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GIỜ KINH 
HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI 
Giáo xứ Thuận An, Giáo hạt Phú Thịnh, Giáo phận Xuân Lộc 

của Nhóm t/v Diễn đàn Thánh ca Việt Nam ngày 09/10/2011 
(Biên tập và tổng hợp từ các nguồn: http://ducmelamabentre.com/, http://www.dunglac.org) 

 

 

Kính thưa anh, chị, em! 

Mỗi người chắc hẳn luôn có những ưu tư, buồn vui và lo lắng về 

cuộc sống của mình thì đến đây để cầu nguyện, chia sẻ và xin ơn trợ giúp 

từ Mẹ Maria. Với lòng tin tưởng Mẹ sẽ luôn luôn ở bên, và sẽ cầu thay 

nguyện giúp khi chúng ta không biết phải thưa lên thế nào trước nhan 

thánh Thiên Chúa. Trong tâm tình của những người con, hôm nay chúng ta 

cùng nhau gẫm suy về Mẹ Maria như là Đấng trung gian các ơn giữa 

Thiên Chúa và đoàn con của Người. Để giờ hành hương được đầy lòng sốt 

mến, xin cộng đoàn cùng hát xin ơn Chúa Thánh Thần. 

Hát:  Cầu xin Chúa Thánh Thần 
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1. CẦU NGUYỆN 

Ðức giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: "Nếu có sự chiến 
thắng thì Mẹ Maria là người chiến thắng". Mẹ đã hiện ra tại nhiều 

nơi như Lộ Ðức, Fatima, Labouret, Nam Tư, La Vang và nhiều nơi 

khác trên khắp thế giới. Nơi nào Mẹ cũng khuyên nhủ: "Phải ăn năn 
sám hối và năng lần chuỗi mân côi". Mẹ đã luôn giữ lời hứa và Mẹ 

luôn muốn con của Mẹ tất cả được thừa hưởng nước trời. Mẹ chiến 

thắng ma quỉ, sức mạnh của sự dữ. Mẹ chiến thắng tà thần. Trái tim 

hiến tế của Mẹ đã thắng tội lỗi và những tối tăm của quyền lực ma 

quỉ, sự dữ. 

Lễ Mân Côi, một dịp để ta đi vào chương trình cứu rỗi của 

Chúa Giêsu và là một dịp để chúng ta cố gắng thay đổi con người 

mới, kết hiệp với Mẹ và sống theo lời khuyên của Mẹ: Sám hối, Cầu 
nguyện và Lần chuỗi. Chuỗi Mân Côi là phương thế dễ dàng và 

hữu hiệu nhất để giúp ta sống trung thành với Ðạo Tình Thương của 

Chúa Giêsu.  (Theo Lm Nguyễn Hưng Lợi DCCT) 

Lạy Cha Chí Thánh, chúng con muốn dâng lên Cha tâm tình 

tạ ơn vì những ơn Thánh cao trọng Cha ban cho nhân loại và cho 

từng người chúng con. Cha đã ban cho chúng con Đức Giêsu, Con 
Một yêu dấu của Cha, đã đến ở cùng chúng con, đã chịu khổ hình, 

đã chết và phục sinh để cứu độ chúng con. Cha lại ban cho chúng con 

Mẹ Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu, làm Mẹ Hội Thánh và là Từ 
Mẫu mà chúng con hằng thờ kính. Mẹ đã luôn sẵn lòng lắng nghe 

những nhu cầu thể xác cũng như tâm linh của chúng con. Để từ đó 

Mẹ dâng lên cho Thiên Chúa, dâng lên cho Đức Giêsu Kitô như là 

một lời cầu nguyện khẩn thiết. Mẹ đích thực là Đấng trung gian các 

ơn, là Đấng nối kết hiệu lực giữa chúng con và Đức Giêsu – Con của 

Mẹ. Với những ý nguyện ấy, chúng con xin chung lòng tạ ơn Cha. 

 

Hát:  Nguồn Cậy Trông 
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2. SUY NIỆM PHÚC ÂM (Lc 1, 26-38) 

"Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai!" 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  

Khi aáy, Thieân Thaàn Gabriel ñöôïc Chuùa sai ñeán 
moät thaønh xöù Galileâa, teân laø Nadareùt, ñeán vôùi moät 
trinh nöõ ñaõ ñính hoân vôùi moät ngöôøi teân laø Giuse, 
thuoäc chi hoï Ñavít, trinh nöõ aáy teân laø Maria. Thieân 
thaàn vaøo nhaø trinh nöõ vaø chaøo raèng: "Kính chaøo 
Trinh Nöõ ñaày ôn phöôùc, Thieân Chuùa ôû cuøng Trinh 
Nöõ". Nghe lôøi ñoù, Trinh Nöõ boái roái vaø töï hoûi lôøi 
chaøo ñoù coù yù nghóa gì. Thieân thaàn lieàn thöa: "Maria 
ñöøng sôï, vì ñaõ ñöôïc ôn nghóa vôùi Chuùa. Naøy Trinh 
Nöõ seõ thuï thai, haï sinh moät con trai vaø ñaët teân laø 
Gieâsu. Ngöôøi seõ neân cao troïng vaø ñöôïc goïi laø Con 
Ñaáng Toái Cao. Thieân Chuùa seõ ban cho Ngöôøi ngoâi 
baùu Ñavít toå phuï Ngöôøi. Ngöôøi seõ cai trò ñôøi ñôøi 
trong nhaø Giacoùp, vaø trieàu ñaïi Ngöôøi seõ voâ taän.  

Nhöng Maria thöa vôùi thieân thaàn: "Vieäc ñoù xaûy 
ñeán theá naøo ñöôïc, vì toâi khoâng bieát ñeán ngöôøi 
nam?"  

Thieân thaàn thöa: "Chuùa Thaùnh Thaàn seõ ñeán vôùi 
trinh nöõ vaø uy quyeàn Ñaáng Toái Cao seõ bao truøm 
trinh nöõ. Vì theá, Ñaáng trinh nöõ sinh ra seõ laø Ñaáng 
Thaùnh vaø ñöôïc goïi laø Con Thieân Chuùa. Vaø naøy, 
Isave chò hoï trinh nöõ cuõng ñaõ thuï thai con trai 
trong luùc tuoåi giaø vaø nay ñaõ mang thai ñöôïc saùu 
thaùng, ngöôøi maø thieân haï goïi laø son seû; vì khoâng 
coù vieäc gì maø Chuùa khoâng laøm ñöôïc".  

Maria lieàn thöa: "Naøy toâi laø toâi tôù Chuùa, toâi xin 
vaâng nhö lôøi Thieân thaàn truyeàn". Vaø thieân thaàn caùo 
bieät trinh nöõ. 

Đó là lời Chúa! 
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Học sống khiêm nhường với Chúa Giê-su qua Kinh Mân Côi 
(Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi) 

 

Trong những lần hiện ra, Mẹ Maria thường cầm tràng hạt trên 

tay. Khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima, Mẹ còn lần hạt với ba trẻ tại đó. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II cũng như nhiều vị giáo hoàng 

khác rất siêng năng lần hạt và kêu gọi tín hữu năm châu sốt sắng lần 

hạt hằng ngày. Như thế, Mẹ Maria cũng như Hội Thánh luôn khuyến 

khích chúng ta lần hạt vì Kinh Mân Côi là một phương thế giúp cho 

người ta nên thánh. 

Nhưng để cho kinh Mân Côi thực sự là một phương thế giúp ta 

nên thánh, thì chỉ đọc suông ngoài miệng không đủ, mà cần phải suy 

niệm trong lòng, cần phải chiêm ngắm và noi theo gương lành của 

Chúa Giê-su và Mẹ Maria được gợi lên trong Kinh Mân Côi.  

Giờ đây, chúng ta cùng chiêm ngắm lòng khiêm nhường sâu 

thẳm của Ngôi Hai Thiên Chúa qua Kinh Mân Côi. 

Gương khiêm nhường của Ngôi Hai Thiên Chúa nổi bật trong 

những phần suy gẫm sau đây: 

Gẫm thứ nhất năm sự vui: Ngay khi Thiên thần truyền tin cho 

Đức Mẹ, Thiên Chúa Ngôi Hai là Đấng cao sang quyền phép đã chấp 

nhận hóa thân thành một phôi thai nhỏ, chỉ bằng hạt cát thôi, nằm 

trong cung lòng của Mẹ Maria để chờ ngày được sinh ra làm người. 

Một Thiên Chúa cao sang là Chúa Tể trời đất mà lại hạ mình đến thế 

thì tôi là ai mà dám nhắc mình lên cao! 

Gẫm thứ ba năm sự vui: Khi Đức Mẹ sinh Chúa Giê-su trong 

hang đá, Thiên Chúa Ngôi Hai là Vua Trời đầy quyền uy phép tắc 

hiển trị trên các tầng trời đã chấp nhận chọn hang bò lừa làm nơi 

nương náu, chọn máng súc vật làm nôi để đến ở cùng nhân loại. Hạ 

mình và khiêm nhường như vậy là hết mức, không thể hạ mình sâu 

hơn được nữa. 

Gẫm thứ nhất trong năm sự sáng: Chúa Giê-su chịu phép rửa tại 

sông Gio-đan: Chúa Giê-su là Thiên Chúa hoàn toàn vô tội, ngàn 

trùng chí thánh, vậy mà Người chấp nhận hòa mình với những người 

tội lỗi bên bờ sông Gio-đan, xếp hàng đứng chung với những người 

tội lỗi, những tay đâm thuê chém mướn, những cô gái điếm, những 

gã côn đồ… để chờ đến phiên mình bước xuống dòng sông Gio-đan, 
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cúi mình xuống để cho Gioan làm phép rửa cho. Đấng không hề biết 

tội là gì lại khiêm nhường cúi mình nhận tội, còn tôi thì cứ cho mình 

vô tội và tìm mọi cách trút tội lên đầu người khác. 

Và đặc biệt là trong năm sự thương, chúng ta thấy nổi lên hình 

ảnh Chúa Giê-su quá đỗi khiêm nhường khi Người tự xóa mình đi, 

trở thành tên tử tội, để cho người ta hành hạ Người đủ cách cho đến 

chết.  

Chúa Giê-su chịu đánh đòn: Chúa tốt lành thánh thiện vô cùng 

nhưng lại bị đưa ra tòa xét xử như một tên gian phi, bị vu cáo, bị 
khạc nhổ vào mặt, bị đánh đòn tan nát thân mình mà vẫn khiêm 

nhường chịu đựng chẳng hé môi kêu trách hay phản kháng. 

Chúa Giê-su chịu đội mão gai: Thay vì đội mão triều thiên vinh 

hiển của các bậc vua chúa cao sang, Chúa Giê-su chịu đội vòng gai 

nhọn đâm sâu vào đầu, để cho người ta sỉ nhục nhạo cười mà không 

hận thù hay oán trách. Khiêm nhường hạ mình đến thế thật là hết 

mức. 

Chúa Giê-su vác thập giá: Là Chúa Tể trời đất, lẽ ra Chúa Giê-

su bắt mọi người quy phục mình, nhưng trái lại, trên chặng đường 

thương khó, Chúa để cho quân lính chế ngự Người, bắt Người vác 

thập giá lảo đảo tiến lên pháp trường theo lệnh truyền và những lời 

quát tháo của những tên lính hung hăng. Chúa Tể trời đất đã khiêm 

nhường chịu thua hết thảy mọi người và để mặc cho người ta hành 

hạ. 

Chúa chết trên thập giá: Cuối cùng, tuy là Chúa Tể càn khôn, 

Chúa chịu để cho quân lính lột áo ra, đóng đinh tay chân Người vào 

thập giá và bị treo thân trên thập giá giữa hai tên đạo tặc, chia chung 

án chết với những kẻ côn đồ. Dù bị hành hạ đến mức nào đi nữa, 

Chúa Giê-su vẫn khiêm nhường chịu mọi nhục hình cho đến chết. 

Kiêu ngạo là đầu mối, là nguồn mạch phát sinh nhiều tội lỗi, là 

một trong bảy mối tội đầu; còn khiêm nhường là nhân đức cao vời và 

là liều thuốc thần diệu cứu con người khỏi kiêu căng tự mãn. 

Ước chi mỗi lần đọc Kinh Mân Côi, chúng ta biết nhìn ngắm 

tấm gương khiêm nhường sâu thẳm của Chúa Giê-su, học sống 

khiêm nhường như Chúa để nhờ đó, chúng ta triệt bỏ được tính kiêu 

căng và làm cho đời sống mình trở nên cao đẹp và giống Chúa hơn. 

(theo Linh mục Inhaxiô Trần Ngà: 

http://www.thanhcavietnam.org/forum/showthread.php?p=128748#post128748) 
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Với tâm tình ấy, xin cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ một Sự Vui, 1 

Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh. 

"Thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai". Lạy Cha chúng con... 

Hát:  Con Xin Dâng Mẹ 

3. TẠ ƠN 

Lạy Chúa con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có những giây phút 

họp mặt dưới chân Mẹ đây, chúng con  xin hiệp cùng với Mẹ những 

tâm tình của chúng con, dù không nói ra Mẹ cũng thấu hiểu nỗi lòng 

chúng con rồi, con xin tạ cảm chúa đã ban cho chúng con có một 

Người Mẹ thật tuyệt vời, xin Mẹ đồng hành cùng chúng con luôn 

mãi. 

Xướng: Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa  

Đáp: Chúng con xin tạ ơn Cha 

4. XIN ƠN 

Trong tâm tình yêu mến, tin tưởng cậy trông và  tín thác vào tình 

yêu của Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, toàn thể Gia đình Diễn 

đàn Thánh Ca Việt Nam chúng, hiệp dâng lên Chúa những ý cầu xin: 

1. Xin Chúa nâng đỡ Anh Chị Em chúng con trong cơn lũ lụt luôn vượt 

qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và cho người nhiều quan tâm đến 

những đau khổ của anh em lũ lụt đó. Xin Chúa cho chúng con với hiệp 

thông với những anh em qua những việc nhỏ, qua những hy sinh hằng 

ngày chúng con. 

2. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho Cha Gioakim chúng con đây luôn có 

sức khỏe để dẫn dắt cộng đoàn giáo xứ Thuận An luôn sống theo tunh 

thần phúc âm mà Chúa truyền dạy. 

3. Xin cho Anh Chị Em trong gia đình Thánh Ca Việt Nam chúng con 

luôn có được sự hiệp nhất, yêu thương và hy sinh trong sự quan phòng 

của Chúa. 

4. Xin cho chúng con đang hiện diện nơi đây được Chúa và Mẹ thương, 

soi sáng chúng con, bán ơn dồi dào và thánh hóa mỗi việc làm chúng 

con, để chúng con được ngày đêm ca tụng Chúa muôn đời. 

Xướng: Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con 

Hát:  XIN VÂNG 
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