
                      

                                                           

 
                                                                  

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có 

phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. 
 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội 
khi này và trong giờ lâm tử, Amen. 
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02/10/22                 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – C  
                           Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi 
                                             Lc 1,26-38 

 

CHUỖI KINH ÂN PHÚC 

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ 

rợp bóng trên bà.” (Lc 1,35) 

 

Suy niệm: Những lần hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức Mẹ luôn 

nhắn nhủ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Quả thật, chuỗi kinh Mân 

Côi là chuỗi kinh ngọc ân phúc quý giá vì từng kinh, từng mầu nhiệm 

được suy gẫm trong chuỗi Mân Côi là lời kinh Chúa Giê-su dạy, lời 

chào của thiên sứ, là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng… Mẹ đã từng dự 

phần vào những biến cố mầu nhiệm ấy với Chúa Giê-su trong cuộc 

sống “xin vâng” của Mẹ. Qua chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta được sống, 

được tham dự vào những mầu nhiệm đó cùng với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của 

Đấng Cứu Thế và cũng là Mẹ của chúng ta. 

Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi, kho tàng ân phúc đó có khi đang bị lãng 

quên. Đó là khi bạn và tôi không còn siêng năng lần chuỗi Mân Côi 

nữa; hay ngược lại có khi chúng ta lần chuỗi vội vàng, tính đếm cho đủ 

số lượng mà không kịp suy gẫm để Lời Chúa thấm nhập tâm hồn giúp 

chúng ta hoán cải đời sống. Một khi kết hiệp sâu xa với mầu nhiệm 

cuộc sống nhập thể của Chúa Giê-su cũng như cuộc khổ nạn và phục 

sinh của Ngài, chúng ta cũng sẽ được chung phần ân phúc muôn đời với 

Ngài. 

Sống Lời Chúa: Trong tháng Mân Côi này, bạn quyết tâm siêng năng 

lần chuỗi, đồng thời khi lần chuỗi, dành khoảnh khắc thinh lặng suy 

gẫm mầu nhiệm qua lời kinh mình đang đọc. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban Mẹ Ma-ri-a cho chúng 

con. Xin Chúa cho con siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cùng với Mẹ, 

chúng con bước qua từng chặng đường Vui, Sáng, Thương, Mừng, hầu 

đem lại những ơn ích thiêng liêng cho tha nhân và cho chính chúng 

con. Amen. 
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03/10/22                       THỨ HAI TUẦN 27 TN 
                                             Lc 10,25-37 

 

MẪU GƯƠNG NGƯỜI SA-MA-RI 

“Ông (Sa-ma-ri) ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho 

người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, 

đưa về quán trọ mà săn sóc.”  (Lc 10,34) 

 

Suy niệm: Người Sa-ma-ri đã thực hiện tình yêu không giới hạn với 

người bị nạn không quen biết, không ruột thịt. Ông không sợ mất giờ 

trễ việc, không sợ tốn của tốn công, không sợ rủi ro khi làm việc thiện, 

cũng không sợ bị ô uế vì dính máu nạn nhân. Thêm một điều đáng chú 

ý là người ngoại giáo Sa-ma-ri này đâu biết Kinh Thánh, đâu biết giới 

răn trọng nhất mà sách Luật Mô-sê đã viết: “Ngươi phải yêu mến Đức 

Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí 

khôn, và yêu người thân cận như chính mình.” Ông không thuộc bốn 

chữ “hết” này nhưng đã làm hết mức có thể với thiện chí của một 

người có lòng nhân. Chỉ cần thấy người bị nạn cần được cứu là ông ra 

tay cứu giúp. 

 

Mời Bạn: Người Sa-ma-ri kia dù không biết, không thuộc Kinh Thánh 

qua mấy câu chữ, nhưng đã “là người thân cận” với nạn nhân khi ông 

“làm hết lòng, hết sức…” để cứu giúp người bị nạn. Luật Chúa là luật 

tình yêu, mà tình yêu không phải là cái để định nghĩa, mà là để thực 

hiện. Yêu thương là cảm thông, là tự nguyện, là hy sinh, là trao ban cho 

người mình yêu. Một khi đã biết yêu thương là như thế, thì như Chúa 

mời gọi, bạn cũng “hãy đi và làm như vậy.” 

 

Sống Lời Chúa: Khi có người anh em gặp cảnh khốn cùng, cần cảm 

thông, trợ giúp, bạn hãy sẵn sàng đáp lại không viện cớ thoái thác. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có con tim nhạy cảm của 

người Sa-ma-ri nhân hậu, biết thể hiện tình yêu hơn là nói về tình yêu. 
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04/10/22                       THỨ BA TUẦN 27 TN 
                                    Th. Phan-xi-cô Át-xi-di 
                                              Lc 10,38-42 

 

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT 

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”  (Lc 21,25) 

 

Suy niệm: Tiếp đón Chúa là làm cho Chúa cái gì hay nhận gì nơi 

Chúa? Cô Mác-ta tỏ lòng hiếu khách bằng cách lo cơm nước đãi 

khách. Còn cô Ma-ri-a tỏ lòng hiếu khách bằng cách ngồi nghe Chúa 

nói. Mác-ta chủ ý “cho” mà không chú ý “nhận”. Còn Ma-ri-a chủ ý 

nhận bằng cách chăm chú lắng nghe lời Chúa. Cuối cùng Chúa đánh 

giá: Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chúa là Đấng 

ban phát hơn là người nhận. Người đến nhà chị em Mác-ta và Ma-ri-a, 

Mác-ta dọn cho Người lương thực vật chất, còn Người trao cho Ma-ri-a 

lương thực thiêng liêng. 

Mời Bạn: “Không phải cô Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa vì làm biếng. 

Phúc Âm không phong thánh người làm biếng. Ma-ri-a chọn phần 

nhất: nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển mình, 

làm việc trong mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?” 

(ĐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 147). 

Chọn Chúa trước đã chứ không phải chọn việc của Chúa. Và khi đã có 

Chúa thì mình sẽ biết phục vụ Chúa bằng việc gì. 

Chia sẻ: Có khi nào bạn nhận ra đằng sau những hoạt động hăng say 

của mình có một động cơ tiềm ẩn muốn thể hiện bản thân hay muốn 

được nhìn nhận giá trị trong mắt người khác? 

Sống Lời Chúa: Dù cuộc sống có bận rộn trăm công ngàn việc, tôi 

quyết luôn dành thời gian ở lại một mình bên Chúa để chiêm ngắm 

Chúa và lắng nghe Lời Ngài. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa mới là đối tượng tuyệt đối và 

đáng cho chúng con yêu mến. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa 

bằng cách lắng nghe Lời Chúa. 
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05/10/22            THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN 
                            Th. Faustina Kowalska, trinh nữ 
                                               Lc 11,1-4 

 

XIN ĐỪNG THUẬN THEO CÁM DỖ 

“Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi 

người mắc lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con sa chước cám 

dỗ.” (Lc 11,4) 

 

Suy niệm: Là một con người thì bị cám dỗ là điều hết sức bình thường 

và đương nhiên nữa. Ai cũng có thể bị cám dỗ nhưng mỗi người có tự 

do và cách thế riêng để đáp trả trước những cơn cám dỗ ấy. Có những 

người đã gục ngã thất bại, nhưng cũng có những người vẫn đứng vững 

và không thuận theo cám dỗ, cho dù sự cám dỗ ấy rất mãnh liệt. Làm 

thế nào để con người chúng ta, vốn yếu đuối và tội lỗi, lại có thể chiến 

thắng được sự cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt như vậy? – 

Thưa, đó chính là cầu nguyện. Chính Chúa Giê-su là Đấng đã chiến 

thắng cám dỗ bằng lời cầu nguyện, và Ngài cũng dạy chúng ta làm như 

vậy khi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày bằng lời kinh Lạy Cha, lời kinh 

do chính Chúa dạy các môn đệ: “xin đừng để chúng con sa chước cám 

dỗ”. 

Mời Bạn: Ngày nay, có rất nhiều “chước cám dỗ” rất mạnh mẽ đang đe 

dọa đến đời sống của mỗi người chúng ta. Bạn có luôn tỉnh thức và cầu 

nguyện để xa tránh được những cơn cám dỗ đó không? Chắc chắn 

không ai dám tự hào vì mình đã chiến thắng được cám dỗ bởi vì cám dỗ 

không chỉ đến có một lần rồi thôi. Liệu chúng ta có cách gì hữu hiệu 

hơn ngoài việc kiên trì cầu nguyện không? 

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm loại bỏ một cơn cám dỗ ngay khi nó 

mới manh nha len lỏi vào trong tâm trí mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chiến thắng được những cơn 

cám dỗ nhờ việc kiên trì cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng con biết học 

nơi Chúa, quyết tâm kiên trì cầu nguyện để chống trả mọi cơn cám dỗ 

đang bủa vây rình rập linh hồn chúng con. Amen. 
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06/10/22            THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN 
                                             Lc 11,5-13 

 

KIÊN TÂM CẦU NGUYỆN 

“Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình 

của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh 

Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11,13) 

 

Suy niệm: Cầu nguyện là điều tối cần thiết trong tương quan con người 

với Thiên Chúa. Nhưng xem ra đó không phải là điều dễ dàng, bởi vì 

trong 4 sách Tin Mừng, dễ có tới cả trăm lần Chúa Giê-su nhắc nhở các 

môn đệ phải cầu nguyện. Ngài dạy họ phải cầu nguyện luôn, cầu 

nguyện cách kiên trì và chân thành, trong tâm tình con thảo với Thiên 

Chúa là Cha. Ngài quả quyết: “Cứ xin thì sẽ được”. Ngài cam đoan 

chim trên trời, hoa cỏ ngoài đồng Thiên Chúa còn yêu thương chăm sóc 

và nuôi dưỡng, huống nữa là con người chúng ta. Loài người vốn tội 

lỗi, bất toàn còn biết cho con cái điều tốt đẹp, phương chi Thiên Chúa 

là Cha nhân từ lại không ban cho chúng ta điều tốt đẹp nhất hay sao? 

 

Mời Bạn: Tin tưởng vào tình phụ tử và lòng thương xót của Thiên 

Chúa, chúng ta hãy đến với Ngài trong những giờ kinh nguyện. Đều 

đặn và trung thành trong lời cầu nguyện là dấu chứng cho một tình yêu 

bền bỉ vững vàng. Nhờ vậy, chúng ta sẽ vững tin và bình an khi ta có 

Chúa ở cùng. Đời sống cầu nguyện thật cần thiết cho mỗi Ki-tô hữu 

trong cuộc sống. Khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ là xin ơn, nhưng 

là còn sống tình thân mật phụ tử với Thiên Chúa. Hơn nữa, cầu nguyện 

còn là nguồn sống, là sự nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin của 

mình. 

 

Sống Lời Chúa: Không viện cớ bận rộn để bỏ qua việc cầu nguyện cá 

nhân cũng như việc đọc kinh chung trong gia đình. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy chúng con biết cách cầu 

nguyện… (Đọc kinh Lạy Cha). 
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07/10/22           THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 27 TN 
                                         Đức Mẹ Mân Côi 
                                              Lc 1,26-38 

 

ÂN SỦNG VÀ SỨ MẠNG 

“Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được.” (Lc 

1,37) 

 

Suy niệm: Ma-ri-a là một cái tên rất phổ thông tại Do Thái. Ngay trong 

các trang Tân Ước, đã có nào là Ma-ri-a Mác-đa-la (Lc 8,2), rồi em gái 

của Mác-ta ở Bê-ta-ni-a (Ga 11,1), mẹ của Mác-cô (Cv 12,12), và mẹ 

của Gia-cô-bê và Giu-se (Mt 27,56)… Thế nhưng chỉ có trinh nữ Ma-

ri-a ở Na-da-rét được sứ thần Gáp-ri-en đến và chào kính cách đặc biệt: 

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.” “Đấng 

đầy ân sủng” là danh hiệu của Mẹ, là tên riêng Thiên Chúa đặt cho Mẹ. 

Ân sủng ở đây chính là lòng ưu ái Thiên Chúa dành cho Mẹ và cũng từ 

đây nhân loại sống trong bầu khí đầy ân sủng. Mẹ đã bối rối vì không 

hiểu “lời chào ấy có ý nghĩa gì”. Chỉ khi sứ thần xác quyết: “Vì đối với 

Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” Mẹ không còn nghi 

ngại gì, dù chưa thấu hiểu, về sứ mạng Chúa dành cho Mẹ trong trong 

công trình cứu độ. Và Mẹ đã vững lòng đón nhận tất cả với lời thưa 

“xin vâng”. 

Mời Bạn: Chúa không giải đáp mọi thắc mắc cho chúng ta. Chúa ban 

ân sủng đồng thời mời gọi chúng ta tham gia vào sứ mạng cứu độ. Theo 

gương Mẹ sẵn sàng phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình trong tay 

Chúa và đáp lại lời Chúa mời gọi trong ân sủng của Ngài. 

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ, bạn ghi nhớ những biến cố trong cuộc 

sống và “suy đi nghĩ lại trong lòng” nhờ đó khám phá thánh ý Chúa và 

đáp lại bằng lời thưa xin vâng. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết noi gương Mẹ 

vâng nghe Lời Chúa và phó thác cuộc đời chúng con để trở thành dụng 

cụ tốt cho Chúa sử dụng trong chương trình của Chúa, để đem ơn cứu 

độ cho nhân loại. Amen. 
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08/10/22                     THỨ BẢY TUẦN 27 TN 
                                            Lc 11,27-28 

 

ĐÂU MỚI LÀ PHÚC THẬT? 

Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng 

nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,28). 

 

Suy niệm: “Ơn cha nặng lắm ai ơi, Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu 

mang.” Không thể nói hết sự nặng nhọc đau đớn của người mẹ suốt 9 

tháng 10 ngày cưu mang và sinh nở người con. Nhưng người mẹ cũng 

rất hạnh phúc khi cuối cùng được „mẹ tròn con vuông‟. Và hơn nữa, 

người mẹ còn thật tự hào hãnh diện khi con mình thành đạt vẻ vang. 

Người phụ nữ trong đám đông thán phục người con xuất chúng Giê-su 

bằng cách ca ngợi người mẹ diễm phúc Ma-ri-a như thế. Không phủ 

nhận lời khen tặng ấy, Chúa Giê-su chỉ ra điều thiết yếu mà ai cũng có 

thể làm để có được diễm phúc đó: “Đúng hơn phải nói rằng phúc thay 

kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Mối phúc này không làm 

Ma-ri-a lu mờ đi, trái lại, càng tôn vinh Mẹ hơn, bởi vì Đức Ma-ri-a cao 

trọng đâu phải chỉ là mẹ về phần xác, nhưng hơn thế nữa, Mẹ là mẫu 

gương tuyệt hảo trong việc lắng nghe, tuân giữ lời Thiên Chúa, là người 

môn đệ mẫu mực của Ngài.  

 

Mời Bạn: Bạn không có được mối phúc sinh thành dưỡng dục Chúa 

Giê-su như Mẹ, nhưng vẫn được sẻ chia mối phúc tuyệt vời ấy bằng 

cách lắng nghe, tuân giữ Lời Chúa. Sống điều ấy, bạn còn được diễm 

phúc trở nên thành viên mới trong đại gia đình của Thiên Chúa. Mời 

bạn hãy bước theo Mẹ, cảm nhận phúc lành ấy từ Thiên Chúa. 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày đọc một đoạn Kinh thánh, rồi suy niệm, cầu 

nguyện và nỗ lực thực hành. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Mẹ Ma-ri-a thật có phúc vì đã lắng nghe và 

thực hành Lời Chúa. Xin cho con noi gương Mẹ, lấy Lời Chúa làm kim chỉ 

nam cho đời sống, để Chúa có thể lớn lên mỗi ngày trong con. 


