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Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Tuần này, chúng ta tìm hiểu chú giải về cửa sổ kính màu số 6 
phía Đông, được trích từ bài viết “The Major Stained Glass 
Windows of Saint Boniface Catholic Church” của tác giả 
Raymond Uribe. Cánh cửa kính màu số 6 nói về Đức Kính 
Sợ Thiên Chúa và trọng tâm quay quanh Thánh Môi-xen.

Đức Kính Sợ Thiên Chúa
Khi Môi-xen từ trên núi về đến 
gần trại, thấy con bê vàng và 
dân chúng nhảy múa, cơn giận 
của  Môi-xen bùng phát, Người 
ném bảng Mười Điều Răn 
xuống dưới chân núi làm vỡ ra 
từng mảnh. Người đem con bê 
vàng dân chúng vừa đúc đốt 
trong lửa, nghiền nó thành bột, 
đem rải trên mặt nước và bắt 
dân Do Thái uống (Theo Exo-
dus 32: 19-20)
 
Phía dưới bên trái của cửa sổ 
kính màu là hình con bê vàng. 
Bằng cách đúc con bê vàng và 
tôn thờ nó, dân Do Thái đã phá 
bỏ giao ước của họ với Thiên 
Chúa.  Hình ảnh Môi-xen, tức 
giận với phong cách hùng mạnh 
và năng động, đập vỡ bảng đá 
khắc Mười Điều Răn Đức Chúa 
Trời. Môi-xen chỉ cho người Do 
Thái thấy họ đã vi phạm giao 

ước với Thiên Chúa và không xứng đáng nhận lãnh những 
ơn ích của Mười Điều Răn. Môi-xen đề cao sự tôn vinh 
Thiên Chúa.
 
Trong cửa sổ, những đám mây bay thấp ám chỉ cuộc gặp gỡ 
của Môi-sen với Thiên Chúa đã bị che khuất bởi đám mây, 
biểu thị vị trí và sứ mệnh cao cả của Môi-xen với tư cách là 
người trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Người. 
 
Hành động mạnh mẽ của Môi-xen, phá hủy các bảng Mười 
Điều Răn và cả tượng thần, đã đánh thức lương tâm trong 
dân chúng. Họ đã hạ mình và kinh ngạc khi nhìn thấy tội lỗi 
của chính mình. Đức Kính Sợ Thiên Chúa cũng giúp cho 
chúng ta như vậy. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta thấy 
mình như những tội nhân cần trông cậy vào Thiên Chúa là 
Đấng thánh khiết, nhân hậu và hết sức công bình vì Ngài yêu 
thương của chúng ta.
Chuyển ngữ Phạm Anh
Còn tiếp...........

Chúa Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022
Giáo Xứ (49 E-Giving): $22,175.61

“Anh em đừng tìm cách để trổi trang; trong bất cứ việc gì, 
anh em đừng sánh mình với người khác. Anh em hãy kệ mặc 

thế gian, hãy vác lấy thập giá, hãy vứt bỏ tất cả những gì 
phàm tục, hãy giũ sạch bụi trần khỏi bàn chân anh em.”

--Thánh Barsanuphius --
Trích: Danh Ngôn Các Thánh

Chuyển Dịch: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

NHỮNG NGHỊCH LÝ THỜI ĐẠI
Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.

Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.

Ta có nội thất cao cấp, nhưng đạo đức thấp tè.
Ta lên Cung trăng và trở lại,

nhưng ngại băng qua đường thăm hàng xóm.
Ta có nhiều máy vi tính để nắm bắt thông tin,

nhưng lại thiếu giao lưu.
Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.

Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vỡ.
Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.

Ta bận nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng. 

ĐỪNG SỐNG CHO NGƯỜI KHÁC COI
Nếu bạn là một đóa hoa, hãy sống như một đóa hoa.

Nếu bạn là một nhành cỏ dại,
hãy đầy sức sống như một nhành cỏ dại ven đường.

Nếu bạn là một con chim nhỏ,
hãy tự tại trong khu vườn của mình.

Nếu bạn là một chú đại bàng, hãy tự tin sải cánh trên núi cao.
Khi bạn bắt đầu tự so sánh với người khác, dù hơn hay kém 

người khác, thậm chí là bằng nhau, 
Bạn cũng đã đánh mất chính mình.

Hoa sẽ khao khát sức sống và sự tự lập của cỏ dại.
Cỏ dại lại đau khổ vì không xinh đẹp như hoa.

Chim nhỏ sẽ thấy mình bất tài không bằng đại bàng.
Đại bàng lại mong ước cuộc sống bình yên của chim nhỏ.

Hãy là chính mình.
Là chính mình nhưng là một phần nhỏ bé của thế giới.

Bạn không so sánh, nhưng cũng nên có sự quan sát và học 
hỏi. Quan sát, học hỏi và hoàn thiện chính mình. Bạn sẽ nhận 

thấy nhiều điều tuyệt diệu của sự sống hôm nay.
Nguồn: Internet 

Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh

Lễ Thăng Thiên (Ga 14,23-29)

“Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi đưa tay 

chúc lành cho các ông.” (Lc 24,50)

Giải Tội: Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Rửa Tội Trẻ Em: Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc 
thẳng với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ

Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được 
mời gọi sống đời sống viên mãn; xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc 
đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu 

xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ. 
*****

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Xin mở trí mở lòng cho các bạn trẻ biết đáp trả lời mời gọi của 

Chúa trong cánh đồng Truyền Giáo. 

Tháng 06, ngày 04: Các Em Nhận Lãnh Bí Tích Thêm Sức

Tháng 06, ngày 11: Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Tháng 06, ngày 18: Hội Phụ Huynh Học Sinh

Tháng 06, ngày 25: Giáo Dân

Tháng 07, ngày 02: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Tháng 07, ngày 09: Đoàn Linh Minh Thánh Tâm

Lưu ý: Tuần nào có tang lễ, xin các hội đoàn dành cho nhà hiếu 

dâng của lễ. Nếu có thay đổi, xin liên lạc anh 

Phạm Anh Linh, Phó Nội Vụ

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
Giáo Xứ St. Boniface, Giáo Phận Orange, California, USA

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805 * Tel: (714) 956 3110 * Fax: (714) 399-0566
www.cddmmtanaheim.org * btv@cddmmtanaheim.org * thuky@cddmmtanaheim.org

LINH MỤC VÀ TU SĨ
Cha Quản Nhiệm: Lm. Joseph Trương Ngữ
T: (714) 956-3110 x130 | C: (714) 230-5493 | E: yeuchua@gmail.com
Thầy Phó Tế: Joseph Minh Tống C: (714) 548-7550
Sơ Đặc Trách Giáo Lý: Mary Nguyễn Tin
T: (714) 956-3110 x120 | E: srmarytinnguyen@lhcla.org

BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 718-2225
Phó Nội Vụ: A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
PT Phó Nội Vụ: A. Nguyễn Long (714) 677-7302
Phó Ngoại Vụ: A. Ninh Đức Hạnh (657) 243-2571
PT Phó Ngoại Vụ:A. Dương Hưng Tony (714) 363-7815
Tổng Thư Ký: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
PT Tổng Thư Ký: A. Trần Quý (714) 366-4724
Thủ Quỹ: C. Lê Kim Dung (714) 548-2664
PT Thủ Quỹ: C. Vũ Phương Loan Christina  (714) 478-9983

CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
Ban Giúp Lễ: C. Đỗ Michelle (714) 781-9521
Ban Hôn Lễ: C. Trần Anna (714) 837-5792
Ban Nhiếp Ảnh: A. Trần Hữu Thành (714) 234-1551
Ban Phân Phối Hiệp Thông: A/C Vũ Đình Phương (714) 285-1122
Ban Phụng Vụ Thánh Đường:A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
Ban Rửa Tội Trẻ Em: C. Trần Anna (714) 837-5792
Ban Tang Lễ: Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Ban Thánh Ca: A. Nguyễn Ngọc Diệp (714) 951-9182
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa: A. Nguyễn Công Huy (714) 548-1653
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể:A.Nguyễn Đình Long (714) 623-0034
Ban Trang Nhà, Văn Nghệ: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
Ban Trật Tự: A. Nguyễn Rinh (714) 829-0739
Ban Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể:A. Phạm Thiên Triều (714) 553-7581
Ban Việt Ngữ: C. Đỗ Ngọc Anh Katherine (714) 224-9281
Ban Xướng Kinh: C. Nguyễn Như Tuyết (714) 829-0741
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: A. Antôn Lê Trí Đạt (714) 422-9256
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: A. Lê Chris (714) 461-1620
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu: Ô. Vũ Ngọc Oánh (714) 774-0355
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: B. Lê Thục (657) 345-0682
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Anaheim: Ô. Lã Văn Nguyên (714) 875-5541
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fullerton: Ô. Đỗ Minh Tuấn (714) 234-0923
Hội Dòng Ba Đa Minh: C. Nguyễn Thùy Dung (714) 209-3058
Hội Legiô Marie: C. Trần Thị Thanh (714) 328-0297
Hội Phụ Huynh Học Sinh: C. Đặng Tamiee  (714) 768-8677
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng: C. Trần Bạch Yến (714) 728-2584
Phong Trào Cursillo, Liên Nhóm Anaheim:
A. Nguyễn Hồng Phúc (562) 640-0471

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Thư Ký: thuky@cddmmtanaheim.org
Ban Thường Vụ: btv@cddmmtanaheim.org

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
S a i n t  B o n i f a c e  C h u r c h  ,  A n a h e i m  *  F a c e b o o k ,  Y o u t u b e 

Chúa Nhật 
Thứ Bẩy 6:15pm 

****

Ngày Thường 
Thứ Ba 6:30pm
Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 5

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

BAÛN TIN COÄNG ÑOAØNBAÛN TIN COÄNG ÑOAØN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
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LỜI HAY Ý ĐẸP

TÌM HIỂU

CÁC THÁNH
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• Nghi thức Sai Đi của các em Thêm Sức trên cunh thánh 

 Sinh Hoạt Trong Tháng 6
Thứ Tư, ngày 1 tháng 6, lúc 5pm: 
Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ do Đức Cha 
Kavin Vann chủ tế cho 3 sắc dân

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
• Thánh Lễ Tạ Ơn cho các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm 

Sức
• Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Hương Việt

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6: Lễ Chúa Ba Ngôi
Mừng bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, Mình Máu 
Thánh Chúa Kitô.

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
• Sẽ có nghi thức chúc lành cho những người cha vào cuối 

Thánh Lễ nhân ngày hiền phụ (Father’s day)
• Mừng kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục của Cha Quản 

Nhiệm Joseph Trương Ngữ

Thứ Bảy ngày 25, và Chúa Nhật ngày 26 tháng 6
Hội Chợ Giáo Xứ

Bồ Câu và Con Rắn (Đức Maria và Bà Eva)
Một câu chuyện cổ kể lại rằng, thuở ban 
đầu sáng tạo, ở trong vườn địa đàng, có một 
con rắn đến xin Thượng đế cho nó trở thành 
một người phụ nữ vì đã chán cảnh trườn 
bò. Thượng đế chạnh lòng thương đã biến 
nó trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, và 
ngài nói: “Hãy đi mà cắn người ta”. Ngày 
hôm sau, một con chim bồ câu cũng bay 
đến xin Thượng đế cho nó trở thành một 
người phụ nữ xinh đẹp. Thượng đế cũng 
cho nó đạt được ước nguyện và trìu mến 
nói: “Hãy mang điều tốt đẹp đến cho con 

người”. Kể từ đó, trên đời luôn tồn tại hai kiểu phụ nữ: một 
người với tâm hồn đơn sơ của bồ câu, một người với tâm 
hồn gian xảo như loài rắn.

Quý vị và các bạn thân mến,
Câu chuyện nhỏ trên cho thấy, muốn biết được tính cách 
của một con người, ta không dựa vào hình thức bên ngoài 
nhưng dựa vào suy tưởng ý nghĩ nội tâm. Trong lịch sử cứu 
độ của Thiên Chúa, có hai người phụ nữ tiêu biểu cho sự 
thánh thiện và gian dối, đó là bà Evà và Đức Maria. Bà Evà 
là người phụ nữ đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng đã nghe 
theo sự xúi dục của con rắn phá vỡ công trình cứu độ của 
Thiên Chúa, còn Đức Maria dùng sự trinh khiết thánh thiện 
của mình mà hàn gắn những vết thương của nhân loại do 

“Bất cứ ai dù đau khổ vì bệnh tâm thần, cũng luôn mang 
hình ảnh và dung mạo giống Thiên Chúa, và có một quyền 
bất khả nhượng phải được coi là một người và được đối xử 

như vậy” 
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Mental Awareness Month
Thông điệp từ địa phận

Lời Chúc Mừng Đến Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa (TTVLC)

Nhân dịp Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa vừa chọn một  Tân 
Ban Trị Sự và tuyên hứa nghi thức Sai Đi, Cha Quản Nhiệm, 
Thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ xin chúc mừng đến các 

thành viên Ban TTVLC và đặc biệt Tân Ban Trị Sự 

Nguyện xin Chúa và Thánh Quan Thầy Phaolô luôn quan 
phòng, ban hồng ân, ban ơn khôn ngoan và lòng thánh thiện 
đến cho mỗi thành viên và Tân Ban Trị Sự, để Ban TTVLC 
trọn vẹn chu toàn thực thi sứ vụ cao cả công bố và mang tin 
mừng đến cho giáo dân trong cộng đoàn. Xin chân thành 
tri ân đến mỗi thành viên Ban TTVLC đã hăng say phục vụ 

cộng đoàn trong suốt những năm qua.

 Thông Báo Của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Ana-
heim (LMTT Anaheim)
Đoàn LMTT Anaheim sẽ làm giờ đền tạ Thánh Tâm Chúa 
vào thứ Sáu đầu tháng, ngày 3 tháng 6 năm 2022, lúc 19 giờ 
15 tại nhà thờ Saint Boniface.
Đoàn LMTT Anaheim sẽ có buổi họp đầu tháng được tổ 
chức tại Guadalupe Hall lúc 17 giờ thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 
năm 2022
Xin mời tất cả các đoàn viên và quý vị có lòng yêu mến 
Thánh Tâm Chúa đến tham dự buổi họp. 
Ban Trị Sự Đoàn LMTT kính mời

 Nghi Thức Chúc Lành Cho Những Cặp Hôn Nhân
Vào Thứ Bảy Đầu Tháng 6, sau Thánh Lễ Thứ Bảy chiều 
ngày 4 tháng 6 năm 2022, Cộng Đoàn chúng ta sẽ có “Nghi 
Thức Chúc Lành Hôn Phối” cho những đôi hôn nhân kỷ 
niệm ngày thành hôn vào tháng 6

  Thông Báo Của Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng 
(CTĐS)
Khóa 28 tĩnh tâm Thánh Linh CTĐS 3 ngày cuối tuần ngày 
17, 18, 19 tháng 6, 2022 tại Trung Tâm Lambertian Dòng 
Mến Thánh Giá với chủ đề “Cầu Nguyện trong Thần Khí” 
(Roma 8:26). Khóa 28 có 6 đề tài thuyết giàng và kết thúc 

với Thánh Lễ qua sư chủ tế của ĐGM Toma Nguyễn Thái 
Thành.  Chi tiết khóa có trên tờ Flyer trong phần “Bản Tin” 
trên mạng trang nhà www.cddmmtanaheim.org.  Xin ghi 
danh và liên lạc AC Sơn & Yến tại 714-728-2584.

  Xin Tiền Mua Máy Lạnh
Mỗi tháng một lần, giáo xứ có xin tiền lần thứ hai trong các
thánh lễ thứ Bảy và Chủ Nhật để bảo quản, sửa chữa, và cần
mua máy lạnh mới, thay máy lạnh đã bị hư. Do đó, cộng 
đoàn chúng ta sẽ có xin tiền lần thứ hai sau phần Rước Lễ
của Thánh Lễ Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022
Ghi chú: Việc xin tiền lần thứ hai là dùng vào việc thay 3
máy lạnh cho Annex building and 2 máy lạnh cho school
building. Xin tiền lần thứ hai được kêu gọi trong các thánh
lễ tại giáo xứ, mỗi tháng 1 lần trong những tháng còn lại
của năm 2021 và tới tháng 6 năm 2022. (Fiscal year 2021 -
2022)

  Vé Số Hội Chợ Giáo Xứ
Hội Chợ Giáo Xứ sẽ diễn ra vào 2 ngày, thứ Bảy 25 tháng 6 
và Chủ Nhật 26 tháng 6. Giáo xứ giao cho cộng đoàn chúng 
ta 50 tập vé số hội chợ với giá $20/tập. Sẽ có các hội đoàn 
bán vé số và nhận lại cùi vé sau các Thánh Lễ Thứ Bảy của 
Cộng Đoàn trong những tuần tới. Xin quý ông bà anh chị em 
mua ủng hộ. Chi tiết được in trên vé.

  Vé Số Gây Quỹ Cho Việc Tổ Chức Đại Hội Thánh 
Mẫu 2022 Tại Giáo Phận Orange
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange bán vé 
số gây quỹ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu 2022 lần đầu tiên tại 
Linh Đài Đức Mẹ La Vang khuôn viên nhà thờ Chính Tòa 
Chúa Kitô vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2022.
Giá: $5/vé ($20/tập/5 vé)
Giải Độc Đắc:  Tesla Model 3 hoặc $50,000
Giải I: $10,000   Giải II: $5,000
Giải III: $2,500   Giải IV: $500 (5 giải)
Chi tiết: Xin xem trên tờ vé số
Cộng Đồng Công Giáo giao cho cộng đoàn Anaheim 1,000 
tập (5,000 vé). Sẽ có các hội đoàn bán vé số và nhận lại cùi 
vé sau các Thánh Lễ Thứ Bảy của Cộng Đoàn trong những 
tuần tới
Hạn chót để mua vé: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022.
Xổ Số: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022 lúc 8:00 pm tại 
Đại Hội Thánh Mẫu.
Xin qúy ông bà ông chị em rộng tay, nhiệt tình tham gia hỗ 
trợ chương trình và mua vé số gây quỹ để có cơ hội trúng 
giải cũng như đóng góp cho việc tổ chức Đại Hội Thánh 
Mẫu lần đầu tiên tại Giáo Phận Orange được thành công tốt 
đẹp.

 Hình Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin cộng đoản xem những hình ảnh tuần vừa qua trên mạng 
trang nhà www.cddmmtanaheim.org qua những tiết mục: 
• Các thầy cô Ban Việt Ngữ ngày cuối khóa trong nhà thờ
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tội lỗi gây ra. Mẹ đã hiệp công vào cuộc cứu độ của Thiên 
Chúa, mở ra một trang sử mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Mẹ Maria là kiệt tác của sự toàn năng và khôn ngoan của 
Thiên Chúa. Nơi Mẹ, Thiên Chúa toàn thắng tội lỗi và âm 
mưu  thâm độc của satan. Mẹ là sự kết hợp hoàn hảo giữa 
tự nhiên và siêu nhiên. Qua Mẹ, Thiên Chúa tái tạo cách 
tài tình trật tự bị phá hủy bởi tội lỗi. Mẹ là tuyệt phẩm của 
tình yêu. Khi Thiên Chúa ban cho Con yêu dấu của Ngài 
một người mẹ tuyệt vời thì Ngài cũng ban người mẹ đó cho 
chúng ta. Mẹ đã dâng hiến tất cả để trở thành kho tàng nhân 
đức và ân sủng của Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa cũng 
gìn giữ kho tàng ấy khỏi mọi tỳ ố. Thiên Chúa đã ban cho 
Mẹ đặc ân vô nhiễm để nhờ Mẹ, Thiên Chúa cũng chuyển 
trao ân sủng cho chúng ta là con cái Mẹ. Mẹ là hình ảnh của 
Giáo hội – hiền thê xinh đẹp của Đức Kitô vì Mẹ luôn sống 
gắn kết mật thiết với Thiên Chúa trong lời nói, hành động 
và sâu thẳm mọi ước muốn. Mẹ là hy vọng của nhân loại, 
là mùa vọng của Giáo hội hằng khát khao mong ngóng đợi 
chờ ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Độ.
Trong tông thư Kinh Mân Côi, thánh Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II đã xác tín: Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria là 
lời kinh giản dị và có tầm quan trọng to lớn, mang lại hoa 
trái thánh thiện. Kinh nguyện này đi vào hành trình thiêng 
liêng của đời sống Kitô hữu, hành trình trải qua hai ngàn 
năm vẫn không mất đi nét tươi thắm của buổi ban đầu và 
còn đang được Chúa Thánh Thần kéo “ra chỗ nước sâu” (Lc 
5,4), để một lần nữa công bố với thế giới rằng: Đức Giêsu 
Kitô là Chúa và là Đấng Cứu độ, là “đường, là sự thật và 
là sự sống” (Ga 14,6), là cùng đích của lịch sử nhân loại. 
Kinh Mân Côi có phần ca ngợi Đức Maria nhưng lại là kinh 
nguyện hướng về Đức Kitô. Kinh nguyện âm vang lời kinh 
Magnificat vĩnh cửu và chứa đựng các mầu nhiệm chính yếu 
của Tin Mừng. Với kinh Mân Côi, người tín hữu đến học 
dưới mái trường của Đức Maria, để được chiêm ngắm vẻ 
đẹp của Đức Kitô để cảm nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu 
của Người. Nhờ kinh Mân Côi, người tín hữu đón nhận được 
ân sủng dồi dào từ chính đôi tay của Thánh Mẫu Đấng Cứu 
Chuộc (x. Phần Dẫn nhập KMC). Mỗi lần kinh Mân Côi 
được cất lên, ta nghe âm vang lời sứ thần Gaprien chào kính 
“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng 
bà” (Lc 1, 28). Đây là lời chào trân trọng dành cho Đức Ma-
ria, vì Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Lời kinh có sức tác động 
mạnh mẽ đến ma quỷ trong hỏa ngục cũng phải suy yếu. Lời 
kinh mạnh mẽ uy lực đến độ vực dậy bao số phận đã vùi sâu 
trong tội nhục. Nói đến sức mạnh và ân phúc của kinh Mân 
Côi, thánh Bônaventura xác tín “Nếu ta chào đón Mẹ bằng 
kinh Kính Mừng, Mẹ sẽ chào đón ta bằng ân phúc”. Lạy Mẹ 
Maria, với tất cả lòng thảo kính, chúng con xin dâng lời tôn 
vinh Thiên Chúa và ca ngợi Mẹ “Kính mừng Maria đầy ơn 
phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ”. Xin Mẹ chuyển cầu cùng 
Chúa cho chúng con luôn được sống mãi trong ân sủng và 
tình yêu của Thiên Chúa. Amen. 
Tác Giả: Nt. Anh Thư     
Sưu Tầm: LM Joseph Trương Ngữ
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