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Đức Mẹ Mân Côi 

Lc 1,26-38 

 

MA-RI-A, ĐẤNG BA LẦN PHÚC 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức 

Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,28) 

 

Suy niệm: Trong chuỗi Mân Côi, kinh Kính Mừng là kinh được lặp đi lặp lại 

nhiều hơn cả. Kinh này có hai phần. Phần một suy niệm về ân phúc nhờ đó Mẹ 

được ca tụng; phần hai là lời khẩn nguyện của mỗi tâm hồn. Ở phần một, tiếng 

phúc được nhắc đến ba lần. “Phúc”, vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ. “Phúc”, vì Mẹ 

được chọn giữa các người nữ. “Phúc”, vì Đức Giê-su ở trong lòng Mẹ. Nếu 

suốt chuỗi dài của lịch sử dân tộc mình, người Do Thái đã thấy hạnh phúc và 

bình an khi có Hòm Bia Thiên Chúa ở giữa họ, dù Hòm Bia chỉ là dấu chỉ, là 

sự thông báo có Đấng ban muôn ân phúc cho họ, thì nay, Đấng ấy đến trong 

lịch sử nhân loại, hiện diện trong lòng Mẹ. Mẹ là kho tàng ân phúc, bởi Đức 

Giê-su trong lòng Mẹ là nguồn mạch mọi ân phúc. Do đó, khi xướng kinh Kính 

Mừng, tín hữu vừa ca tụng tình yêu Chúa, vừa chúc mừng Mẹ, vừa nhận ra 

mình đang hạnh phúc như Mẹ: Chúa đang ở trong mình. 

 

Mời Bạn: Mỗi khi hiện ra, Mẹ luôn kêu gọi siêng năng lần hạt Mân Côi, và 

thánh giáo hoàng Phao-lô VI đã nói: sau giờ kinh phụng vụ, chuỗi Mân Côi là 

cao điểm của kinh nguyện gia đình; vậy bạn sẽ trung thành lần chuỗi Mân Côi 

trong gia đình bạn chứ? 

 

Sống Lời Chúa: Bạn dâng một chuỗi cầu nguyện cho một người hay một gia 

đình đang sống xa Chúa. Xin cho họ được phúc có Thiên Chúa ở cùng. 

 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ, Mẹ được hạnh phúc vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ và Mẹ 

sống tận hiến đáp lại tình Chúa yêu. Xin cho con đừng quên lãng hạnh phúc 

này, nhất là khi rước Thánh Thể con Mẹ. Ước chi con biết tận hiến như Mẹ. 

  


