
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 16/9/2018  

Chuùa Nhật XXIV Thöôøng Nieân 

 Thöù Hai: 17/9/2018.  

Thaùnh Roberto Bellamino 

 Thöù Ba: 18/9/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI  

Thaùnh Giuse Cupertino 

 Thöù Tö: 19/9/2018 

Thaùnh Gioan Newman 

 Thöù Naêm: 20/9/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Thaùnh Anre Kim Taegon Linh muc. 

 Thöù Saùu: 21/9/2018:  

Leã Thaùnh Matthew 

 Thöù Baûy: 22/9/2018.   

     Leã Thaùnh Larence Ruiz vaø caùc baïn  

 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. 

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. Chi tieát xin leân heä vôùi Chò: 

Tiffany Tran: email: tiffytran22@gmail.com 

 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ THAÙNG 11 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em saép xeáp thôøi 

gian ñeå tham döï caùc ngaøy leã trong thaùng 11:  

1/. LEÃ CAÙC THAÙNH ngaøy 1 thaùng 11 luùc 7 

giôø toái THÖÙ NAÊM.  

2/. LEÃ CAÙC LINH HOÀN ngaøy 2 thaùng 11 

 12 giôø tröa taïi nghóa trang. Mount 

Saint Benedict Cemetery. Ñòa chæ: 1 Cottage 

Grove Rd, Bloomfield, CT 06002 – Ôn Toaøn 

xaù chæ cho caùc linh hoàn. 

 7 giôø toái taïi Nhaø thôø. 

 Chuùa nhaät ngaøy 4 thaùng 11 sau 

Thaùnh Leã  Coäng Ñoaøn seõ vieáng nghóa trang 

Saint Benedict Cemetery. Ñeå laõnh nhaän ôn 

Toaøn Xaù chæ cho caùc linh hoàn. 

3/. Leã Taï ôn (Thanksgiving) ngaøy 22 thaùng 

11 naêm 2018. Luùc 11 giôø 00.  

Thaùnh Leã taï ôn vaø Tri AÂn 

 Tri aân Quyù Cha vaø Tu Só Tieàn nhieäm. 

 Quyù OÂng Baø laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân hình 

thaønh Coäng Ñoaøn Vieät Nam taïi Toång Giaùo 

Phaän Hartford.  

 Nhöõng vò ñaõ can ñaûm Vöôït bieân ñeán Hoa Kyø. 

Sau Thaùnh Leã seõ coù buoåi gaëp gôõ – chia seû 

TRAÂN TROÏNG KÍNH MÔØI TAÁT CAÛ QUYÙ VÒ ÔÛ 

LAÏI THAM DÖÏ TAÏI HOÄI TRÖÔØNG. 

4/. Leã Boån Maïng Coäng Ñoaøn Thaùnh Anreâ 

Duõng Laïc vaø Caùc Baïn Töû Ñaïo – Thöù Baûy ngaøy 

24 thaùng 11 naêm 2018 (Chöông trình chi tieát seõ 

ñöôïc thoâng baùo cuï theå) 

 

 

 

 

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) 
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LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 16/9 
Bài đọc 1 - Is 50,5-9a 

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 
- Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, 

còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo 

lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ 

má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt 

khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là 

Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không 

hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết 

mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố 

rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai tranh 

tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu tòa ! Ai muốn 

kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi ! Này, có Đức 

Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám 

kết tội ? 

Bài đọc 2 - Gc 2,14-18 

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê 

tông đồ. 
Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin 

mà không hành động theo đức tin, thì nào có 

ích lợi gì ? Đức tin có thê cứu người ấy được 

chăng ? Giả như có người anh em hay chị em 

không có áo che thân và không đủ của ăn hằng 

ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: 

“Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, 

nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ 

đang cần, thì nào có ích lợi gì ? 

Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì 

quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ 

bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành 

động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà 

không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động đê 

cho bạn thấy thế nào là tin. 

  

 

 

 

 

 

Tin Mừng: Mc 8,27-35 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô. 

Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ rời 

Bếtxaiđa đê đi tới các làng xã vùng Xêdarê 

Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: 

“Người ta nói Thầy là ai ?” Các ông đáp : “Họ 

bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo 

là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ 

nào đó”. Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, 

anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phêrô trả lời : 

“Thầy là Đấng Kitô”. Đức Giêsu liền cấm 

ngặt các ông không được nói với ai về Người. 

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết : 

Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ 

mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết 

chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ 

điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo 

riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng 

khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, 

Người trách ông Phêrô : “Xatan ! lui lại đàng 

sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là 

tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài 

người”. 

Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với 

các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai 

muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác 

thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu 

mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 

mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ 

cứu được mạng sống ấy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện :   
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, 

Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. 

Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh. 

Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng, cũng có những bóng mờ đe dọa. 

Lạy Chúa Giêsu, Nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu Chúa đã 

buồn muốn chết được. 

Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con? 

Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. 

Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu. 

Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm 

hy vọng lớn hơn. Amen. 

 



  

Baùo caùo Taøi chaùnh 

 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 9 thaùng 9 

naêm 2018:  $ 1,856 

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  

Taï Ôn Ñöùc Meï vaø Cha Tröông Böûu Dieäp 

 Xin Caàu cho linh hoàn: Giuse 

 Giuse Tröông Vaên Tích (Leã Gioã) 

 Maria Leâ Thò Ñieån (Leã Gioã) 

 Antoân Vuõ Ngoïc Thaïch (Leã Gioã) 

 Maria Ñinh Thò Veû (Leã Gioã)  

 Gioan Baotixita Nguyeãn V. Huøng 

 Pheâroâ Leâ Vaên Bích 

 Maria Nguyeãn Thò Haèng 

 

 Catarina Tuyeát Mai 

 Maria Nguyeãn Thò UÙt 

 Maria nguyeãn Vaên Kinh 

 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 10 
 

 
Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ ? 

Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà 

thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh 

Thể. 

Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó 

là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ, liên 

kết với nhau, là nơi mà Thiên Chúa đến với 

loài người và loài người đến với Thiên Chúa. 

Bàn thờ cũng tượng trưng cho Chúa Kitô, 

mối giao tiếp tuyệt hảo của sự gặp gỡ giữa 

con người với Thiên Chúa, bởi vì trong ngôi 

vị của Chúa Kitô, vừa có bản tính Thiên 

Chúa, vừa có bản tính loài người. 

Hơn nữa, Tân Ước xác quyết rằng Chúa 

Giêsu là "viên đá góc tường" dựa trên đó tất 

cả được xây dựng (Ep 2, 20). Do đó, bàn thờ 

bằng đá hoặc chứa đựng một viên đá trên đó 

biểu tượng cho Chúa Kitô. 

Đối với người Do-thái, bàn thờ vừa là nơi 

tế lễ, vừa là chỗ thiết tiệc, là nơi mà con cái 

Thiên Chúa được nuôi dưỡng và giải khát. 

Nếu bàn thờ có ý nghĩa phong phú như thế, 

bạn đừng lấy làm lạ khi thấy vị linh mục cúi 

hôn bàn thờ lúc bắt đầu thánh lễ. Đó là cử 

chỉ tôn kính đối với Chúa Kitô và đối với hy 

lễ của Người. 
 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  

LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH Hoäi Maân Coâi 

 

Hội Mân Côi  (The Confraternity of the Rosary) mà Giáo Hội, qua các Đức Giáo Trong số nhiều người công giáo chúng 

ta, đã có rất nhiều người có lẽ chỉ biết lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, mà không hiểu biết gỉ về sự quan trọng của Hội 

Mân Côi.  
Chính Đức Mẹ khi hiện ra bất cứ ở đâu , với bất cứ vị thụ khải nào, Đức Mẹ đều khuyến khích con cái Mẹ hãy năng lần 

chuỗi Mân Côi. Và chỉ có chuỗi Mân Côi là làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất.  Đức Mẹ còn nói: “Nếu chúng con lần chuỗi Mân 

Côi, mà cầu xin với Mẹ bất cứ điều gì, thì Mẹ sẽ ban cho chúng con được như ý”.  Đọc các truyện tích trong sách này, quý 

bạn sẽ thấy Đưc Mẹ đã ban muôn vàn ơn lành, ơn lạ , phép lạ cho những ai mộ mến chuổi Mân Côi, và năng đọc kinh Mân 

Côi. 
Chính vì thế mà nhiều Đức Giáo Hoàng hằng khuyến khích cộng đồng Dân Chúa hày sốt sắng tích cực năng lần chuỗi 

Mân Côi, và gia nhâp Hôi Mân Côi, để tỏ lòng kinh mến Đức Mẹ moät cách thiết thực hơn. Ngưòi công giáo nói: tôi có 

lòng kính mến Chúa Giêsu, mà không bao giờ rước Thánh thể Chúa, thì đâu có phải là kính mến Chúa. Cũng vậy, khi nói 

tôi kinh mến Đức Mẹ, mà không bao giờ lần hạt kính Đức Mẹ, thì đâu có phải là kinh mến Đức Mẹ.  Bởi vậy, nếu moät hội 

đoàn nào nói là hội đoàn của Đức Mẹ, mà không có điều lệ bắt buộc phải lần chuỗi Mân Côi, thì không phải là moät hội 

đoàn mà được Đức Mẹ yêu thích và chấp nhận.  Thánh Thể luôn luôn gắn liền với Chúa Giesu thể nào, thi chuỗi hạt Mân 

Côi cũng gắn liền với Đức Mẹ cũng thể ấy. 
Để chứng minh điều đó, chúng tôi xin đan cử mấy lời tuyên bố của các vị Giáo Hoàng sau đây: 
- Đức Giáo Hòang Alexandria Vll đã nói : Hội Mân Côi có thể giữ vững được Hội Thánh. 
- Đức Giáo Hoàng Pio V nói: nhờ Hội Mân Côi được phát triển khắp nới, mà giáo dân trở nên thánh thiện. 
- Đức Giáo Hoàng Leo X khuyến khích thành lập các Hội Mân Côi tại các điạ phận, và Giáo Xứ. Ngài còn gọi các Hôi 

Mân Côi là chiến lũy ngăn cản sự dữ, là tường lũy ngăn cách xua đuổi ma vương ác quỷ. 
  - Đức Giáo Hoàng Sixto lV đã chính thức thừa nhân Hội Mân Côi là của Hôi Thánh, do Hội Thánh chính thức truyền 

bá cho khắp thế giới công giáo. 
- Đức Giáo Hoàng XXlll ban Thông Điệp “Gracia Recordacio” ngày 26/9/1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi 

Mân Côi , và gia nhập Hội Mân Côi. Ngài còn nói kinh Mân Côi là hơi thở của mổi tâm hồn. 
- Đức Giáo Hoàng Leo Xlll được mệnh danh là Giáo Hoàng Mân Côi, đã nói: Không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm 

lòng kính mền Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi. Người hằng khuyến khích giáo hữu hãy tích cực sốt sắng gia nhập Hội Mân 

Côi, để được hưởng nhiều ơn ích như Đức Mẹ đã hứa với thánh Dominico, Chân Phước Allan de la Roche, thánh 

Genevieve, thánh nữ Metilda. 

Vậy Hội Mân Côi quan trọng như thế nào, mà chính Đức Mẹ, các Đức Giáo Hoàng, và Hội Thánh hằng khuyến khích 

mọi người công giáo hãy gia nhập Hôi Mân Côi? 
Như chúng ta đả biết, theo các Tông thư, Tông huấn cuả các Đức Giáo Hoàng, và nhất là theo tài liệu của Thánh Louis 

Marie Grignion de Montfort, khi ta lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, là 1 điều rất tốt lành. Đức Mẹ sẽ tuỳ lòng sốt sắng, 

mà ban ơn cho phù hợp với lòng sốt sắng của chúng ta. Nhưng nêu chúng ta đã gia nhâp Hôi Mân Côi, mà khi lần 1 chuỗi 

hạt Mân Côi như vậy, thì được hưởng các công phúc khác do toàn thể Hôi Mân Côi kết hợp lại. Thí dụ cụ thể sau đây: nếu 

chúng ta gia nhập Hôi Mân Côi, mà Hội Mân Côi có 400 hội viên. Khi ta lần 1 chuổi hạt Mân côi, thì được kết hợp với 

400 chuỗi Mân côi của các Hôi viên khác. Tự nhiên 1 chuỗi hạt Mân côi của chúng ta, sẽ có giá trị bằng 400 chuỗi hạt 

Mân Côi của 400 hội viên kết hợp lạị. Điều này đã có rất nhiếu anh chị em thắc mắc, và chưa tin sự liên kết này. Mặc dù 

chúng tôi đã trưng bày rất nhiều bằng chứng của Hội Thánh, và cuả các Đức Giáo Hoàng về sự thông công siêu nhiên này. 

Không lẽ chỉ đọc 1 chuỗi hạt Mân Côi, mà được hưởng công phúc bằng 400 chuỗi Mân Côi, thì quá sức tưởng tượng !  

Nhưng sự thật là như vậy.  Chính Đức Mẹ đã rộng ban an ơn cho con cái Mẹ trong Hội Mân Côi  là như thế đó ! 
      Vậy Hôi Mân Côi đã có từ bao giờ , và do ai sáng lập ? 
Vào giữa thế kỷ thứ XV, là 1 thời gian lịch sử của Chuỗi hạt Mân côi. Chuỗi hạt Mân Côi được đặt vào tay nhiều người 

công giáo thời bấy giờ. Thế nhưng, lúc đó kinh Mân Côi chỉ được coi như là 1 phương thúc cầu nguyên riêng tư , chưa 

phải là kinh nguyện cộng đồng đưọc dân Chúa khắp nơi sử dụng. Do đó, các tu sĩ dòng thánh Dominico vẫn hằng cổ võ  

vận động để được Hội Thánh chấp nhận. 1 trong những tông đồ sốt sắng vận động để được Giáo Quyền chính thức thừa 

nhận, như là kinh nguyện phổ cập cho toàn thế giới công giáo. Đó là chân phước Alan de la Roche, tu sĩ dòng thánh 
Dominico, và cũng là sáng lập viên các Hiệp Hội kinh Mân Côi.  Chân Phước sinh năm 1428 tại Anh Quốc, gia nhập dòng 

thánh Dominico tại tỉnh Dinan. Sau khi tốt nghiệp, Ngài đã được mời dạy tại kinh thành Ánh Sáng.  

  



 

Chân Phước Alan de la Roche có moät đới sống rất đạo đức, thánh thiện, và đặc biệt Ngài có lòng kinh mến Dức Mẹ. Đi 

đến đâu Ngài cũng giảng về kinh Mân Côi, và lập ra nhiệu Hội Mân Côi khắp nơi Ngài đi giảng. Do đó Hội Mân Côi do 

Ngài sáng lập vào năm 1470, có 1 ảnh hưởng rất lớn trong việc thành hình nên chuỗi hạt Mân Côi ngày nay. Dựa trên bằng 

chứng lịch sử, có người cho rằng Chân Phước Alan de la Roche xứng đáng được gọi là Cha của kinh Mân Côi, hơn là 

thánh phụ Dominico. Bởi vì trong thực tế những sách viết vể Kinh Mân Côi, xuất hiện sau khi chân phước qua đời, đều  

dựa trên, hoặc trích dẫn những tác phẩm của Ngài. Chính Chân Phước cũng là người dầu tiên thuật lại truyện Đức Mẹ trao 

ban tràng hạt Mân Côi cho thánh Dominico, và dạy Thánh Nhân cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Vào năm 1470 

Chân Phước đã thành lâp Hội Mân Côi đầu tiên tại tỉnh Douai, miền bắc nước Pháp, và sau đó lan truyền ra khắp nơi. 

Người ta đã nô nức thi đua gia nhập Hội Mân Côi do Chân Phước sáng lâp. Tuy vậy mãi đến ngày Sinh Nhật Đức Mẹ 

8/9/1475, cũng là ngày Chân Phước qua đời, thể theo lời yêu cầu của Hoàng Đế nước Đức: Frederich lll . Giáo Hội mới 

chính thức thừa nhận Hội Mân Côi. Sử ghi chép rằng: Vào ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ , Hoàng Đế Frederich lll và Sứ thần 

Toà Thánh rước kiệu Đức Mẹ vào thánh đường Đức Mẹ tại Cologne. Hiện diện trong đòan kiệu có các quan khách vi vọng 

trong Giáo Hôi, và các chính khách trong Vương Quốc Đức. Sau khi tượng Đức Mẹ được làm phép , thì 1 sổ ghi danh 

được đem đến, để cho những ai xin gia nhập Hội Mân Côi được ghi tên. Vua và Hoàng Hậu đã được ghi danh đầu tiên, và 

sau đó là các hoàng thân, hoàng tử, xin được ghi danh gia nhập Hội Mân Côi. Tiếp sau đó, nhiều thành phần trong Giáo 

Hôi, Hoàng Cung, đã xếp hàng để được ghi danh vào sổ Hội Mân Côi. Khi thánh lễ đại trào kết thúc. Hoàng đế hướng về 

vị đại diện Đức Giáo Hoàng, xin Ngài giúp đỡ, để Hội Mân Côi được sự chuẩn nhận của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo 

Hoàng Sixto lV đã chính thức thừa nhận Hội Mân Côi, và ban phép được chính thức hoạt động trên toàn thế giới công 

giáo. Từ ngày đáng ghi nhớ đó, Hội Mân Côi đã được phát triển cách mạnh mẽ, chỉ trong 1 thời gian ngắn là đã có biết bao 

nhiêu người xin gia nhập Hội Mân Côi. Đến năm 1749 thì đả có cả hàng triêu người xin gia nhập Hôi Mân Côi.  Hôi Mân 

Côi phát triển 1 cách mau chóng chính là sự đơn giản cho những ai muốn xin gia nhập Hôi Mân Côi, do Chân Phước soạn 

thảo: không phài đóng tiền bạc, được ghi danh vào sổ Hội, lần chuỗi hạt Mân Côi 50 mỗi ngày, luôn mang theo trong 

người chuỗi hạt Mân Côi. Bất cứ ờ đâu, ai muốn xin gia nhập Hôi Mân Côi cũng được, miễn là thực hiện những điều cần 

thiết kể trên. 
      Đúng như lời Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã nói trong cuốn “Thành thực sùng kính Đức Mẹ”, là đối 

với người công giáo chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất, là Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Nếu chúng ta tôn sùng Bí 

Tích Thánh Thể , năng xem lễ , rước lễ thì làm đẹp lòng Đức Chúa Giêsu biết bao. Cũng vậy, nếu chúng ta tỏ lòng tôn 

kính Đức Mẹ Maria, năng lần chuỗi Mân Côi, thì sẽ làm đẹp lòng Đức Mẹ 1 cách  tuyệt đối. Và chắc chắn là chúng ta sẽ 

được rỗi linh hồn. Không những chỉ được rỗi linh hồn, mà còn được nên trọn lành, hay lên thánh nữa. Chính vì nhận biết 

được sự quan trọng như vậy, cho nên Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2, khi còn bình sinh đã tổ chức năm Thánh Thể, 

và năm Mân Côi, để ý thức cho toàn thể thế giới công giáo hãy quay về với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thảnh Thể, và quay 

về với Đức Mẹ trong chuỗi hạt Mân Côi. Và cũng để cho toàn dân công giáo hiểu rõ 1 cách sâu sắc về kinh Mân Côi, thì 

Ngài đã ra Tông Huấn “Rosarium Virginis Marioe” để nói về sự quan trọng, và những ơn ích bởi việc đọc kinh Mân Côi. 

Sau 2 năm khi Ngài qua đời, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto XVl, người kế vị, lại đã ra Tông Huấn “Sacramentum 

Caritatis” đề cao Bí Tích Thánh Thể. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng Bi Tích Thánh Thể gắn liền với kinh Mân Côi như 

thế nào. Đúng như Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã nói trong “Bí Mật Kinh Mân Côi”, và “Thành thực sùng 

kính Đức Mẹ”, là chỉ có 2 vấn đề quan trong nhất đối với kito hữu, là Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi. Vậy còn chờ 

đợi gì nữa, còn chần chừ gì nữa, mà các bạn chưa gia nhập Hội Mân Côi, để được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc kinh 

Mân Côi. 
        Tại các giáo phận, giáo xứ miền bắc Viêt Nam trước đây, nơi nào cũng có các hội đoàn Mân Côi, mà thời ấy người 

ta thường gọi là hội ROSA (bởi tiếng Rosarium= Mân Côi). Giáo dân thi đua nhau gia nhập Hội Mân Côi rất sầm uất. Mỗi 

khi đi kiệu Đức Mẹ, các ông thì mặc áo tấc màu xanh, các bà các cô thường mặc áo vóc đỏ đi kiệu , tay cầm chuỗi hạt Mân 

Côi, đọc kinh rất sốt sắng. Cái cảnh đó bây giờ không còn nũa.  Ngoài Hôi Mân Côi ra, người ta thường có thói quen tổ 

chức Chuỗi hạt Mân côi sống, hay là Chuỗi hạt Mân Côi liên tiếp cho từng khu xóm. Có nghĩa là cứ mỗi nhóm 15 gia đình 

họp nhau, phân chia mỗi gia đình 1 ngắm cho đủ 1 tràng chuỗi 150. Thật là 1 thói quen quý hoá, làm đẹp lòng Đức Mẹ 

biết bao!  Từ ngày di cư vào miền Nam , và di tản sang Mỷ. Chúng tôi thấy it nơi, hoặc không còn Hội Mân Côi nữa. Thật 

đáng tiếc. Chúng tôi ước mong các cộng đồng, cộng đoàn Việt Nam ở trong nước, cũng như ở hải ngoại, nên tổ chức lại 

các Hội Mân Côi cho giáo dân được hưởng nhờ như trước đây. 
       Theo chúng tôi được biết, và theo cuốn sách “ The Rosary. The little Summa” của Đức Hồng Y Cardinal J.Francis 

Stafford, thì có rất nhiều người Mỹ sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hội Mân Côi. Trung tâm chính của Hội Mân 

Côi Mỹ là : Rosary Center, P.O Box 3617, Portland, Oregon 97208 
Kết luận: Hôi Mân Côi là 1 hội rất cần thiết đối với mỗi người công giáo chúng ta. Và cũng là 1 Hội đoàn mà Đức Mẹ 

yêu qúy nhất. Vì gia nhâp Hội Mân Côi là có điều khỏan bắt buộc phải lần chuỗi Mân Côi 50 mỗi ngày (và trong lúc rảnh 

rỗi ta có thể lần chuỗi hạt Mân Côi nhiều hơn nữa). Chỉ khi nào chúng ta chết rồi, chúng ta mới thấy gia nhập Hội Mân Côi 

là cần thiết, là quan trọng (xem truyện 1 linh hồn hiện về xin gia nhập Hội Mân Côi). Hơn nữa, việc lần chuỗi  Mân Côi 

mỗi ngày, là dấu chỉ nên thánh, và luôn luôn được Đức Mẹ phủ trì hộ giúp, khi sống cũng như khi chết.       

Nguoàn: http://www.giaoxulangrao.net/2013/12/nguon-goc-lich-su-kinh-man-coi-chuoi.html  
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