Chuỗi Mân côi và các

Thánh trong lịch
sử Giáo Hội

• Thánh Giáo hoàng Piô X đã nói: “Hãy cho tôi một đạo binh cầu
nguyện chuỗi mân côi, tôi sẽ chinh phạt cả thế giới. Nếu các con
muốn đem lại bình an cho tâm hồn, cho gia đình, và cho đất nước
của các con, hãy tụ họp mỗi tối và lần hạt mân côi”.

Bằng chuỗi mân côi, ta sẽ chinh phục mọi nỗi sợ hãi, ưu phiền,
nghi ngờ và mọi khó khăn.

• Cha thánh Piô (Padre Piô): “Đức Mẹ sẽ không bao giờ từ chối

bất kì một ơn lành nào mà chúng ta kêu cầu thông qua chuỗi
mân côi”.

Chuỗi mân côi là sợi dây liên hệ mật thiết giữa thánh nhân và
Đức Trinh nữ Maria, là vũ khí mà ngài đã sử dụng để đánh bại
mọi cám dỗ do ma quỷ gây ra. Cha thánh Piô không bao giờ để
một ngày nào trôi qua mà không lần chuỗi mân côi.

Mẹ Maria không chỉ đơn
thuần là một nhân vật lịch sử,
nhưng Mẹ là một chi thể sống
động hằng hoạt động trong
lòng Hội thánh. Chúng ta trò
chuyện với Mẹ bằng lời cầu
nguyện hằng ngày, đặc biệt
qua kinh mân côi. Bằng lời cầu
nguyện hằng ngày, chúng ta
suy ngẫm về cuộc đời của Mẹ
Maria và Chúa Giêsu, đồng
thời ta cầu xin ơn Mẹ trợ giúp
để thực hành những điều ta đã
suy niệm vào cuộc sống hằng
ngày.

Hãy lần Hạt
Mân Côi
hằng ngày

Chuỗi mân côi là sự suy ngẫm về cuộc đời của
Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

•

Thánh Louis-Marie de Montfort : “Chuỗi mân côi là kho tàng
vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Nếu các con
chuyên tâm lần chuỗi mân côi hằng ngày cho đến giây phút cuối
cùng trong cuộc đời, ta tin chắc rằng cho dù bản thân các con có
yếu đuối và dễ sa ngã đến đâu đi chăng nữa, các con sẽ không
bao giờ đánh mất triều thiên Thiên quốc.”

• Thánh Theresa thành Avila đã nói rằng chúng ta sẽ không bao

giờ hiểu được sự vô giá và mọi ơn lành mà chúng ta sẽ nhận được
qua từng kinh Kinh mừng mà chúng ta đọc hằng ngày. Không lâu
sau khi qua đời, thánh nữ đã hiện ra với một nữ tu trong cộng đoàn
và cho ngài biết rằng thánh nữ sẵn sàng sống cuộc đời đau khổ
nơi dương thế một lần nữa, tất cả những khổ đau mà ngài đã chịu
đựng nơi dương trần không là gì so với phần thưởng trên Thiên
quốc mà Thiên Chúa đã ban cho ngài chỉ bằng việc đọc một kinh
Kính mừng một cách sốt sắng.

•

Thánh Maximilian Kolbe tin rằng chuỗi mân côi sẽ cứu rỗi mọi
linh hồn khỏi tội lỗi, ngài đã viết trong nhật ký của mình rằng :
“Càng nhiều chuỗi mân côi, càng nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi.”
Phần chúng ta, chúng ta nghĩ gì khi đọc được những lời trên? Đã
bao giờ chúng ta nghĩ rằng bao nhiêu linh hồn mà chúng ta đã
giải thoát khỏi lửa luyện ngục bằng lời kinh mân côi hằng ngày.

Mỗi mười kinh Kính mừng tượng trưng cho một mầu nhiệm
trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, với mỗi kinh Kính
mừng được đọc lên, chúng ta từng bước suy ngẫm về những
chặng đường trong cuộc đời dương thế của các Ngài.
Chuỗi mân côi bao gồm 3 mầu nhiệm:
• Năm sự vui.
• Năm sự thương.
• Năm sự mừng.
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để tôn sùng
Đức Trinh Nữ Maria

Sơ lược về lịch sử

chuỗi mân côi

• Việc lần chuỗi mân côi (cầu

nguyện 150 kinh Kính mừng)
bắt nguồn từ việc thực hành
đạo đức của các tín hữu thuở
xưa nhằm bắt chước đời sống
suy ngẫm và cầu nguyện 150
thánh vịnh mỗi ngày của các
tu sĩ lúc bấy giờ.

•

Trong lịch sử Giáo Hội, chuỗi mân côi luôn luôn là vũ khí
chống lại mọi thế lực thù địch. Ngày 07/10/1571, chiến thắng
Lepanto nhằm chống lại quân xâm lược Hồi giáo được cho là
một phép lạ mà Đức Mẹ đã ban cho Giáo Hội nhờ vào việc
liên lỉ lần hạt mân côi của các tín hữu lúc bấy giờ.

•

Năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ tại Fatima
và yêu cầu các em phải lần hạt mân côi hằng ngày.
Chuỗi Mân côi là vũ khí
mà Mẹ Maria đã trao ban
cho nhân loại để hoán cải
mọi kẻ tội lỗi, để cứu rỗi
các linh hồn khỏi sa lửa hỏa
ngục đời đời, để chấm dứt
chiến tranh và lập lại hòa
bình trên thế giới.
Chuỗi mân côi và Trái
tim vô nhiễm nguyên tội của
Mẹ Maria là dấu hiệu cho
sự chiến thắng khải hoàn
của nước trời vào thời đại
này. Lòng sùng kính chuỗi
mân côi và Trái tim Đức Mẹ
vô nhiễm nguyên tội chính
là nguồn mạch dẫn tới ơn
cứu độ.

• Năm 1214, Đức Trinh nữ Ma-

ria hiện ra với thánh Đaminh
và trao cho ngài chuỗi mân
côi như một vũ khí để hoán cải quân ly giáo Albigeois và hết
thảy mọi kẻ tội lỗi. Đức Mẹ nói với thánh nhân: “Đaminh, con
yêu dấu của Mẹ, con có biết đâu là vũ khí mà Thiên Chúa
muốn sử dụng để canh tân mặt đất?”. Thánh Đaminh trả lời:
“Lạy Mẹ của con, Mẹ biết rõ mọi sự hơn con, bởi ngay sau
Chúa Giêsu, Con chí ái của Mẹ, chính Mẹ là nguồn ơn cứu
rỗi của chúng con”. Bấy giờ Đức Mẹ nói: “Mẹ muốn con biết
rằng, trong trận chiến với thế gian, vũ khí mà con phải sử
dụng hằng ngày chính là kinh mân côi, đó chính là viên đá
tảng của Tân Ước. Đồng thời, nếu con muốn cứu rỗi các linh
hồn chai đá và đem họ đến với Thiên Chúa, hãy giao giảng
chuỗi mân côi của Mẹ”.

Đức Mẹ đã nói rằng tất cả các linh hồn hiệp thông mật thiết
với chuỗi mân côi và Trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ là kho
tàng vô giá trong mắt Thiên Chúa, tựa ngàn hoa tươi tô thắm
Thiên Nhan. Chính vì vậy, Đức Mẹ đã muốn thiết lập và loan
truyền trên thế gian lòng yêu mến chuỗi mân côi và lòng sùng
kính Mẫu Tâm một cách đặc biệt.

15 lời hứa mà Đức Mẹ dành ban cho những

ai lần chuỗi mân côi hằng ngày, thông qua chân
phước Alain de la Roche:

1. Tất cả những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng chuỗi mân
côi hằng ngày sẽ được che chở một cách đặc biệt.
2. Tất cả những ai bền chí trong việc lần chuỗi mân côi sẽ
nhận được nhiều ơn lành cao cả.
3. Chuỗi mân côi là khí giáp chống lại lửa hỏa ngục, chuỗi
mân côi sẽ phá tan mọi xiềng xích, giải thoát kẻ tội lỗi và đập
tan mọi lạc thuyết.
4. Kinh Mân Côi sẽ khiến các nhân đức và các việc lành triển
nở, sẽ đem lòng Thương xót Chúa xuống trên linh hồn của mỗi
tín hữu, sẽ rút khỏi lòng họ mọi lòng mến thế tục và mọi giá trị
phù phiếm của thế gian nhưng thay vào đó là lòng mến Thiên
Chúa và mọi của cải thuộc thượng giới.

5. Mọi linh hồn cậy trông vào Mẹ thông qua chuỗi mân côi sẽ
không bao giờ hư mất.
6. Tất cả những ai lần hạt mân côi một cách sốt sắng bằng việc
chiêm ngắm các mầu nhiệm mân côi sẽ không bao giờ bị tội lỗi
đánh bại. Kẻ tội lỗi sẽ được ơn hoán cải, sẽ được bền đỗ trong ơn
nghĩa Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.
7. Những ai hết lòng sùng kính chuỗi mân côi sẽ được ơn chết
lành vào lâm tử.
8. Tất cả những ai thành kính lần hạt mân côi sẽ tìm thấy vinh
quang Đức Chúa trong đời sống hằng ngày và đặc biệt là vào
giờ lâm tử.
9. Bất kỳ linh hồn nào trung thành với chuỗi mân côi sẽ được
Mẹ giải thoát nhanh chóng khỏi lửa luyện hình.
10. Những ai trung thành với chuỗi mân côi là con cái của Mẹ

và sẽ được tham dự vào vinh quang nước Chúa trên thiên
quốc.
11. Tất cả những gì mà các con kêu cầu thông qua chuỗi
mân côi đều được nhậm lời.
12. Mẹ sẽ đến cứu giúp tất cả những ai rao giảng chuỗi
mân côi.
13. Mẹ đã xin cùng Con của Mẹ, tất cả những ai siêng năng
lần hạt mân côi đều được hưởng phép thông công với các
triều thần trên Thiên quốc ngay ở đời này và đặc biệt là vào
giờ lâm tử.
14. Tất cả những ai trung thành với chuỗi mân côi đều là con
yêu dấu của Mẹ, là anh em với Chúa Giêsu Kitô.
15. Việc sùng kính chuỗi mân côi là dấu chỉ của những ai
thuộc về Thiên quốc.

