
Lieân Heä 

 

 

Vaên phoøng Coäng Ñoaøn  

471 Quaker Lane South  

West Hartford, CT 06110 

(Beân caïnh nhaø thôø - Phoøng soá 10) 

Vaên phoøng laøm vieäc 

Thöù Hai - Thöù Ba - Thöù Naêm. 

Töø 10:00 giôø saùng ñeán 2:00 giôø Chieàu. 
 

Soá ñieän thoaïi: 860.371.4672 

Email vaên phoøng: 

vanphong@anredunglac.net 

Email Cha Ñaëc Traùch: 

chatuan@anredunglac.net 

Website: anredunglac.net  

 

 

 

 

 

 

 

THE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY OF ARCHDIOCESE OF HARTFORD  

COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM TOÅNG GIAÙO PHAÄN HARTFORD 

COÄNG ÑOAØN THAÙNH AN-REÂ DUÕNG LAÏC 

Taïi nhaø thôø: Saint Mark the Evangelist Church 

467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Muïc Ñaëc Traùch: Pheâroâ Anreâ Mai Ñình Anh Tuaán 

 

 SINH HOAÏT MUÏC VUÏ 

A. Giôø leã coäng ñoaøn 

 Ngaøy Thöôøng:  

 Chieàu thöù Ba – thöù Naêm luùc 6:00 PM 

 Chuùa Nhaät: 2:30 PM 

B. Muïc Vuï Bí Tích 

 Röûa Toäi: Chuùa Nhaät Ñaàu thaùng  (Sau Thaùnh Leã) 

 Giaûi Toäi: Chuùa Nhaät cuoái thaùng luùc 1:00 ñeán 2 

giôø 00 vaø theo lòch heïn (neáu caàn). 

 Hoân Phoái: Lieân laïc vôùi vaên phoøng tröôùc SAÙU 

THAÙNG ñeå ñöôïc höôùng daãn thuû tuïc. 

 Xöùc daàu Beänh nhaân: Lieân laïc tröïc tieáp vaên phoøng 

hoaëc cha ñaëc traùch. 

 Thaêm Beänh nhaân vaø trao Mình Thaùnh Chuùa: Lieân laïc 

vôùi vaên phoøng. 

 Chöùng nhaän caùc giaáy tôø: lieân heä vaên phoøng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng Muïc Vuï 
 

Chuû tòch: OÂng Pheâroâ Nguyeãn Vaên Kieân 

Phoù chuû tòch: OÂng Phaoloâ Phaïm Xuaân Ñoä 

Thö kyù (taïm thôøi): Anh Hoaøng Coâng Huy 

Thuû Quyõ: BaøTraàn Leâ Thò Minh Truùc 

     Baø Maria Vuõ Bích Nhung 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù 

& Thieáu Nhi 

 

 

 Vieät Ngöõ : 10:30 -11:30 

 Giaùo Lyù : 11:35 – 12:35 

 AÊn Tröa: 12:40 – 1:00  

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi :1:00 – 2:15 
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Lòch Phuïng Vuï 

 

 Chuùa Nhaät 09/9/2018  

Chuùa Nhật XXIII Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 10/9/2018. 

 Thöù Ba: 11/9/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

 Thöù Tö: 12/9/2018   

 Thöù Naêm: 13/9/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Leã Thaùnh Gioan Chrysostom –  

Giaùm muïc – Tieân só Hoäi thaùnh  

 Thöù Saùu: 14/9/2018:  

Leã Suy Toân Thaùnh Giaù  

 Thöù Baûy: 15/9/2018.   

Leã Ñöùc Meï Saàu B 
 

 Ñoùn nhaän bí tích Thaùnh Theå moãi 

ngaøy laø moùn quaø cao quyù nhaát maø Chuùa 

Gieâsu môøi goïi moãi ngöôøi chuùng ta laõnh 

nhaän, vì theá, kính mong Quyù OÂng Baø Anh 

Chò em hy sinh, saép xeáp thôøi gian ñeán 

tham döï Thaùnh Leã caùc ngaøy trong tuaàn ñeå 

caàu nguyeän cho Gia Ñình vaø Coäng Ñoaøn- 

Giaùo xöù. 

 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 

 
1. Ca Ñoaøn Thieáu nhi daønh cho caùc 

em coù ñoä tuoåi töø 6 ñeán 20 tuoåi. Caùc em coù 

theå tham gia haùt hoaëc chôi nhaïc cuï (ñaøn, 

saùo, keøn..) trong Thaùnh Leã cuûa coäng ñoaøn 

moãi thaùng ít laø 1 laàn. Buoåi sinh hoaït ÑAÀU 

TIEÂN thöù baûy 22 thaùng 9 naêm 2018. Luùc 

10 giôø saùng ñeán 11:30. Taïi Hoäi Tröôøng. 

2. Caùc em chöa ghi danh hoïc Giaùo Lyù 

vaø (hoaëc) Vieät ngöõ vui loøng ghi danh sau 

Thaùnh Leã taïi cuoái nhaø thôø.  

3. Môøi caùc thaønh vieân trong Gia Ñình 

Thaùnh Gia hoïp vaøo luùc 1:00 ngaøy Chuùa 

Nhaät 16 thaùng 9 naêm 2018 taïi phoøng soá 8. 

 

4. CUÛNG COÁ - XAÂY DÖÏNG 

Vaø PHAÙT TRIEÅN 

COÄNG ÑOAØN – GIAÙO XÖÙ 

Traân troïng kính môøi 

QUYÙ OÂNG–BAØ–ANH–CHÒ–EM. 

Tham döï buoåi hoïp ñaëc bieät 

Sau Thaùnh Leã ngaøy Chuùa Nhaät 23 

thaùng 9 naêm 2018.  

 

Noäi dung:  

Phaàn 1: Cha Ñaëc Traùch trình baøy chi tieát 

ñònh höôùng cho coäng ñoaøn- Giaùo Xöù. 

Phaàn 2: Laéng nghe taát caû nhöõng thao thöùc 

vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa Quyù Vò.  

(Laøm theá naøo ñeå cuûng coá, xaây döïng vaø 

phaùt trieån coäng ñoaøn – Giaùo xöù?) 

Phaàn 3: Giaûi ñaùp caùc caâu hoûi. 

Phaàn 4: Ñuùc keát. 

(Seõ coù nhoùm giuùp giöõ caùc em thieáu nhi 

trong luùc Quyù Vò hoïp) 

 

 

 

 

CHUÙC MÖØNG  

 

ANH GIUSE TRAÀN MINH CHAÁT 

& 

CHÒ THERESA  

NGUYEÃN THUYÛ TRUÙC PHÖÔNG 

THAØNH HOÂN  

ngaøy 8 thaùng 9 naêm 2018  

Taïi nhaø thôø Saint Mark. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa chuùc phuùc 

cho tình yeâu cuûa Anh Chò hoâm nay 

vaø maõi maõi.  

 

 

 

 

 

 

 

http://vietcatholic.net/BaiGiang/Search.htm?topic=158


LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 09/9 
Bài Đọc I: Is 35, 4-7a 

 Trích saùch ngoân söù I-sai-a 

Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao 

xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên 

Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người 

sẽ đến và cứu thoát các ngươi. 

 Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người 

điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót 

như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ 

chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy 

nơi đồng vắng. Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, 

và hoang địa sẽ trở nên suối nước. 

 ÑAÙP CA: CA TUÏNG CHUÙA ÑI, HOÀN TOÂI HÔÕI 

Bài Đọc II: Gc 2, 1-5 

 Trích thö Thaùnh Gia-coâ-beâ Toâng ñoà 

Anh em thân mến, anh em là những người tin 

vào Ðức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, 

anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em 

hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, 

mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người 

nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em 

chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: 

"Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này". Còn với 

người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn 

anh, anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới bệ 

chân tôi". Ðó không phải là anh em xét xử thiên 

vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy 

tà tâm đó sao? 

 Anh em thân mến, xin hãy nghe: Không phải 

Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế 

gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được 

hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu 

mến Người đó sao? 

 

 

 

 

 

Bài Tin Mừng: Mc 7, 31-37 
 Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo thaùnh Mac-coâ 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua 

Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập 

tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến 

cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. 

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt 

ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào 

lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người 

thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở 

ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta 

được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa 

Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. 

Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan 

truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà 

rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm 

cho kẻ điếc nghe được và người câm nói 

được!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện :   
 

Lạy Chúa, con thường thấy mình  

không có giờ cầu nguyện,  

không có giờ đi vào sa mạc  

để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.  

Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.  

Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu  

là con có thể tạo ra sa mạc. 

Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp 

Chúa mà con đã bỏ mất:  

Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã 

tư, chờ món hàng đang được gói.  

Khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc,  

khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ.  

Thay vì bực bội hay nóng ruột  

con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện 

diện của Chúa. 

 Lạy Chúa,  

những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp con 

tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. 

 Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra 

những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. 
(gợi hứng từ Madeleine Delbrêl)  

 

 

 

CHUÙC MÖØNG VAØ CHAØO MÖØNG 

 

Em: Matthew Nguyeãn Ngoïc Cody 

& 

Em: Teresa Katalena Hoaøng Traàn 

 

Ñöôïc röûa toäi ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2018. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa ban traøn ñaày 

Hoàng aân xuoáng treân caùc em vaø gia ñình.  

 

 

 

 



  

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 2 thaùng 9 

naêm 2018:  $ 890  

Xin Chaân thaønh caùm ôn Quyù OÂng, Baø, vaø Anh, 

Chò, Em ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp ñeå cuøng nhau xaây 

döïng Coäng Ñoaøn.  Nguyeän xin Thieân Chuùa tuoân ñoå 

muoân vaøn ôn phuùc xuoáng treân Quyù vò vaø Gia ñình.  

(Khi uûng hoä, Xin vui loøng vieát chi phieáu cho coäng 

ñoaøn laø:VNCC 

(Vietnamese Catholic Community) 

 

 

 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

 

Xin Taï Ôn - Bình An  

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 2 Giuse + Anna 

 Gioan Baotixita Nguyeãn Thanh Taân 

 Tereâsa (môùi qua ñôøi ôû Vieät Nam) 

 Gioan Baotixita (môùi qua ñôøi ôû Vieät Nam) 

 Caùc linh hoàn moà coâi vaø caùc linh hoàn thai nhi 

 

 (Xin leã, vui loøng gaëp tröïc tieáp cha ñaëc 

traùch hoaëc ñieän thoaïi ñeán vaên phoøng.) 

 

 

Hoûi – Ñaùp  

veà Thaùnh Leã Caâu 9 

 

 

9. Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng 
một bài hát ? 

Ca hát là cách diễn tả thông thường của 

bất cứ lễ hội nào. Và việc gặp gỡ Thiên 

Chúa luôn luôn là một lễ hội 

Bài hát nhập lễ nhằm xóa tan sự lạnh lùng 

của mỗi người chúng ta và kết hợp chúng 

ta thành một cộng đoàn tình thương và 

sống động. 

Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm 

hồn. Chúng ta hát để diễn tả sự hiệp nhất 

của cộng đoàn tham dự và để nói lên rằng 

chúng ta vui sướng được gặp lại nhau, 

như Thánh vịnh 132 đã biểu lộ: 
 

"Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,  

Anh em được sống sum vầy bên nhau !" 

Niềm vui này phải được diễn tả cụ thể 

trong nghi thức đầu tiên của thánh lễ là sự 

tập họp của đoàn dân Chúa. 
 LM. Joseph Vu Thai Hoa 

CHÖÔNG TRÌNH 

MÖØNG BOÅN MAÏNG  

vaø 25 NAÊM THAØNH LAÄP HOÄI MAÂN COÂI 

Thöù baûy ngaøy 6 thaùng 10, 2018 

6:00: Giaûi Toäi 

6:30: Tónh taâm 

8:00: Giaûi toäi 

Chuùa Nhaät ngaøy 7 thaùng 10, 2018 

2:00: Kieäu Ñöùc Meï 

2:30: Thaùnh Leã Möøng Boån Maïng 

4:00: Tieäc Möøng 

Sau Thaùnh Leã, kính môøi toaøn theå coäng ñoaøn 

ñeán chia vui vaø möøng boån maïng vôùi Hoäi Maân 

Coâi taïi Hoäi Tröôøng. 

 

(All Are Welcome) 

Caùc con haõy ñi  

khaép theá gian,  

rao giaûng Tin Möøng  

cho moïi taïo vaät (Mt 16:15) 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em vui loøng 

thoâng tin moïi sinh hoaït cuûa Coäng Ñoaøn ñeán vôùi 

taát caû Anh Chò Em chöa theå saép xeáp tham döï 

Coäng Ñoaøn vaø ñoàng thôøi môøi goïi nhöõng Anh, 

Chò, Em aáy tham gia vaøo nhöõng sinh hoaït chung 

cuûa Coäng Ñoaøn. Vì taát caû chuùng ta laø MOÄT 

trong Ñöùc Kitoâ. 

 

 

 

 

 



 

THAÙNG 10 – THAÙNG MAÂN COÂI 

COÄNG ÑOAØN THAÙNH ANREÂ DUÕNG LAÏC  

MÖØNG KYÛ NIEÄM 25 NAÊM THAØNH LAÄP HOÄI MAÂN COÂI  

 

Nguồn gốc, Lịch sử kinh Mân Côi, Chuỗi hạt Mân Côi. 

 

         Trong các kinh nguyện của Kito giáo, có lẽ kinh Kính mừng là phổ thông nhất. Hằng triệu 

triệu người công giáo đọc kinh Kính Mừng mỗi ngày. Với tràng chuỗi Mân Côi trong tay, những 

người con của Mẹ, có thể họ là Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Múc, nam nữ tu sĩ, là những cộng 

đồng dân chúa đơn sơ chất phác, có thể họ là những luật sư, kỹ sư, bác sĩ, có thể họ là sinh viên, 

học sinh, thanh thiếu niên, có thể là trẻ thơ 5 tuỗi , đều có lòng sùng kính Đức Mẹ, hằng ngày 

cùng nhau lần chuỗi Mân Côi. Họ càng đọc, càng thấy lời kinh êm ái, ngọt ngào, dịu dàng . Đó là 

kinh Kính Mừng trong chuỗi hạt Mân Côi mà chúng ta đang xử dụng. 
       Ở đây chỉ xin trình bày ngắn gọn tổng quát về Nguồn gốc và Lịch sử kinh Mân Côi. Vì 

như chúng ta đã biết hình thành chuỗi hạt Mân Côi như ngày này, thì đã phải trải qua bao nhiêu 

thời kỳ thay thế, bổ túc, qua các thánh Giáo Phụ, cũng như qua các thánh có lòng kính mền Đức 

Mẹ Mân Côi đặc biệt, như các thánh Giáo Hoàng Pio V, thánh Louis Marie Grignion de Montfort, 

các ĐGH Leo Xlll, ĐGH Gioan Phaolo 2. Có hiểu rõ nguồn gốc kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân 

Côi thì khi ta lần chuỗi Mân Côi, mới cảm thấy sốt sắng và say mê lần chuỗi Mân Côi. 

1-    Nguồn gốc kinh Mân Côi: 
        Thời Trung Cổ, các tu sĩ và giáo dân thường có thói quen đọc kinh Thần Vụ mỗi ngày. 

Kinh Thần Vụ gồm có 150 bài ca vịnh của Vua Đavit, để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Các 

thánh vịnh này, được chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm gồm có 50 Thánh Vịnh. Người ta có thể đọc 

ban sáng 50 thánh vịnh, ban trưa 50 Thánh vịnh , và ban chiều tối 50 thánh vịnh. Thời gian đọc 

thánh vịnh này cũng kéo dàì khoảng 1 thời gian khá lâu. 
        Tuy nhiên sau này, vì công việc quá bận rộn với công việc hằng ngày, cho nên thay vì đọc 

150 bài thánh vịnh, thì Hội thánh đã cho phép đọc 150 kimh Lạy Cha, để thay thế 150 thánh 

vịnh, mà cũng gọi là kinh thần vụ. Kinh Thần Vụ mới này rất tiện lợi cho giáo dân và cho cả 

1 số tu sĩ nữa. 150 kinh Lạy Cha này, cũng được chia ra 3 nhóm, mỗi nhóm 50 kinh Lạy 

Cha, cũng đọc sáng, trưa, và tối. 
       Từ việc sùng kính Chúa Cứu thế, khi đọc 150 kinh lạy Cha, thì người ta liên tưởng đến việc 

sùng kính khác, tức là suy ngắm cuộc đời Đức Mẹ. Vì cuộc đời Đức Mẹ gắn liền với cuộc đời 

Chúa Jesu Con Mẹ. Từ đó phát sinh ra những việc làm tôn sùng Đức Mẹ khác nữa. Kết qủa là 1 

chuỗi nối tiếp “Thánh vịnh Đức Mẹ Maria” gồm 150 lời ngợi khen chúc tụng Mẹ của Tổng Lãnh 

Thiên Thần Gabiriel khi truyện tin cho Đức Mẹ. 150 lời ngợi khen này, tức cũng là 150 lời chào 

kính của Tổng lãnh Thiên Thần Gabiriel: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức chúa Trời ở cùng 

Bà”, và sau này, được thêm lời chào mừng của  bà Elisabeth:  “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, 

và Jesu con lòng Bà gồm phúc lạ.”  Còn vế 2 kinh Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, 

cầu cho chúng con, là kẻ có tội khi nay, và trong giờ lâm tử”, thì mãi đến thế kỷ XV, do Bửu Sắc 

Consueverent Romani Pontifices của ĐGH Pio V, mới được chính thức công nhận, ghép vào kinh 

kính mừng để đọc như ngày nay.  Thánh vịnh Đức Mẹ Maria cũng được chia ra thành 3 nhóm, 

mỗi nhóm 50 kinh kính mừng. Và cũng có thể đọc, sáng 50 kinh, trưa 50 kinh, và chiều tối 50 

kinh. Và để giữ y nguyên kinh Lạy Cha để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, thì người ta vẫn duy trì 

đọc1 kinh lạy Cha, trước khi đọc 10 kinh kính mừng. Kết thúc mỗi 10 kinh kính mừng, thì đọc 

thêm kinh Sáng danh, để vinh danh Thiên Chúa Ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức 

Chúa Thánh Thần. 

  



 

2-    Lich sử kinh Mân Côi 
 

          Đức Mẹ truyền cho thánh Dominico truyền bá kinh Mân Côi, vì những tai hoạ do bè rối 

Albigense phá hoại, nhất là tại miền nam nước Pháp. Thánh nhân thiết tha cầu nguyện xin Đức 

Mẹ thương đến các linh hồn và Giáo Hội, thì Đức Mẹ hiện ra với Người , có 3 vị Nữ hoàng, y 

phục lộng lẫy, mỗi vị có 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo thánh nhân: ”Hỡi con, Mẹ xin 

Thiên Chúa được ơn cải tạo hoàn sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân 

chúng cách cầu nguyện, và suy ngắm các màu nhiệm, từ truyền tin, cho Đức Mẹ”. Nói đến đây 

Đức Mẹ chỉ vào 3 đoàn trinh nữ mặc áo khác nhau: trắng, đỏ, vàng. Ngài tiếp tục dạy cho thánh 

nhân ý nghĩa các màu nhiệm 5 sự Vui, 5 sự Thương, và 5 sự Mừng. Nhờ đó, mà thánh nhân biết 

được kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực,đánh bại các phe lạc giáo và cứu vãn Giáo Hội. Người 

đi đến đâu cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi. 1 hôm từ Fanjeaux đến thành Prouille giảng đạo. 

Mọi nhà đều đóng cửa. Ngài đến nhà thờ thành Prouille, qùy ở ngoài hè, khóc lóc và đọc kinh 

Mân Côi. Bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra phán bảo” Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con dâng 

lên Mẹ, như nhũng đóa hoa hồng hái trong mưa ướt” Dominico ngẩng mặt lên, mà chẳng thấy gì. 

Ngài lại tiếp tục đọc kinh Mân Côi, và cầu xin cho thành Prouille ăn năn trở lại. Bỗng nhiên lại có 

tiếng nói: “ Hỡi con, con hãy hái cho Mẹ những đoá hoa Mân Côi xứng đáng. Hãy hái cho Mẹ 

những hoa hồng bất diệt, để Mẹ cứu các linh hồn”. Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ: “Mẹ chỉ cho con 

những hoa nào hoàn hảo nhầt”. Đức Mẹ trả lời: “Hoa hoàn nhất, chính là những kinh Kính Mừng 

mà con đang đọc” Dominico sung sướng vì đã tìm ra được bí quyết,  với niềm hy vọng trào dâng 

lên. Bấy giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ Prouille cho thánh 

nhân bước vào.  Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết. Ở tay và chân có hoa hồng tươi nở, 

toả hương thơm ngào ngạt. Dominico bật tỉnh dậy, Đức Mẹ lại phán tiếp:” Con hãy khéo léo đừng 

để úa những đoá hoa ngào ngạt ấy. Con hãy hái những đoá hoa nào nồng nàn nhất đối với con”.  

Dominico quay nhìn Đức Mẹ. Tức thì 9 phẩm thiên thần hoà nhịp ca tụng Đức Mẹ. Đức Mẹ lại 

phán: “ Hỡi con, Mẹ khen con đã biết kết ren vào tà áo Mẹ. Cách trang hoàng của con làm cho 

Mẹ  xinh đẹp trước nhanChúa. Mẹ sẽ trang hoàng cho con bằng 1 mùa hoa nở. Con hãy cùng Mẹ 

vào cánh đồng trên Trời, hái những đóa hoa bất diệt” Dominico sung sướng  cầm tay, nắm áo Đức 

Mẹ, xuyên qua các tầng mây xanh trên trời. Ở đây, Người được thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi, 

và thấy những chục kinh Kính Mừng Ngài đã đọc, đuợc dính lắc rắc trên ngai toà Chúa. Ngài 

được thấy các thần thánh chúc tụng Chúa Ba Ngôi.  Rồi Đức Mẹ biến đi.  Dominico hồi tỉnh lại, 

thấy mình trơ trọi, cô đơn trong đêm tối ở ngoài cửa nhà thờ thành Prouille như đêm trước , thổn 

thức với những thị kiến đêm qua. Tảng sang, Người trở về Fanjeaux tiếp tục rao giảng chuỗi Mân 

Côi. Nhờ đó bè rối Albigense tan rã. Giáo Hội lại được thanh bình. 
3-    Chuỗi hạt Mân Côi  
Vào thế kỷ thứ Vl, thánh nữ Brigitta dùng những viên đá nhỏ để đếm kinh Lạy Cha. Như vậy,  

trước thế kỷ thứ X, người ta đã lần hạt bằng kinh Lạy Cha, và đếm bằng viên đá nhỏ. Thế kỷ thứ 

Xl, mới có trọn vẹn cả kinh Kính Mừng như ngày nay. Dần dần đặt ra từng chục để chỉ mỗi sự 

màu nhiệm: Vui mừng, Ánh Sáng, Thương Khó, Hiển Vinh của cuộc đời Chúa Jesu và Đức Mẹ. 

Thay vì đếm bằng viên đá như ngày xưa, thì ngày nay người ta đã chế biến thành ra chuỗi hạt rất 

đẹp, có khi làm bằng gỗ, bằng đá, có khi làm bằng kim khí, nối liền 50 hạt lại với nhau bằng 

1 sợi dây kim khí. Chuỗi hạt Mân Côi chỉ là 1 dụng cụ người ta dùng để đếm kinh Kính 

Mừng. Nhưng là 1 dụng cụ để đọc kinh dâng lên cho Đức Mẹ, cho nên tự nhiên chuỗi hạt 

Mân Côi trở thành 1 dụng cụ thánh, vì chuỗi Mân Côi nào cũng phải có cây thánh giá, mà Đức 

Mẹ rất ưa thích, khi người ta mang chuỗi hạt Mân Côi trong mình. Vì lý do rất dễ hiểu là có mộ 

mến đọc kinh Mân Côi, thì mới mang chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, Đức Mẹ thường ban ơn cho 

những ai đeo chuỗi hạt Mân Côi. 


