
 
 

 
Thư Hiệp Thông: Tháng Mân Côi 

 

Ngày 24 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: 
- Quý cha, 

- Quý tu sĩ nam nữ, 

- Quý Ban mục vụ các cộng đoàn, 

- Quý Ban chấp hành các hội đoàn – phong trào, 

- Và toàn thể quý cộng đồng Dân Chúa Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne. 

Chúng ta sắp bước vào tháng Mân Côi, là những người con yêu mến Mẹ, chúng ta sẽ nỗ 

lực cá nhân lần chuỗi và huy động gia đình tham gia “Chuỗi Mân Côi”, hằng đêm cùng 

nhau dâng lên Mẹ ít là 10 kinh Kính Mừng… đáp lại lời Mẹ nhắn nhủ năm xưa tại Fatima, 

Lộ Đức hay nhiều nơi khác khi Mẹ hiện ra…  Mẹ mời gọi “hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, 

cầu nguyện cho Hòa bình thế giới”, đặc biệt cho Giáo hội và thế giới chúng ta đang sống 

vượt qua được cơn đại dịch… 

Là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, niềm tin ấy là một hồng ân, không phải ai cũng 

nhận được, mà chỉ những người được Chúa thương ban và mở lòng đón nhận. Niềm tin 

là một hồng ân, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta, như lời sứ thần Gabriel đã 

chào Mẹ: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng!” (Lc 1,28). Hay lời của bà Elisabeth nói với 

Mẹ: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 

1,45). 

Đức tin ấy được ban cho chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, vì chính Thánh Thần khơi dậy 

đức tin nơi chúng ta như thánh Phaolô: “Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, 

nếu người ấy không ở trong Thần Khí ” (lCr 12,3). Chúa Thánh Thần khơi dậy đức tin nơi 

chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau. 

Một trong những cách đơn sơ là qua tràng chuỗi Mân Côi, đây là việc cầu nguyện bình dân 

chúng ta có thể thực hiện bất luận giờ nào, ở đâu… Nhờ tràng chuỗi Mân Côi, đức tin của 

chúng ta không những được khơi dậy, mà còn ‘được củng cố’ vững bền. Các mầu nhiệm 

đức tin được tuần tự nhắc lại ở mỗi chục kinh Kính Mừng, sẽ thấm nhập vào tâm trí chúng 

ta. 
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Tràng chuỗi Mân Côi của Mẹ Maria không những là trường học đức tin, mà còn là trường 

học của lòng mến và lòng cậy trông. Tràng chuỗi Mân Côi hướng lòng chúng ta đến với 

Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.  

Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho nhau, cho gia đình, cộng 

đoàn nhỏ lớn của chúng ta. Mong Chúa và Mẹ thương giúp, mau vượt qua cơn đại dịch, để 

chúng ta được về nhà Chúa, được gặp gỡ anh chị em để ngợi ca, tạ ơn và ẩn náu trong tình 

yêu thương của Chúa và Mẹ. 

Hiệp thông trong Chúa. 
 

 
 
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb    
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