
THƯ MỜI HIỆP THÔNG:  

LẦN CHUỖI MÂN CÔI TRONG THÁNG MƯỜI 

 

Kính thưa quý vị, 

Tháng Mân Côi lại đến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây nhiễm khắp nơi. Con người như bất lực 

trước sự lây nhiễm gia tăng và nguy hiểm của đại dịch này. Việc lần chuỗi Mân Côi khẩn xin Đức Mẹ cầu 

cùng Thiên Chúa dủ thương cứu nguy thế giới lúc này thật là cần thiết và cấp bách biết bao! 

VAI TRÒ CỦA ĐỨC MARIA 

Những ngày tháng này, hơn bao giờ hết, Giáo Hội cũng như thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn và thử 

thách bởi đại dịch. Giáo Hội bận tâm cho sự an nguy của con cái mình cũng như của toàn thể nhân loại. 

Đức giáo hoàng Leo XIII dạy rằng: “Người Công Giáo vốn có thói quen là luôn luôn chạy đến náu ẩn 

nơi Mẹ Maria trong những lúc gian nguy khốn khó, để tìm bình an nơi lòng từ mẫu nhân ái của Mẹ, một 

thói quen chứng tỏ Giáo Hội Công Giáo luôn luôn đặt tất cả tin tưởng và hy vọng một cách chính đáng 

của mình nơi Mẹ Thiên Chúa.” (Thông điệp “Supremi Apostolatus Officio”, số 3). Còn Đức Gioan XXIII 

mời gọi người tín hữu: “Với niềm tín thác hơn, anh chị em hãy hướng tâm hồn về Mẹ Thiên Chúa, nơi ẩn 

náu vững chắc của người Kitô hữu đang gặp gian nan thử thách, bởi vì Mẹ đã được dựng nên như một 

nguồn cứu độ cho toàn thể nhân loại” (Thông điệp “Grata Recordatio”, số 5).  

GIÁ TRỊ CỦA KINH MÂN CÔI 

Có phương cách nào hiệu quả hơn để kín múc ân sủng từ trời vào thời gian khó khăn này cho bằng Kinh 

Mân Côi? Đức Phaolô VI nói lên mong muốn rằng: “Ước gì Kinh Mân Côi {...} đáp ứng những nhu cầu 

của thời đại ngày hôm nay {...}: Kinh Mân Côi thực sự là một lời cầu nguyện mang tính cách công cộng 

và hoàn vũ tuyệt vời cho những nhu cầu thông thường và khác thường của Giáo Hội, của các dân tộc và 

của toàn thể thế giới, bởi vì Kinh Mân Côi, như tự bản thân nó, là Bản Tin Mừng tóm gọn và từ nay về 

sau, là một cách thức sùng kính của Giáo Hội.” (Tông huấn “Recurrens Mensis Obtober”, III). Cũng 

trong tâm tình và bối cảnh đó, xin viện dẫn lời Đức Gioan Phaolô II: “Hội Thánh nhìn nhận Kinh Mân 

Côi có một hiệu quả đặc biệt, Hội Thánh giao phó những vấn đề khó khăn nhất cho Kinh Mân Côi, cho 

việc đọc Kinh Mân Côi trong cộng đoàn và đọc kiên trì. Vào những thời bu i ra như Kitô giáo bị đe doạ, 

thì sự giải cứu của Hội Thánh đã được gán cho sức mạnh của kinh nguyện này, và Đức Mẹ Mân Côi đã 

được tung hô là Đấng đã d ng lời chuyển cầu để mang lại ơn cứu thoát.” (Tông thư “Rosarium Virginis 

Mariae”, số 39). 

NHƯ MỘT LỜI MỜI GỌI: xin mỗi người, mỗi gia đình cùng nguyện Kinh Mân Côi 

Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, chúng tôi tha thiết mời gọi mỗi người, đặc biệt là mỗi gia đình hãy 

cầu nguyện - lần hạt Mân Côi chung với nhau. Vì Chúa Giêsu dạy: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân 

danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Kinh Mân Côi sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình. Tôi 

tớ Chúa Patrick Peyton cho rằng: “Kinh Mân Côi có thể đưa các gia đình vượt qua tất cả mọi nỗi hiểm 

nguy và sự dữ.” (Trong Jeanne Goselin Arnold, A Man of Faith: Father Patrick Peyton, CSC 

{Hollywood, California: Family Theater, Inc., 1983}, 250). Đức Gioan XXIII dạy rằng: “Khi cha mẹ và 

con cái họp nhau lại cuối ngày mà lần hạt Mân Côi {...}, chắc chắn rằng họ sẽ gặp được thuận lợi hơn để 

giải quyết những vấn đề của đời sống gia đình. Từ đó ngôi nhà sẽ được biến đ i thành cung thánh của 

bình an. Những dòng nước ân sủng sẽ đến với họ, thậm chí có ân sủng của ơn gọi linh mục và tu trì.” 

(Trong Tôi tớ Chúa Patrick Peyton, All For Her {Hollywood, California: Family Theater Productions, 

1973}, 189). 

Quý vị có thể suy nguyện Kinh Mân Côi theo điều kiện và thời gian của mỗi người, mỗi gia đình sao cho 

phù hợp, hoặc quý vị cũng có thể hiệp ý hằng ngày trên trang: kinhmancoi.net (hoimancoi.net). 

Cuối cùng, nguyện xin Thiên Chúa thương xót chúc lành cho tất cả chúng ta, nhờ lời chuyển cầu từ mẫu 

của Đức Mẹ Mân Côi. 
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