
 
 

      

                                                                      ễ ă ưở

húng ta đang cùng với Giáo hội sống tháng 10, tháng Mân côi. Giáo hội 

mời gọi chúng ta đọc kinh Mân côi. Có lẽ chúng ta phải nói chính xác 

hơn là Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện qua việc đọc kinh Mân 

côi.  

Đối với người công giáo, kinh Mân côi không phải là kinh xa lạ vì rất 

nhiều người thực hành việc lần chuỗi hàng ngày. Khi đọc kinh chúng ta đi 

vào trong một khung cảnh cầu nguyện : mọi người bỏ qua những ồn ào náo 

động của cuộc sống để đi vào bầu khí cầu nguyện. Mỗi khi tiến hành xướng 

kinh Mân côi thì nhóm đọc kinh hay cộng đoàn trở nên tập trung hơn, tập 

trung một cách “tự nhiên”. Kinh Mân côi như thế giúp cộng đoàn đi vào bầu 

khí cầu nguyện. Càng đọc kinh Mân côi, càng lần chuỗi, cộng đoàn càng có 

sự thinh lặng sâu lắng của buổi cầu nguyện. Chính vì thế Giáo hội sử dụng 

phương tiện hiệu quả nầy để mời gọi mọi tín hữu đi vào đời sống cầu 

nguyện cách dễ dàng hơn.  

Nói như thế thì phải hiểu rằng, Giáo hội muốn chúng ta đi vào cuộc đối 

thoại với Chúa qua việc cầu nguyện và kinh Mân côi là cách dễ dàng nhất, 

bình dân nhất để chúng ta đi vào đời sống cầu nguyện.  

Dễ dàng và bình dân nhưng cũng phù hợp với mọi người. Từ Đức Thánh 

Cha cho đến giáo dân mọi người có thể cùng nhau đọc kinh Mân côi chung 

với nhau một cách dễ dàng. Những cuộc đại hội lớn, nhất là đại hội kính 

Đức Mẹ, kinh Mân côi được vang lên trong các buổi đi kiệu. Mọi người 

cùng vang lên lời kinh Kính Mừng bằng đủ các thứ tiếng cũng như lời chào 

“Ave Maria” được vang lên từ miệng của những người không cùng chung 

ngôn ngữ. Đức Maria trở nên Đấng qui tụ các lời cầu nguyện của mọi 

người.  
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CHUỖI KINH ÂN PHÚC 

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng 

trên bà.” (Lc 1,35) 

Suy niệm: Những lần hiện ra tại Lộ Đức hay tại Fatima, Đức Mẹ luôn nhắn nhủ 

hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Quả thật, chuỗi kinh Mân Côi là chuỗi kinh ngọc 

ân phúc quý giá vì từng kinh, từng mầu nhiệm được suy gẫm trong chuỗi Mân Côi 

là lời kinh Chúa Giê-su dạy, lời chào của thiên sứ, là bản tóm lược toàn bộ Tin 

Mừng… Mẹ đã từng dự phần vào những biến cố mầu nhiệm ấy với Chúa Giê-su 

trong cuộc sống “xin vâng” của Mẹ. Qua chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta được sống, 

được tham dự vào những mầu nhiệm đó cùng với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu 

Thế và cũng là Mẹ của chúng ta. 

Mời Bạn: Chuỗi Mân Côi, kho tàng ân phúc đó có khi đang bị lãng quên. Đó là khi 

bạn và tôi không còn siêng năng lần chuỗi Mân Côi nữa; hay ngược lại có khi 

chúng ta lần chuỗi vội vàng, tính đếm cho đủ số lượng mà không kịp suy gẫm để 

Lời Chúa thấm nhập tâm hồn giúp chúng ta hoán cải đời sống. Một khi kết hiệp sâu 

xa với mầu nhiệm cuộc sống nhập thể của Chúa Giê-su cũng như cuộc khổ nạn và 

phục sinh của Ngài, chúng ta cũng sẽ được chung phần ân phúc muôn đời với 

Ngài. 

Sống Lời Chúa: Trong tháng Mân Côi này, bạn quyết tâm siêng năng lần chuỗi, 

đồng thời khi lần chuỗi, dành khoảnh khắc thinh lặng suy gẫm mầu nhiệm qua lời 

kinh mình đang đọc. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban Mẹ Ma-ri-a cho chúng con. Xin 

Chúa cho con siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cùng với Mẹ, chúng con bước qua 

từng chặng đường Vui, Sáng, Thương, Mừng, hầu đem lại những ơn ích thiêng 

liêng cho tha nhân và cho chính chúng con. Amen. 

_____________________________________________________________ 

 

 

 Chiến tranh hạt nhân: Tuyên bố của Đức Hồng Y Pietro Parolin, 

quốc vụ khanh tòa thánh. 

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã có một bài phát biểu quan 

trọng tại cuộc họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc kỷ niệm ngày quốc tế Loại 

bỏ Hoàn toàn Vũ khí Hạt nhân. 



Bình luận của Đức Hồng Y được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir 

Putin đe dọa chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh một loạt 

các thất bại nhục nhã trên chiến trường Ukraine. 

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư 21 tháng 9, ông Putin cảnh báo rằng “Trong 

trường hợp có mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng 

ta và để bảo vệ nước Nga và nhân dân của chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ 

sử dụng tất cả các hệ thống vũ khí có sẵn cho chúng ta. Đây không phải là 

một trò đùa”. 

Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, Dmitry Medvedev, phó chủ tịch 

diều hâu của hội đồng an ninh Nga, đồng minh của Putin, nguyên là thủ 

tướng và tổng thống Nga, đã đưa ra một cảnh báo khác về việc sử dụng vũ 

khí hạt nhân ở Ukraine và phương Tây trong một phát biểu dài trên 

Telegram. 

Ông ta thẳng thừng tuyên bố rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, do tê 

liệt vì sợ hãi, phương Tây sẽ không dám trả đũa, và sẽ ngưng ngay lập tức 

với hỗ trợ Ukraine. 

Dưới đây là Tuyên bố của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa 

Thánh kiêm Trưởng Phái đoàn Tòa thánh tại Cuộc họp cấp cao của Liên 

Hiệp Quốc kỷ niệm ngày quốc tế Loại bỏ Hoàn toàn Vũ khí Hạt nhân. 

New York, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

Thưa Ngài chủ tịch, 

Vào tháng Hai, cuộc chiến ở Ukraine đã đưa xung đột vũ trang trở lại Âu 

Châu với quy mô chưa từng thấy trong nhiều thế hệ. Mối đe dọa từ việc sử 

dụng vũ khí hạt nhân đi kèm với xung đột cho thấy thế giới đã gần đến vực 

thẳm của chiến tranh hạt nhân như thế nào. Mối đe dọa tiềm tàng này, với 

những tác động tàn khốc đối với toàn nhân loại, chứng tỏ rằng “vũ khí hạt 

nhân là một lựa chọn đắt giá và nguy hiểm,” làm suy yếu an ninh quốc tế. 

Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng, “mục tiêu 

cuối cùng của việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân vừa trở thành một 

thách thức, vừa là một mệnh lệnh đạo đức và nhân đạo”. Tuy nhiên, hành 

động của các quốc gia có vũ khí hạt nhân khiến chúng ta còn lâu mới đạt 

được mục tiêu này. Thông qua việc hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt 

nhân, các quốc gia này đang tăng cường sự phụ thuộc vào khả năng răn đe 

hạt nhân, thay vì đáp ứng các nghĩa vụ giải trừ vũ khí theo Điều 6 của Hiệp 

ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT. 

Thưa Ngài chủ tịch, 

Trong khi bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về việc thiếu một văn bản kết quả nhất 

trí tại Hội nghị duyệt xét NPT lần thứ mười, Tòa thánh lưu ý với mối quan 

tâm rằng, ngay cả khi kết quả dự thảo đã được thông qua, việc thiếu các cam 



kết giải trừ vũ khí mới và có ý nghĩa trong đó sẽ không đưa chúng ta đến 

gần hơn một thế giới không có vũ khí hạt nhân. 

Tuy nhiên, chế độ giải trừ vũ khí hạt nhân không thiếu định hướng. Tháng 6 

này, các quốc gia thành viên của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, gọi tắt là 

TPNW, đã thông qua Tuyên bố và Kế hoạch hành động bảo đảm rằng có thể 

đạt được tiến bộ về giải trừ vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trong các lĩnh vực 

xác minh, hỗ trợ nạn nhân và khắc phục môi trường. Tòa thánh nhắc lại hy 

vọng rằng, bất kể lập trường của họ đối với TPNW như thế nào, các Quốc 

gia có vũ khí hạt nhân cần phải đóng góp vào những nỗ lực như vậy. 

Các quốc gia cũng phải phục hồi các thành phần khác của chế độ giải trừ vũ 

khí hạt nhân. Điều này không chỉ bao gồm việc đạt được hiệu lực của Hiệp 

ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện, gọi tắt là CTBT, mà còn khởi động 

các cuộc đàm phán về các hiệp ước về vật liệu phân hạch và về các bảo đảm 

an ninh cho các quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Nếu không có những 

tiến bộ hữu hình đối với những mục tiêu này, chế độ giải trừ vũ khí hạt nhân 

có nguy cơ bị xói mòn. 

Thưa Ngài chủ tịch, 

Để đạt được việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân đòi hỏi một phản ứng 

“tập thể và phối hợp, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau,” và xem xét các hậu 

quả nhân đạo và môi trường thảm khốc của việc sử dụng hạt nhân. Chừng 

nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chúng ta không thể loại trừ khả năng sử 

dụng chúng, điều này đe dọa “bất kỳ tương lai nào có thể xảy ra cho ngôi 

nhà chung của chúng ta” cũng như sự tồn tại của loài người. 

Vào Ngày xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân này, mỗi chúng ta hãy xem xét 

cách chúng ta có thể giúp tạo ra một môi trường thuận lợi để đạt được mục 

tiêu chung của chúng ta. 

Xin cảm ơn ngài chủ tịch. 

Đặng Tự Do29/Sep/2022 

 
 

 
 

 

 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho 

quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ 

đạo. Têrêsa Tiên: 1.000.000đ.  
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