CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN B – October 14, 2018
LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
- Chúa Nhật 14/10 trong Tuần 28 Thường niên năm B. Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống.
- Thứ Hai 15/10. Lễ Thánh Têrêxa Avila, Trinh nữ & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.
- Thứ Ba 16/10. Lễ Thánh Giêrađô, Tu sĩ DCCT; Thánh Hedwig, Nữ tu; Thánh Margaret
Alacoque, Trinh nữ.
- Thứ Tư 17/10. Lễ Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, Giám mục, Tử đạo. Lễ Nhớ.
- Thứ Năm 18/10. Lễ Thánh Luca, Tác giả Sách Tin Mừng. Lễ Kính.
- Thứ Sáu 19/10. Lễ Thánh Gioan Brêbớp, Thánh Isaac Jogues, Tử đạo. Lễ Nhớ.
- Thứ Bảy 20/10. Lễ Thánh Gioan Thánh giá. Biệt kính Đức Mẹ.
- Chúa Nhật 21/10 trong Tuần 29 Thường niên năm B. Chúa Nhật Truyền Giáo.
Quyên tiền lần 2 cho việc Truyền giáo của Hội thánh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------THÔNG BÁO
CHÚC MỪNG TÂN HÔN
Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân ái chúc mừng nhân Lễ Thành hôn vào
ngày thứ Bảy 13/10/2018 của các đôi Tân hôn:
Nguyễn Thăng Long & Hà Phương Hiền
và
Mai Thiên Ân & Đỗ Lan Anh Bridget
Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ ban cho các Anh Chị sống trong yêu thương và hạnh phúc
suốt đời.
CHẦU THÁNH THỂ BẰNG TIẾNG ANH
EUCHARISTIC ADORATION
Thursday, October 18th from 8 pm - 9 pm
Experience a Holy Hour of Eucharistic Adoration
with music, Scripture & reflection in accordance
with Pope Francis’s intentions, personal prayer time,
and optional Sacrament of Reconciliation
Corpus Domini
All young adults are invited
CHƯƠNG TRÌNH 5-K RUN HOÃN LẠI NĂM SAU
Vì số người ghi danh tham dự quá ít nên Chương trình 5-K Run vào ngày thứ Bảy 20/10 tới đây
được hoãn lại đến Mùa Xuân năm sau. Giáo xứ xin cáo lỗi với những người đã ghi danh. Những ai đã
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ghi danh và đóng lệ phí, cũng như những mạnh thường quân bảo trợ đã đóng tiền, xin vui lòng lên Văn
phòng Giáo xứ để nhận lại số tiền.
MỪNG LỄ KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ (16/10)
Nhân ngày Lễ Kính Thánh Giêrađô vào ngày 16/10 là Bổn mạng các Bà mẹ mang thai, theo
truyền thống “Làm phép và Phát Bánh Thánh Giêrađô”, Giáo xứ kính mời quý vị có nhu cầu về con cái
hoặc muốn xin ơn cho các bà mẹ hoặc con thơ, qua lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô, đến Nhà thờ
tham dự lễ kính Thánh Giêrađô vào chiều thứ Ba ngày 16/10 lúc 7:00pm. Sau Thánh lễ sẽ có nghi thức
làm phép và phát bánh Giêrađô.
LẦN CHUỖI MÂN CÔI THÁNG 10
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm gồm những lời yêu thương, chân thành và
đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu.
Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình,
trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì
được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Thủ
bản Ân xá, ấn bản 1999, concessio 17).
Cách riêng, theo yêu cầu của Đức Cha Edward Burns của Giáo phận Dallas, các giáo xứ sẽ lần
Chuỗi Mân Côi trước mỗi Thánh lễ trong suốt tháng 10 này, và bất cứ khi nào có thể được, để cầu
nguyện cho sự hòa giải và canh tân của Hội thánh. Vì thế, xin mọi người cố gắng đến tham dự Thánh
lễ sớm hơn 15-20 phút để có thời gian lần chuỗi chung.
THÁNG TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
RESPECT LIFE MONTH
Vào tháng 10 hằng năm, Giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ cử hành Tháng Tôn Trọng Sự Sống để nêu
lên giá trị vô song của mỗi con người từ lúc tượng thai cho đến khi chết tự nhiên. Chủ đề cho Tháng
Tôn Trọng Sự Sống năm nay là: “Mỗi Sự Sống: Được Ấp Ủ, Được Tuyển Chọn, Được Sai Đi” làm
nổi bật lời mời gọi để xây dựng một nền văn hóa sự sống.
Each October, the Catholic Church in the United States celebrates Respect Life Month to
proclaim the immeasurable value of every person from conception to natural death. The theme for the
Respect Life Month this year is "Every Life: Cherished, Chosen, Sent" which highlights the call to
build a culture of life.
HỌP PHỤ HUYNH LỚP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU (14/10)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Rước Lễ Lần Đầu 2019 đến họp Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10,
1giờ45 – 3giờ, ở Hội trường Trung Tâm An Phong. Lớp Rước Lễ Lần Đầu là Lớp GL_3A, GL_3B,
GL_3C, GL_3J, và GL_3K.
THƯ MỜI ÂN NHÂN NHÀ DÒNG DỰ LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ (20/10)
Kính gởi Quí Vị Chi Hội Trưởng, quí Hội Viên và Thân Hữu,
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Kính thưa quí vị,
Đại hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế vùng Dallas-Forth Worth được tổ chức nhân dịp
mừng lễ Thánh Bổn mạng Giêrađô tại Tu viện Thánh Gioan Neumann như sau:
- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2017, khai mạc lúc 10 giờ sáng
- Địa điểm: Tu Viện Thánh Neumann, 3912 South Ledbetter Dr., Dallas, TX 75236
- Điện thoại liên lạc: (972) 296-6735
Kính mời quí vị đến tham dự nhằm gia tăng tình thân hữu, thông tri các sinh hoạt và cầu nguyện
cho quí vị hội viên còn sống cũng như đã qua đời. Đối với quý vị cao niên không có phương tiện di
chuyển, Nhà dòng sẽ có xe van ra đón lúc 9 giờ sáng.
Lòng yêu mến và lời cầu nguyện của quí vị là niềm khích lệ lớn lao cho ơn gọi tu trì. Nguyện xin
Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ơn lành cho quí vị và gia quyến.
Linh mục Đaminh Đinh Minh Hải, C.Ss.R.
Bề trên Tu Viện Gioan Neumann
HỌP PHỤ HUYNH LỚP THÊM SỨC (21/10)
Xin nhắc phụ huynh các em lớp Thêm Sức 2019 đến họp Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10, 1giờ45 –
3giờ, ở Hội trường Trung Tâm An Phong. Lớp Rước Lễ Lần Đầu là Lớp GL_10A, GL_10B, GL_10C,
và GL_10J.
COMMUNITY YARD SALE GIÚP NGƯỜI NGHÈO (18-21/10)
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tổ chức Community Yard Sale để giúp người nghèo vào các
ngày Thứ Năm, Thứ Sáu,Thứ Bảy và Chủ nhật (18,19, 20 & 21/10/2018) từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Ban Tổ chức xin đón nhận tất cả những quà biếu vật dụng, máy móc, quần áo còn trong tình trạng
70% mới, sạch sẽ và còn xử dụng được.
Thời gian nhận quà từ ngày 06 đến ngày 16/10 tại Nhà Giêrađô từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều - 5
giờ chiều đến 9 giờ tối (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (thứ Bảy & Chúa
nhật).
Ban Tổ chức cần nhiều thiện nguyện viên giúp đỡ trong những ngày này. Xin liên lạc (972) 4891171.
* Lưu ý: Rút kinh nghiệm từ những năm qua, nếu ai muốn cho người nghèo, xin đưa những quà
còn sử dụng được và chỉ trong thời gian nhận quà có các thiện nguyện viên làm việc mà thôi. Tuyệt đối
không được tự động bỏ các món đồ, nhất là đồ phế thải, trước cửa Nhà Giêrađô.
40 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG
40 Days for Life
Để hưởng ứng chương trình 40 NGÀY CẦU NGUYỆN CHO SỰ SỐNG của Giáo phận Dallas bắt
đầu từ ngày 26/9 đến ngày 4/11, Giáo Xứ ̣Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tham dự buổi Cầu Nguyện cho Sự
Sống của thai nhi tại :
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* Địa điểm: PLANNED PARENTHOOD ABORTION CENTER (7989 West Virginia Dr., Dallas,
TX 75237)
* Thời gian: Thứ Ba 23/10/2018, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều
Kính mời Quý Ông bà và Anh chị em đến vào bất cứ lúc nào trong những giờ trên, để cùng giáo xứ
chung lòng cầu nguyện cho các thai nhi thôi bị tàn sát thật dã man qua hành động phá thai vô nhân đạo
khắp nơi trên thế giới.
Xin Quý vị giúp phổ biến thông báo này đến các hội viên trong đoàn thể, gia đình và bạn hữu để có
nhiều người đến tham dự. Khi đến đó, xin đừng đậu xe trong parking lot của Planned Parenthood. Chỉ
đầu dọc hai bên đường thôi.
Xin click vào link dưới đây để coi bản đồ đến Planned Parenthood Abortion Center.
https://www.prolifedallas.org/40DFL-Dallas_Map_Directions_2018.pdf
40 Days for Life Dallas from September 26 through November 4 is a focused pro-life effort that
consists of 40 days of prayer and fasting, peaceful vigil, and community outreach. The prayer vigil will
be 7 days a week, 6:00 a.m. – 6:00 p.m., outside the multi-million dollar Planned Parenthood abortion
facility at 7989 West Virginia Dr, Dallas 75237. We are praying that, with God’s help, this effort will
help bring an end to abortion not only in our city but also throughout America!
Mother of Perpetual Help Vietnamese Parish will have a prayer vigil at this abortion center on
Tuesday, October 23 from 12 pm – 6 pm. For more information, please visit prolifedallas.org/40days.
GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm những vấn đề liên quan đến Hội thánh
thuộc nhiều lãnh vực khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ, Tính dục, Xã hội (có
cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một chương
trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền
access code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với email của mỗi người.
Our parish has registered in the FORMED.ORG with many helpful resources to nourish our
Catholic faith. Simply enter the parish access code 4TT7C8 then establish an individual account.
RAO HÔN PHỐI
Lần 3:
* Anh Nguyễn Thanh Trí, con bà Nguyễn Thị Lê, sẽ kết hôn với chị Nguyễn Stephanie, con ông

Nguyễn Văn Châu và bà Phạm Xuân Hương vào thứ Bảy17/12/2018.
* Anh Adrian Paul Candelaria, con ông Eduardo Candelaria và bà Maria Luz Socorro Arrogante,
sẽ kết hôn với chị Nguyễn Hồng Tiên, con ông Nguyễn Thanh Hà và bà Bùi Thị Huyền vào thứ Bảy
ngày 5/1/2019.
* Anh Phạm Phụng Tim, con ông Phạm Hồng Thái và bà Phan Thị Ninh, sẽ kết hôn với chị Đinh

Nikki, con ông Đinh Văn Hổ và bà Bùi thị Hồng vào thứ Bảy ngày 2/3/2019.
Ai biết những đôi này có ngăn trở xin vui lòng thông báo cho cha chánh xứ.
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THÁNH LỄ CHO NHỮNG CẶP MỚI KẾT HÔN TRONG VÒNG 1 NĂM
MASS FOR NEWLYWEDS 2018
Giáo phận Dallas sẽ tổ chức một Thánh lễ chúc mừng cho những đôi hôn phối mới kết hôn trong
vòng 1 năm (những ai kết hôn kể từ ngày 1/11/2017). Thánh lễ này sẽ do Đức Cha Edward Burns cử
hành vào thứ Bảy ngày 3/11/2018 lúc 5 giờ chiều tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Guadalupe. Sau đó
có tiếp tân. Ngoài ra, các văn phòng mục vụ của Giáo phận cũng có những tài liệu để giúp các đôi hôn
phối này sống ơn gọi hôn nhân và giữ vững tình yêu được bắt rễ trong đức tin.
Muốn tham dự, xin vào website www.cathdal.org/newlyweds. Hạn chót ghi danh là thứ Sáu
ngày 26/10.
The Diocese of Dallas has established a wonderful tradition of honoring couples who have been
married twenty-five and fifty years with the celebration of the Silver and Gold Masses. These longlasting unions are a living witness to the commitment of Christian marriage and life.
The Diocese of Dallas will now add to the tradition with a Mass honoring couples who are newly
married (those who have been married since November 1, 2017). Bishop Burns will celebrate a Mass
for Newlyweds on Saturday, November 3, 2018 at 5:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of
Guadalupe. A reception will immediately follow the Mass in the Grand Salon. Along with fellowship,
the diocesan ministry offices will provide resources to help these couples support their vocation and
keep their love rooted in faith.
For an adequate plan, please RSVP at www.cathdal.org/newlyweds by October 26. If you have
any questions, please contact Erika Martinez in the Office of Family at emartinez@cathdal.org or 214379-2878.
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TIN TỨC
ƠN GỌI CỦA SƠ LIBBY OSGOOD – KỸ SƯ KHÔNG GIAN TRỞ THÀNH NỮ TU
Libby Osgood là một kỹ sư gốc Canada, có bằng tiến sĩ về kỹ sư cơ khí. Cô đã làm kỹ sư hàng
không vũ trụ tại NASA và cũng là một giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ. Cô đã dạy hơn 12
khóa học về lãnh vực chuyên môn của mình, cho đến ngày cô quyết định giã từ tất cả mọi thứ để trở
thành một nữ tu. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2017, nữ kỹ sư Libby 35 tuổi đã gia nhập nhà Tập của hội
dòng Notre Dame, một dòng có đặc sủng chuyên lo về giáo dục. Trong cuộc trò chuyện với hãng tin
CTV, sơ Libby cho biết sơ đã xin nghỉ dạy tại Đại học Prince Edward Island (UPEI) để thực hành năm
nhà tập trong dòng theo giáo luật.
Đức tin có đi ngược với văn hóa không?
Libby bắt đầu làm việc như một kỹ sư hệ thống tại NASA vào năm 23 tuổi. Nhiệm vụ đầu tiên của
cô là đảm bảo rằng các khoa học gia sẽ điền vào các tài liệu cần thiết để xác minh rằng một vệ tinh đã
được phóng như đã dự kiến. Khi làm việc, Libby không thực hiện hoặc tuyên xưng đức tin của mình,
bởi vì nó là một vấn đề thật khó để nói một cách công khai. Cô cũng phải che dấu cây thánh giá đã
thừa kế từ bà ngoại của mình bên trong những chiếc áo.
Sơ Libby thú nhận: “Thật là rất khó để thừa nhận rằng điều mà tôi đã muốn làm nó giống như đi
ngược lại dòng nước và có thể nói cho người khác… Thay đổi, nói cho người khác biết rằng tôi luôn
mang theo một cây thánh giá ... Sự thực là việc tôi luôn đi dự Thánh Lễ chưa bao giờ là một bí mật,
nhưng thừa nhận rằng Giáo hội và Thiên Chúa là một khía cạnh rất quan trọng của cuộc đời tôi thì lại
là một cái gì đó tôi chưa bao giờ làm… Tôi đã cảm thấy nói về việc phục vụ Thiên Chúa gần như là
một điều "phản văn hóa".
Năm 2010, Libby trở về Canada và định cư ở Charlottetown, trung tâm của một trạm không gian
NASA. Ở đó, Libby cũng bắt đầu giảng dạy tại Đại học Prince Edward Island. Cô được hỗ trợ bởi
cộng đồng Công giáo ở Charlottetown, và điều này đã giúp cô không ngại bày tỏ đức tin của họ.
Khoa học và tôn giáo có thể đồng hành với nhau
Năm 2012, Libby bắt đầu suy nghĩ về lời mời gọi sống đời tu trì. Một trong những kinh nghiệm đã
đánh dấu đức tin của cô và giúp cô đưa ra quyết định liên quan đến ơn gọi đó là chuyến thăm
Charlottetown của tu sĩ dòng Tên Guy Consolmagno, một tiến sĩ khoa học về trái đất và các hành tinh,
một nhà thiên văn học và là giám đốc hiện tại của Đài quan sát thiên văn Vatican.
Khi lắng nghe cha Consolmagno, tâm trí Libby sáng ra và cô có thể hiểu rằng "khoa học và tôn
giáo có thể cùng tồn tại". Tuy nhiên, sơ Libby thừa nhận rằng mình đã nghi ngờ về việc mình sẽ trở
thành nữ tu. Sơ nói: "Tôi rất yêu ngành kỹ thuật, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng tôi có thể vừa là một kỹ
sư đồng thời cũng vưà là một nữ tu". Sơ khẳng định: "Tôi có thể làm cả hai và sống cách tràn đầy
hơn.” Sơ Libby chia sẻ rằng khi sơ tuyên bố quyết định trở thành nữ tu, các nhà khoa học có đức tin đã
gửi những tin nhắn ủng hộ sơ.
Nữ kỹ sư trẻ Libby thực hành hai năm tập trong dòng Notre Dame ở New York, và sau khi đã
tuyên khấn, sơ Libby dự định trở về Charlottetown để thực hiện sứ mệnh mục vụ của mình như một nữ
tu và tiếp tục giảng dạy tại đại học Prince Edward Island.
Mặc dù có thể có một sự thay đổi căn bản trong việc giảng dạy khoa học khi sống trong một tu
viện, sơ Libby tin rằng việc nghiên cứu khoa học và suy tư tâm linh bổ sung cho nhau, và cả hai đều là
những cách diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Sơ giải thích rằng lý do chúng ta quan tâm đến khoa học
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là bởi vì chúng ta đã thấy các ngôi sao và tự hỏi chúng là gì; bằng cách kết hợp tôn giáo và khoa học,
người ta có thể có một hình ảnh tốt hơn.
Sơ kết luận: "Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn thực hiện ơn gọi của mình. Tôi cảm thấy rằng ban
đầu, những mảnh rắc rối khác nhau rải rác đây đó. Ngược lại bây giờ tất cả phù hợp với nhau cách
hoàn hảo. Với chiều kích khoa học và tôn giáo, tôi đang đào sâu thêm hai đam mê của mình và tôi
quan sát cách thế những người khác liên kết hai lãnh vực này thế nào”.
Hồng Thủy (Vatican)

THÁNG KINH MÂN CÔI
Trong nếp sống đức tin Công Giáo việc lần chuỗi mân côi là một cung cách cầu nguyện sống động
hướng tâm hồn cùng cả cơ quan thân xác trí khôn, môi miệng, hơi thở, đôi con mắt, đôi bàn tay, đôi
chân qùi gối hay đứng hướng về Thiên Chúa qua 4 mùa: Vui, Thương, Mừng và Sự sáng gợi nhớ suy
niệm những chặng đường đời sống của Chúa Giêu Kitô xưa kia trên trần gian.
Đức Mẹ Maria đóng giữ vai trò quan trọng chính yếu trong chương trình cuộc đời Chúa Giêsu trên
trần gian khi xưa. Vì thế, 50 lời kinh Kính mừng Ave Mria ca ngợi cùng cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho
mang tâm tình lòng vui mừng biết ơn, lòng thương cảm với cuộc Đức Mẹ đã sống khiêm nhượng chịu
đựng những đau khổ, để cho chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi con người trần gian.
Kinh mân côi đã có từ thời Trung Cổ ở các nhà Dòng, và từ thế kỷ 12, chuỗi kinh mân côi được
gọi là chuỗi kinh lạy Cha.
Theo truyền thuyết thuật kể lại Thánh Đaminh, người lập Dòng Thuyết giảng, được Đức Mẹ
Maria hiện ra năm 1208 đã trao cho ngài sứ mạng cổ vũ lòng sùng kính lần hạt mân côi như vũ khí
chống lại lạc thuyết Albigensen đang hoành hành chống đạo thời đó.
Tháng Năm 1479 Đức Giáo Hoàng Sixtus IV ấn định việc đọc kinh mân côi cầu nguyện hằng
ngày.
Tháng Chín 1569 Đức Giáo Hoàng Pius V ấn định công thức đọc kinh lần chuỗi mân côi như ngày
hôm nay trong toàn thể Giáo hội: sau mỗi ngắm đọc một kinh lạy Cha và 10 kinh kính mừng, cùng
Kinh Sánh danh sau mỗi 10 kinh Kính mừng.
Đức Giáo Hoàng Pio V. đã thành lập lễ kính Đức Mẹ chiến thắng để tưởng nhớ đến trận hải chiến
năm 1571 ở Lepanto, vì trước đó Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi mọi người cầu nguyện xin Đức Mẹ
Maria phù giúp ngăn cản để khỏi bị quân đội phía Hồi giáo Thổ nhĩ Kỳ tiến đánh xâm chiếm.
Từ năm 1573 ngày lễ tạ ơn này được đổi thành lễ mân côi. Và từ 1913 được ấn định mừng vào
ngày 7 tháng Mười hằng năm. Như thế tháng Mười dành riêng việc đọc kinh mân côi trong niềm tin
tưởng cầu nguyện cho những hoàn cảnh khủng hoảng khó khăn của Giáo hội và thế giới, của bản thân
riêng mỗi người và của các gia đình, cùng cho các người bệnh nạn yếu đau.
Qua các triều đại Giáo hoàng xưa nay trong Giáo hội, các ngài luôn đều cổ võ việc lần chuỗi đọc
kinh mân côi theo cung cách truyền thống xưa nay với bốn mùa ngắm về cuộc đời Chúa Giêsu gắn liền
với Đức Mẹ và 50 chục kinh Kính mừng Ave Maria là lời Thiên Thần Gabriel chào mừng Đức Mẹ,
cùng kinh lạy Cha do chính Chúa Giêsu dậy.
Năm 1917 khi hiện ra với ba trẻ chăn chiên bên Fatima, Đức Mẹ đã trao cho sứ điệp: Mọi người
hãy siêng năng lần hạt mân côi!
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Việc lần hạt mân côi kính Đức Mẹ cầu xin ơn phù giúp kéo ân đức chúc lành an ủi của Chúa cho
con người, cùng cho thế giới luôn thời sự sống động trong đời sống đức tin người Công Giáo, nhất là
những khi gặp cảnh ngộ khó khăn về mọi khía cạnh.
Chuỗi mân côi là lời cầu nguyện chiêm niệm cho hết mọi người: lớn, bé, giáo dân, giáo sĩ, mọi
thành phần địa vị trong xã hội.
Chuỗi mân côi là mối liên hệ tinh thần với Đức Mẹ Maria, để cùng kết hiệp ở lại với Chúa Giêsu
Kitô.
Chuỗi mân côi là thứ vũ khí tinh thần chống lại sự dữ, chống lại thế lực sức mạnh cường quyền, để
xây dựng bình an trong tâm hồn, trong gia đình, trong đời sống xã hội và trên thế giới.“ (Đức Giáo
Hoàng Benedickt XVI, 19.10.2008).
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long (Vietcatholic.net)
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