Tôn sùng Đức Mẹ & Kinh Mân Côi
I. Tôn sùng Đức Mẹ
A. Chúng ta phải ghi nhớ tình yêu ba chiều phải có của một người Công Giáo đích thực theo
Thánh Ý và chương trình yêu thương của Thiên Chúa:
1. Tình yêu tuyệt đối dành cho Thánh Tâm Thánh Thể Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh
Thánh Giá - Đấng Cứu Thế và là Trung Gian giữa Thiên Chúa và nhân loại.
2. Tình yêu dịu ngọt dành cho Khiết Tâm Thương Xót Mẹ Mân Côi - Đấng Đồng Công
Cứu Chuộc và là Trung Gian giữa Chúa Giêsu và nhân loại.
3. Tình yêu vâng phục dành cho Đức Thánh Cha và Hội Thánh - Nhiệm Thể và Hiền
Thê của Chúa Giêsu, luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.
B. Chúng ta cần phải tôn sùng Đức Mẹ để được cứu rỗi và nên thánh vì đó là ý Chúa:
1. Chúa đã dùng Đức Mẹ để nhập thể và cho Đức Mẹ cộng tác với Chúa Kitô trong công
trình cứu độ.
2. Chúa tiếp tục dùng Đức Mẹ để thánh hóa chúng ta.
3. Một Kitô hữu đích thực phải giống Chúa Kitô, có Chúa là Cha và Đức Maria là Mẹ.
4. Chính Chúa Giêsu đã truyền chúng ta phải tôn sùng Mẹ khi nói với người môn đệ
Chúa yêu: Này là Mẹ con (Ga 19:27)
C. Năm chân lý nền tảng của lòng tôn sùng đích thực:
1. Phải có Chúa Giêsu là cùng đích
2. Ta lệ thuộc Chúa Giêsu và Đức Mẹ như nô lệ
3. Phải giũ bỏ tội lỗi và thói hư
4. Ta cần có Mẹ Maria bên cạnh Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và
nhân loại
5. Tự sức riêng ta không thể bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.
D. Năm đặc nét của lòng tôn sùng chân thực:
1. Thành thực: hiểu biết Mẹ đầy quyền năng và tình thương nên tin yêu Mẹ tự đáy lòng
2. Thiết tha: năng tưởng nhớ và kêu cầu Mẹ trong mọi nơi mọi lúc
3. Thánh thiện: phải noi gương Mẹ và nỗ lực sống thánh
4. Trung tín: Phải trung thành trong các việc đạo đức kính Mẹ
5. Thanh thoát: yêu Mẹ vì Mẹ đáng yêu chứ không phải vì lợi lộc cho mình.
Sống tận hiến cho Mẹ là sống nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ và cho Mẹ.
E. Bí quyết sống thân mật với Mẹ:
1. Dâng mình và dâng đêm cho Đức Mẹ bằng cách đọc ba kinh Kính Mừng khi sáng
vừa thức dậy và lúc tối ngay trước khi lên giường ngủ; rồi thêm lời nguyện sau:
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5.
6.
7.

“Cùng với Mẹ con cảm ơn Chúa đã ban cho con qua một đêm (ngày) bằng an;
xin Chúa gìn giữ con ngày (đêm) hôm nay và suốt cả đời con.”
Năng lập lại việc dâng mình cho Đức Mẹ với lời nguyện tắt này:
“Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương và là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự
của con là của Mẹ.”
Trước mỗi việc:
“Cùng với Mẹ, con (học bài, nấu cơm, rửa chén) để mến Chúa.””
Khi nhớ đến ai hay công việc gì:
“Con xin dâng (ba mẹ con, anh chị con, bạn con hay việc thi cử, học hành của
con) cho Mẹ.”
Khi nhớ đến Chúa và Mẹ:
“Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu các linh hồn.”
Trung tín lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày và đọc kinh Truyền Tin mỗi ngày ba lần:
sáng, trưa và chiều tối
Chuyên chăm học hỏi, đọc nghe và chia sẻ về Mẹ và các ơn lành Mẹ ban; dọn mình
mừng các lễ Mẹ; nhớ Mẹ đặc biệt vào mỗi ngày Thứ Bảy hàng tuần và ngày 13 mỗi
tháng; nên có ảnh tượng Mẹ trong nhà và đeo trên người, trên xe.

II. Cầu Kinh Mân Côi
A. Sau Thánh Lễ và Kinh Phụng Vụ, Kinh Mân Côi là kinh nguyện linh nghiệm hơn cả vì
đó là kinh nguyện được Đức Mẹ nhiều lần ân cần truyền dạy chúng ta đọc. Yêu mến
chuyên chăm cầu kinh Mân Côi là dấu chỉ lòng tôn sùng Đức Mẹ đích thực.
Thánh Tiến Sĩ Anphong Liguori nói: Phần rỗi đời đời của tôi tùy thuộc vào Chuỗi Mân
Côi. Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII gọi Kinh Mân Côi là giấy thông hành về
Trời. Trước khi qua đời, Thánh Piô Năm Dấu Thánh nói Kinh Mân Côi là bí quyết đời
ngài và gọi đó là vũ khí để chiến thắng trong mặt trận đức tin.
B. Đức Gioan XXIII nhắc đến 3 yếu tố trong mỗi chục kinh Kính Mừng cho mỗi mầu nhiệm
Kinh Mân Côi:
1. Bức tranh trình bàu mầu nhiệm được nhắc đến
2. Suy niệm riêng của ta về mầu nhiệm ấy
3. Ý chỉ hay ơn đặc biệt ta muốn xin trong khi suy ngắm mầu nhiệm này.
C. Đức Gioan-Phaolô viết rằng khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi ta làm 5 điều sau:
1. Cùng Mẹ Maria tưởng nhớ Chúa Giêsu
2. Cùng Mẹ Maria suy ngắm hay học hỏi Chúa Giêsu
3. Cùng Mẹ Maria cầu nguyện với Chúa Giêsu
4. Cùng Mẹ Maria nên giống và kết hợp với Chúa Giêsu
5. Cùng với Mẹ Maria rao giảng Chúa Giêsu.

D. Kinh Mân Côi phải gắn liền với đời sống:
1. Miệng đọc - lòng suy - đời biến đổi.
2. Với Mẹ, nhờ Mẹ Mân Côi
Thương yêu, phục vụ, ấy đời của con.
3. Đời con một Chuỗi Mân Côi:
Hạt Vui, hạt Sáng, hạt Thương, hạt Mừng.
Ngày đêm chiêm ngắm không ngừng,
Như cây nến cháy nhỏ từng lời kinh.

