
(Embargo den 12 gio trua ngay 25-4-2020) 

Thư Đức Thánh Cha gửi tất cả các tín hữu 

nhân Tháng Năm 2020 

 Anh chị em thân mến, 

 Nay đã đến gần tháng 5, tháng trong đó Dân Chúa đặc biệt biểu lộ lòng 
yêu mến và sùng kính Đức Mẹ Maria. Theo truyền thống, trong tháng 
này, các tín hữu đọc Kinh Mân Côi trong gia đình. Đây là một chiều 
kích gia đình mà những hạn chế vì đại dịch đã ”bó buộc” chúng ta đề 
cao giá trị, kể cả về phương diện thiêng liêng. 

 Vì thế, tôi đã nghĩ đến việc đề nghị tất cả mọi người tái khám phá vẻ 
đẹp của việc đọc Kinh Mân Côi tại gia trong tháng 5. Ta có thể đọc 
chung, hoặc đọc riêng; anh chị em hãy chọn tùy theo hoàn cảnh, đề cao 
cả hai hình thức ấy. Nhưng dầu sao có một bí quyết để thực hiện điều ấy, 
đó là sự đơn giản, và dễ tìm thấy, kể cả qua Internet, những công thức 
tốt về cách cầu nguyện nên theo. 

 Ngoài ra, tôi gửi anh chị em hai bản kinh cầu xin Đức Mẹ, anh chị em 
có thể đọc vào cuối Kinh Mân Côi và chính tôi cũng sẽ đọc trong tháng 
5, hiệp ý với anh chị em. Tôi gửi kèm 2 kinh ấy cùng với thư này để tất 
cả mọi người có thể dùng. 

 Anh chị em thân mến, việc cùng nhau chiêm ngắm tôn nhan Chúa Kitô 
với tâm hồn của Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, sẽ làm cho chúng ta càng hiệp 
nhất với nhau như một gia đình thiêng liêng và sẽ giúp chúng ta vượt 
thắng thử thách hiện nay. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em, đặc biệt 
cho những người chịu đau khổ nhiều nhất, và xin anh chị em cũng vui 
lòng cầu nguyện cho tôi. Tôi cám ơn anh chị em và chân thành ban phép 
lành cho anh chị em. 

Roma, tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 25-4-2020 

Lễ Thánh Marcô Thánh Sử 

 

 



Kinh thứ I (đọc cuối Kinh Mân Côi) 

 Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu tỏa rạng ngời trong hành trình của chúng 
con như dấu chỉ cứu độ và hy vọng 

 Chúng con phó thác bản thân cho Mẹ là Sức Khỏe của các bệnh nhân, 
cạnh Thánh Giá, Mẹ đã kết hiệp với đau khổ của Chúa Giêsu, luôn kiên 
vững trong đức tin. 

 Mẹ là Phần Rỗi của dân Roma, Mẹ biết chúng con đang cần gì và chúng 
con tin chắc Mẹ sẽ lo liệu cho, để như tại làng Cana xứ Galilea, niềm vui 
và lễ hội có thể trở lại sau thời điểm thử thách này. 

 Lạy Mẹ là Tình Yêu Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con tuân hành 
thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ dạy chúng con, Chúa 
đã gánh lẫy những đau khổ của chúng con và mang lấy những khổ đau 
của chúng con để dẫn chúng con, qua khổ giá, tiến đến niềm vui phục 
sinh. Amen 

 Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ 
lời chúng con nguyện, trong cơn gian gian thiếu thốn, Đức Nữ Đồng 
Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen 

 


