
sống và qua các giờ cầu nguyện của ta. Bởi vì, chỉ có Chúa là 

chỗ dựa an toàn và vững chắc nhất của ta và là Đấng Cứu độ 

duy nhất cho mỗi người chúng ta. Amen. 

III - GỢI Ý SỐNG VÀ CHIA SẺ   

1. Tôi có vâng phục thánh ý Thiên Chúa qua việc tuân giữ và thực 

hành những điều luật dạy qua các giới răn của Thiên Chúa và Giáo 

hội không? 

2. Tôi có noi gương bắt chước Đức Mẹ và thánh Giuse, dâng gia đình 

tôi, đặc biệt là dâng con cái tôi cho Chúa để Ngài gìn giữ, che chở 

và thánh hoá mỗi ngày không? 

3. Tôi có dâng linh hồn, thân xác, công việc và mọi dự tính của tôi 

cho Chúa để xin Ngài soi sáng, hướng dẫn hay tôi cậy vào tài năng 

của tôi ? 

* Cầu nguyện cho các linh hồn Chúa đã gọi trong tháng. 

1 – Maria Phạm Thị Dung, Giáo họ Tân Sơn, giáo xứ Kẻ Mốt 

2 – Maria Trịnh Thị Sáng, Giáo họ Yên Sơn, giáo xứ Yên Lãng 

3 – Têrêxa Hà Thị Thanh Cảnh, giáo họ Hạ Lôi, giáo xứ Thường Lệ 

4 – Maria Dương Thị Bình, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Bảo Sơn 

5 – Anna Dương Thị Dung, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ La Tú 

6 – Anna Nguyễn Thị Hưởng, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Tiểu Lễ 

7 – Maria Nguyễn Thị Hồng, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Bảo Sơn 

8 – Anna Nguyễn Thị Oanh, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Đại Từ 

9 – Maria Hoàng Thị Nhi, giáo họ Nhà xứ, giáo xứ Lai Tê 

10 – Têrêxa Nguyễn Thị Lượng, giáo họ Nghĩa La, giáo xứ Lai Tê  

11 – Maria Trần Thị Bình, giáo họ Đức Bản, giáo xứ Vân Cương 

12 – Maria Nguyễn Thị Phượng, giáo họ Đức Bản, giáo xứ Vân Cương 

*Lưu ý: Thứ bảy, ngày 04/03/2023, theo lịch phân công, Giáo hạt Bắc Ninh 

sẽ tập trung tại TTTM Từ Phong lúc 16h00 để gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ, 17h00 

cơm chiều. 18h00: dâng hoa kính Đức Mẹ. 18h30: Thánh lễ. 

                                                      Lm. Phêrô Mai Viết Thắng 

                                                            Đặc trách Hội Mân Côi 

                                                              Giáo Phận Bắc Ninh. 

HOA MÂN CÔI     

Tháng 02 / 2023 

Tháng cầu nguyện cho các giáo xứ  

*************** 

 Ý nguyện:   Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho các giáo xứ 

nhờ sống tình hiệp thông thật sự, ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, 

huynh đệ và tiếp đón những người cùng quẫn nhất. 

I - LỜI CHA :   Xin đọc Tin Mừng  Lc 2,22-40 

II. GỢI Ý SUY NIỆM: 

Bài Tin Mừng trên đây, thánh Luca thuật lại việc Đức Mẹ và 

thánh Giuse dâng Chúa trong đền thờ. Qua việc dâng hiến này 

cho thấy, dù là Thiên Chúa làm người, Ngài không miễn chuẩn 

cho mình việc tuân giữ luật lệ của con người. Nhưng Ngài đã 

vâng lời và làm theo luật dạy.  

Không chỉ như vậy, Ngài là Thiên Chúa nhưng đã vâng lời cả 

cha mẹ trần gian, hoàn toàn để cho Đức Mẹ và thánh Giuse 

hướng dẫn, dạy dỗ Ngài và làm chủ cuộc đời Ngài nơi mái ấm 

gia đình.  

Khi thi hành sứ vụ công khai rao giảng Tin mừng, Ngài hoàn 

toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Khởi đầu là hành động bước 

xuống sông Gio-đan để xin Gioan làm phép rửa cho Ngài. Đây 

quả là một bài học về đức vâng lời và sự khiêm nhường thẳm 

sâu mà Chúa nêu gương cho chúng ta. Chính vì vậy mà ngay 

sau khi lên khỏi nước, tiếng Chúa Cha từ trời vọng xuống: “Đây 

là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy 

vâng nghe lời Người”. 

Ngài luôn tìm kiếm thánh ý Chúa Cha và còn coi việc vâng phục 

và làm theo thánh ý Chúa Cha như là lương thực nuôi sống Ngài, 



khi Ngài nói: “Lương thực nuôi sống Thầy là làm theo ý Đấng 

đã sai Thầy”. 

Khi phải đối diện với cái chết trong vườn Giệt-si-ma-ni, với lời 

cầu nguyện thống thiết, toàn thân mồ hôi lẫn huyết tuôn ra trong 

đau khổ và lo sợ, Ngài vẫn đặt thánh ý Chúa Cha lên trên ý muốn 

riêng tư của Ngài: “Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cất chén 

này xa con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha”. 

Cả cuộc đời của Ngài là một cuộc từ bỏ ý riêng để vâng phục 

thánh ý Chúa Cha. Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc 

lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần 

thế, Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu 

chết trên thập giá. Đó là một mẫu gương tuyệt vời và trọn hảo 

nhất về đức vâng lời mà Ngài đã nêu gương cho chúng ta. 

Mẹ Maria cũng là một mẫu gương tuyệt vời về đức vâng lời cho 

mỗi người chúng ta. Cả cuộc đời Mẹ là một lời đáp trả tiếng xin 

vâng khi Mẹ thưa với Thiên Chúa trong biến cố truyền tin, khởi 

đầu công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa được thực hiện nơi 

loài người. Lời đáp xin vâng của Mẹ xem ra đơn giản, nhỏ nhẹ, 

nhưng Mẹ đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt.  

Khi đáp lời xin vâng, là Mẹ đặt mình trong chương trình cứu độ 

của Thiên Chúa và cũng là lúc Mẹ hoàn toàn phó thác cuộc đời 

Mẹ cho Thiên Chúa, để Người hoàn toàn định đoạt và quyết 

định trên cuộc đời của Mẹ trong thân phận “Nữ tỳ hèn mọn”, 

miễn là thánh ý Chúa được nên trọn. 

Mẹ đã vâng phục trong mọi hoàn cảnh, dù chưa hiểu hết thánh 

ý Thiên Chúa: Tại sao Con Thiên Chúa mà lại phải sinh ra trong 

chuồng bò ? Tại sao Vua cả trời đất mà lại phải chạy trốn trước 

sự rượt đuổi của con người ? Tại sao Con Thiên Chúa làm biết 

bao nhiêu việc tốt lành, bao nhiêu phép lạ: Cho người mù được 

sáng mắt. Kẻ điếc được nghe, kẻ què đi được, người chết sống 

lại… để cứu chữa người ta, thế mà vẫn bị người ta chống đối ? 

Rõ ràng thiên thần Gabiel nói trong biến cố truyền tin rằng: 

Triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. Vậy mà cuối cùng loài 

người đã tiêu diệt Con Thiên Chúa bằng cách đánh đòn và đóng 

đinh Người vào thập giá ? Làm sao có thể hiểu nổi tất cả những 

điều ấy. Tuy vậy, Mẹ luôn tin rằng: Thánh ý Thiên Chúa luôn 

hoàn hảo hơn trí hiểu của loài người. Nên Mẹ hoàn toàn từ bỏ ý 

riêng để thuận theo thánh ý Thiên Chúa.    

Một mẫu gương vâng phục nữa đó là thánh Giuse. Cả cuốn Tin 

mừng không hề ghi lại một lời nào thánh Giuse nói, mà chỉ ghi 

lại những việc thánh Giuse làm. Điều đó chứng tỏ rằng; Ngài 

luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa bằng hành động chứ không 

phải nơi đầu môi chóp lưỡi. Cho dù mệnh lệnh Chúa truyền 

nhiều khi chỉ là trong giấc mơ.  

Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả, nhưng Ngài đã vâng lời 

làm theo tất cả, miễn là thánh ý Thiên Chúa được thực hiện mà 

không hề thắc. Như thế, chắc chắn thánh Giuse phải là một 

người luôn có tâm hồn tĩnh lặng nội tâm thâm sâu thì mới có thể 

nhạy bén, nhanh nhẹn như vậy để lắng nghe và vâng phục thánh 

ý Thiên Chúa. 

Qua biến cố dâng Chúa trong đền thờ, mỗi người chúng ta cũng 

hãy noi gương Đức Mẹ và thánh Giuse, luôn biết lắng nghe và 

vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đồng thời coi thánh ý Thiên 

Chúa là chỉ nam cho đời sống của chúng ta. 

Hơn nữa, với vai trò làm cha, làm mẹ, ta hãy noi gương Đức Mẹ 

và thánh Giuse, dâng con cái của chúng ta cho Chúa, để Ngài 

uốn nắn, che chở giữ gìn con cái chúng ta khỏi những tệ nạn xã 

hội và những trào lưu tục hoá đang diễn ra trong thế giới hôm 

nay. Việc dâng hiến ấy phải được lặp đi lặp lại trong mỗi ngày  


