜI GIAN CUỐI CÙNG NÀY 

Thánh Louis Montfort 

 1/ Va  trò đặc biệt của Mẹ Maria vào 

những thời gian cuối cùng 

49. Nhờ Mẹ Maria mà ơn cứu độ nhân loại đã 
khởi đầu, thì cũng sẽ nhờ Mẹ Maria mà ơn cứu 

độ đƣợc hoàn tất. Mẹ Maria đã gần nhƣ không 
xuất hiện trong cuộc giáng lâm thứ nhất của 

Chúa Giêsu Kitô, kẻo ngƣời ta khi đó còn ít hiểu 
biết về Con của Mẹ, sẽ lánh xa chân lý bằng 
cách gắn bó với Mẹ một cách quá thiết tha và 

quá thô lỗ: điều này có vẻ đã xảy ra nếu ngƣời 
ta biết Mẹ, bởi vì Đấng Tối Cao đã ban cho Mẹ 
những vẻ đẹp rất khả ái cả về ngoại hình. Và 

đúng nhƣ vậy, bởi vì thánh Điônisiô, thành viên 
của Hàn lâm Arêôgagô đã ghi lại trong sách 
rằng: Khi ngài gặp Mẹ Maria, ngài có thể bị lầm 

đó là một thần linh, nếu ngài không đƣợc giáo 
dục vững vàng về đức tin, bởi vì Mẹ có sức hấp 
dẫn huyền bí và có vẻ đẹp khôn ví. Nhƣng trong 
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lần giáng lâm thứ hai của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ 

Maria phải đƣợc Chúa Thánh Thần tỏ bày và 
làm cho mọi ngƣời nhận biết, hầu nhờ Mẹ mà 
ngƣời ta nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa 

Giêsu Kitô. Những lý do khiến Chúa Thánh Thần 
giấu kín Hiền Thê của Ngài trong suốt cuộc sống 
của Mẹ, và chỉ ít đƣa Mẹ ra từ khi Phúc Âm 

đƣợc rao giảng, thì những lý do đó nay không 
còn nữa. 

50. Bởi vậy, Thiên Chúa muốn mọi ngƣời nhận 

biết và biết nhiều về Mẹ Maria, kỳ công tuyệt 
tác của bàn tay Chúa, trong những thời gian 
cuối cùng này. 

1) Vì Mẹ đã sống ẩn dật ở đời này, và đã 
coi mình nhƣ cát bụi do đức khiêm nhƣờng sâu 
thẳm của Mẹ, Mẹ đã xin đƣợc Thiên Chúa, để 

các Tông Đồ và các tác giả 4 sách Phúc Âm 
đừng đƣa Mẹ ra cho ngƣời ta biết về Mẹ. 

2) Bởi vì Mẹ là kỳ công v  đại nhất của 

Chúa nơi trần gian do ân sủng, và trên thiên 
đàng do vinh quang, cho nên Chúa muốn đƣợc 

mọi ngƣời sống trên trái đất tôn vinh và ca tụng 
Mẹ. 
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3) Vì Mẹ là bình minh đi trƣớc và mở 

đƣờng cho Mặt Trời công chính là Chúa Giêsu 
Kitô, cho nên Mẹ cần phải đƣợc nhận biết và 
yêu mến, để Chúa Kitô đƣợc mọi ngƣời nhận 

biết và yêu mến. 

4) Vì Mẹ đã là con đƣờng để Chúa Giêsu 
Kitô đến với chúng ta lần thứ nhất, cho nên Mẹ 

cũng sẽ là con đƣờng để Ngài đến lần thứ hai, 
tuy không cùng một cách. 

5) Vì Mẹ là phƣơng thế chắc chắn và là 

con đƣờng thẳng và vẹn tuyền nhất để đến với 
Chúa Giêsu Kitô và gặp đƣợc Ngài cách tuyệt 
hảo, cho nên các linh hồn thánh thiện phải nhờ 

Mẹ mà gặp gỡ Chúa. Ai gặp đƣợc Mẹ Maria là 
gặp đƣợc sự sống (Cn 8,35), ngh a là gặp đƣợc 
Chúa Giêsu Kitô vì Ngài là đƣờng, là chân lý và 

là sự sống (Ga  4,6). Nhƣng ngƣời ta sẽ không 
gặp đƣợc Mẹ Maria, nếu ngƣời ta không đi tìm 
Mẹ; ngƣời ta không đi tìm Mẹ, nếu ngƣời ta 

không biết Mẹ, bởi vì chúng ta không tìm kiếm 
và không ƣớc ao những gì mình không biết. Vậy 

hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải biết nhiều 
về Mẹ Maria, để Chúa Ba Ngôi cực thánh càng 
đƣợc nhận biết và đƣợc vinh quang hơn. 
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6) Ngày nay hơn bao giờ hết, Mẹ Maria 

phải toả sáng về lòng từ bi, về sức mạnh và về 
ân sủng, trong những thời gian cuối cùng này: 
Mẹ cần toả sáng về lòng từ bi, để kéo về và đón 

nhận một cách yêu thƣơng những kẻ tội lỗi và 
hƣ hỏng rất đáng thƣơng, họ sẽ ăn năn hối cải 
và trở về với Hội Thánh Công Giáo. Mẹ cần toả 

sáng về sức mạnh, chống lại các kẻ thù của 
Thiên Chúa, những kẻ thờ lạy các ngẫu thần, 
những ngƣời ly giáo, những ngƣời Do Thái và 

những ngƣời vô thần cứng lòng: họ sẽ hùng hổ 
đứng lên để dụ dỗ bằng những hứa hẹn, và 
dùng những hăm doạ để đánh giá những ai 

chống lại họ. Sau hết, Mẹ cần phải toả sáng về 
ân sủng, để khuyến khích và nâng đỡ những 
chiến s  can trƣờng và những đầy tớ trung 

thành của Chúa Giêsu Kitô: họ sẽ chiến đấu vì 
quyền lợi của Chúa và Giáo Hội. 

7) Sau hết, Mẹ Maria sẽ là sự khủng 

khiếp cho ma quỷ và các tay sai của nó, vì Mẹ 
giống nhƣ một đạo binh xếp hàng vào trận.1 Ma 

quỷ thấy rằng hơn bao giờ hết, nó chỉ còn rất ít 

                                                
1 Nên ghi nhận rằng ở thời đại chúng ta, ma quỷ đã gia tăng phá 

hoại, tổ chức một đạo quân tay sai, nhưng cũng chính ở thời đại 

này lòng sùng kính Mẹ Maria đang gia tăng cách phi thường. 
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thời gian để làm cho các linh hồn sa ngã và hƣ 

đi, cho nên hằng ngày nó nỗ lực gấp đôi trong 
chiến đấu: nó sẽ sớm khơi lên những cuộc bách 
hại tàn ác, và sẽ đƣa ra những cạm bẫy ghê sợ 

chống lại những đầy tớ trung thành và những 
ngƣời con hiếu thảo của Mẹ Maria, vì nó biết 
khó thắng những ngƣời này hơn là thắng những 

ngƣời khác. 

51. Chính vì những cuộc bách hại tàn ác của 
ma quỷ đang mỗi ngày mỗi gia tăng cho tới khi 

quỷ vƣơng, tên phản Kitô xuất hiện, mà chúng 
ta phải hiểu lời tiên báo đầu tiên và thời danh 
và lời nguyền rủa của Thiên Chúa chống lại con 

rắn trong Vƣờn Địa Đàng. Tiện đây chúng ta 
phải giải ngh a lời này, để tôn vinh Mẹ Maria rất 
thánh, vì ơn cứu độ của con cái Mẹ, và để ma 

quỷ thêm xấu hổ: “Inimicitias ponam inter te et 
mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa 
conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo 
ejus: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và ngƣời đàn 
bà, giữa dòng giống mi và dòng giống ngƣời ấy; 
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ 
cắn vào gót nó” (St 3,15). 

52. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã chỉ tạo nên 

một mối thù duy nhất, mối thù không thể hoà 
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giải và là mối thù sẽ tồn tại và gia tăng cho đến 

ngày tận thế: đó là mối thù giữa Trinh Nữ 
Maria, Mẹ rất thánh của Ngài, và ma quỷ; giữa 
những con cái và đầy tớ của Mẹ Maria và những 

con cái và tay sai của Luxiphe; thành thử kẻ thù 
đáng kinh sợ nhất của ma quỷ chính là Đức 
Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thậm chí, ngay từ Vƣờn 

Địa Đàng, dầu Mẹ mới chỉ hiện hữu trong thánh 
ý của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ 
hết sức ghét kẻ thù này của Thiên Chúa, và Mẹ 

đƣợc Chúa ban dƣ đủ sự khôn ngoan để vạch 
trần sự thâm độc của con rắn già này, dƣ đủ 
sức mạnh để thắng, quật ngã và đạp nát đầu 

tên vô đạo kiêu căng này, cho nên không những 
nó sợ Mẹ hơn sợ các thiên thần và mọi ngƣời, 
nhƣng theo một ngh a nào đó, nó sợ Mẹ Maria 

hơn cả sợ Thiên Chúa. Không phải là cơn thịnh 
nộ và quyền năng của Thiên Chúa không vô 
cùng lớn lao hơn cơn thịnh nộ và quyền năng 

của Mẹ Maria, vì quyền năng của Mẹ Maria có 
giới hạn; nhƣng vì thứ nhất Satan rất kiêu ngạo, 

nên nó vô cùng đau khổ hơn, khi bị đánh bại và 
bị trừng trị bởi một nữ tì bé nhỏ của Thiên 
Chúa, và đức khiêm nhƣờng của Mẹ làm nhục 

nó hơn là quyền năng của Thiên Chúa; thứ hai 
vì Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một uy quyền lớn 
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lao đến nỗi, nhƣ chính ma quỷ đã miễn cƣỡng 

phải thú nhận qua miệng những kẻ bị nó ám, 
rằng nó sợ nhất một lời than thở của Mẹ để cầu 
bầu cho một linh hồn, hơn là sợ các lời cầu xin 

của tất cả các thánh, và nó sợ một lời ngăm đe 
của Mẹ hơn là sợ tất cả mọi thứ cực hình. 

53. Những gì Luxiphe đã đánh mất do kiêu 

ngạo, thì Mẹ Maria đã nhận đƣợc do đức khiêm 
nhƣờng. Những gì bà Evà đã làm hƣ hỏng và 
đánh mất do bất tuân phục, thì Mẹ Maria đã 

cứu vãn đƣợc do đức vâng lời. Khi vâng theo 
con rắn, bà Evà đã khiến các con cái bà nhƣ hƣ 
mất cùng với bà, và bà đã trao con cái mình cho 

ma quỷ. Nhờ sống trọn vẹn trung thành với 
Thiên Chúa, Mẹ Maria đã cứu thoát tất cả các 
con cái của Mẹ, tất cả những đầy tớ của Mẹ, 

cùng với Mẹ, và Mẹ đã dâng hiến họ cho Đấng 
Cao Cả. 

54. Không những Thiên Chúa đã đặt một mối 

hận thù, nhƣng nhiều mối hận thù, không 
những giữa Mẹ Maria và ma quỷ mà còn giữa 

nòi giống Mẹ Maria và nòi giống của ma quỷ: 
ngh a là Thiên Chúa đã đặt những mối hận thù, 
những ác cảm và những căm gh t bí ẩn giữa 

những con cái và những đầy tớ đích thực của 
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Mẹ Maria và những con cái và nô lệ của ma 

quỷ: hai phía không thể thƣơng yêu nhau, 
không thể giao dịch tâm tình với nhau. Những 
con cái của Bêlial, những nô lệ của Satan, 

những bạn hữu của thế gian (ba loại cũng chỉ là 
một): chúng đã luôn luôn và sẽ ngày càng bách 
hại những ngƣời thuộc về Mẹ, những con cái 

của Mẹ, cũng nhƣ xƣa kia Cain đã bách hại em 
mình là Abel, Esau đã hại em mình là Giacóp: 
đó là những hình ảnh của những kẻ bị Chúa 

ruồng bỏ và hình ảnh những kẻ đƣợc Chúa kén 
chọn. Nhƣng Mẹ Maria khiêm nhƣờng đã và sẽ 
luôn thắng quỷ kiêu ngạo, và chiến thắng của 

Mẹ rất lớn lao, đến độ Mẹ đã đạp dập đầu nó, 
nơi có óc kiêu ngạo của nó. Mẹ sẽ luôn luôn 
vạch trần mƣu thâm độc của loài rắn ma quỷ 

này; Mẹ sẽ phơi bày cho mọi ngƣời thấy những 
điệu bộ phỉnh gạt của địa ngục; Mẹ sẽ phá tan 
những mƣu chƣớc dụ dỗ của ma quỷ, và cho 

đến tận thế, Mẹ sẽ bảo vệ các đầy tớ trung 
thành của Mẹ khỏi bị nanh vuốt ác độc của nó. 

Nhƣng quyền năng của Mẹ Maria đối với tất cả 
các quỷ sẽ đặc biệt toả sáng trong những thời 
gian cuối cùng này, khi Satan rình cắn gót chân 

Mẹ, ngh a là rình ám hại những đầy tớ trung 
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thành và những ngƣời con đáng thƣơng của Mẹ, 

đƣợc tung ra để quyết chiến với nó. Họ bé nhỏ 
và ngh o nàn trƣớc mặt ngƣời đời; họ thấp kém 
trƣớc mặt mọi ngƣời nhƣ gót chân, họ bị dẫm 

lên và bị hành hạ nhƣ gót chân so với các chi 
thể khác của thân thể; nhƣng, đổi lại, họ rất 
giàu có về các ân sủng của Chúa, mà Mẹ Maria 

phân phát rất rộng rãi cho họ; họ lớn lao và cao 
trọng về sự thánh thiện trƣớc mặt Chúa; họ 
vƣợt trên mọi thụ tạo khác về lòng nhiệt thành 

của họ, và họ đƣợc ơn Chúa mạnh mẽ nâng đỡ, 
đến độ với đức khiêm nhƣờng của gót chân và 
trong sự kết hiệp với Mẹ Maria, họ sẽ đạp nát 

đầu quỷ dữ, mang chiến thắng về cho Chúa 
Giêsu Kitô. 

2/ Các vị tông đồ của thời gian cuối 

cùng 

55. Sau cùng, Thiên Chúa muốn Mẹ thánh của 
Ngài đƣợc nhận biết, đƣợc yêu mến và tôn kính 

hiện nay hơn bao giờ hết: điều này sẽ chắc 
chắn diễn ra, nếu nhờ ân sủng và ánh sáng của 

Chúa Thánh Thần, các linh hồn đƣợc kén chọn 
sẽ bƣớc vào sự thực hành nội tâm mà tôi sẽ 
trình bày cho họ. Khi đó, theo mức mà đức tin 

cho phép, họ sẽ nhìn thấy rõ ràng ngôi sao biển 
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tốt đẹp, và họ sẽ về tới bến bình an, mặc dầu 

có phong ba bão táp và cƣớp biển, vì họ đƣợc 
sự hƣớng dẫn của Mẹ. Họ sẽ thấy vinh quang 
cao cả của Nữ Vƣơng mà họ sùng kính; họ sẽ 

trọn vẹn hiến thân phụng sự Ngài nhƣ những 
thần dân và những đầy tớ trung thành. Họ sẽ 
cảm nghiệm vẻ dịu dàng và lòng nhân hậu của 

Mẹ, và họ sẽ yêu mến Mẹ nhƣ những con cái 
dấu yêu của Mẹ. Họ sẽ thấy lƣợng từ bi tràn 
đầy của Mẹ, họ sẽ đƣợc sự cứu giúp của Mẹ, và 

họ sẽ chạy đến kêu cầu Mẹ trong mọi sự, vì Mẹ 
là Đấng bảo trợ và là vị trung gian của họ bên 
cạnh Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ nhận biết rằng Mẹ 

là phƣơng thế dễ dàng nhất, ngắn nhất và tuyệt 
hảo nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô, và họ sẽ 
phó thác trọn vẹn hồn xác họ cho Mẹ, để đƣợc 

trọn vẹn thuộc về Chúa Giêsu Kitô. 

56. Nhƣng những đầy tớ đó, những con cái đó 
của Mẹ Maria là những ai vậy? 

Đó là những thừa tác viên của Chúa, bừng bừng 
lửa mến Chúa: họ sẽ đem lửa yêu mến Chúa 

đến mọi nơi. 

Đó là những con ngƣời “sicut sagittae in manu 
potentis: ví nhƣ những tên bắn bén nhọn” (Tv 
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126,4) trong tay mạnh mẽ của Mẹ Maria, để 

bắn thủng xác những kẻ thù của Mẹ. 

Đó là những con cái dòng họ Lêvi, đã đƣợc 
thanh tẩy bằng lửa của những gian nan đau khổ 

và “gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa”;2 họ sẽ 
mang vàng của lòng mến yêu trong trái tim, 
mang hƣơng trầm của việc cầu nguyện trong 

tâm trí, và mang mộc dƣợc của việc hãm mình 
nơi thân xác họ. Khắp nơi, họ sẽ là hƣơng thơm 
của Chúa Kitô đối với những ngƣời nghèo và 

những ngƣời bé mọn, nhƣng họ sẽ là làn khí rất 
tai hại đối với những kẻ sang trọng, giàu có và 
kiêu ngạo của thế gian này. 

57. Họ sẽ là những đám mây đầy sấm chớp, 
bay lơ lửng trên không, di chuyển theo hơi thở 
nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần, không dừng 

lại đâu hết, không ngạc nhiên về bất cứ điều gì, 
không phiền lòng về điều gì hết: họ sẽ trải 
xuống những trận mƣa lời Chúa, và mƣa sự 

sống đời đời. Tiếng nói của họ sẽ nhƣ tiếng sét 
chống lại tội lỗi, nhƣ tiếng sấm chống lại thế 

gian. Họ sẽ đánh phá ma quỷ và những tay sai 

                                                
2
 Theo cách hiểu lời thánh Phaolô “Họ gắn chặt với Chúa” (1 Cr 

6,17). 
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của nó. Với thanh gƣơm hai lƣỡi của lời Chúa (x. 

Ep 6,17), họ sẽ đâm chết những kẻ mà họ đƣợc 
Chúa sai tới, để cho chúng chết, hoặc để cứu họ 
sống. 

58. Đó là những tông đồ đích thực của những 
thời gian cuối cùng: Chúa của muôn ngàn sức 
mạnh sẽ ban lời nói và quyền năng để thực hiện 

những việc kỳ lạ và chiến thắng kẻ thù cách 
vinh hiển. Họ sẽ ăn ngủ không có vàng bạc, và 
thiếu cả mọi sự chăm lo, giữa các linh mục và 

các giáo s  khác. Tuy nhiên, họ sẽ có đôi cánh 
ánh bạc của chim bồ câu, để chỉ vì vinh quang 
của Chúa và ơn cứu độ của các linh hồn, họ có 

thể đi bất cứ nơi nào Chúa Thánh Thần kêu gọi 
họ. Và sau khi đã rao giảng lời Chúa, họ sẽ để 
lại ở những nơi họ đã đi qua, vàng ròng của đức 

ái, tức là sự thực hành trọn vẹn luật của Chúa 
(x. Rm 13,10). 

59. Sau cùng, chúng ta biết họ là những môn 

đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, luôn bƣớc 
theo vết chân của đức khó ngh o, đức khiêm 

nhƣờng, lòng khinh chê thế gian và đức bác ái 
của Chúa. Họ sẽ giảng dạy con đƣờng hẹp của 
Chúa, đúng theo chân lý toàn vẹn và theo Tin 

Mừng, chứ không theo các châm ngôn của 
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ngƣời đời, không vị nể ai và không sợ một 

ngƣời nào, dù ngƣời đó quyền thế tới đâu. Họ 
sẽ có trong miệng thanh gƣơm hai lƣỡi của lời 
Chúa; họ giơ cao trên vai lá cờ vấy máu của 

Thập Giá Chúa Kitô, tay mặt cầm tƣợng Chúa 
chịu đóng đinh, tay trái cầm Chuỗi Mân Côi, họ 
mang thánh danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên 

trái tim, mang đức khiêm tốn và sự hãm mình 
của Chúa Giêsu Kitô trong mọi cử chỉ và hành 
động của mình.3 

Đó là những con ngƣời v  đại sẽ đến: do lệnh 

truyền của Đấng Tối Cao, Mẹ Maria sẽ sai họ đi 
mở rộng Nƣớc Chúa nơi xứ sở những kẻ vô đạo, 
những ngƣời thờ ngẫu tƣợng và những ngƣời 

Hồi Giáo. Khi nào việc đó sẽ diễn ra và diễn ra 
thế nào? Chỉ mình Thiên Chúa biết.4 Phần chúng 
ta, chúng ta chỉ biết giữ im lặng, cầu nguyện, 

than thở và chờ đợi: “Expectans expectavi: Tôi 
đã và vẫn chờ đợi” (Tv 39,2). 

(Trích từ tác phẩm: “Thành thực sùng kính Đức Maria”) 

                                                
3 Sự mô tả các tông đồ của Mẹ Maria làm ta nhớ đến Bản kinh 

mà thánh nhân soạn ra để xin Chúa ban cho tu hội của ngài 

những vị thừa sai thánh thiện. 
4 Những lời này cho thấy, cả đối với thánh nhân là đấng được 

Chúa soi sáng để nói lời tiên tri này, sự việc vẫn một phần bao 

phủ mịt mờ. 
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