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KINH MAÂN COÂI 

Kinh Maân Coâi laø chuoãi nhöõng chuïc kinh Kính Möøng ñoïc noái tieáp nhau, suy tö 

veà cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu hoaëc cuoäc ñôøi Ñöùc Meï, ñeå xin ôn ñoåi môùi taâm hoàn maø 

vöôn leân trong haønh trình ñöùc tin.  

1. Lôøi kinh maàu nhieäm  

Duø khoâng phaûi laø phuïng vuï, kinh Maân Coâi luoân ñöôïc Giaùo Hoäi ñeà cao, vì lôøi 

kinh naøy goùi gheùm nhöõng maàu nhieäm lôùn trong ñaïo, nhaát laø gaén boù vôùi maàu 

nhieäm cuoäc ñôøi Chuùa Cöùu Theá, töø Nhaäp Theå ñeán Töû Naïn vaø Phuïc Sinh. Kinh 

Maân Coâi ñöôïc coi nhö baûn toùm löôïc cuoäc ñôøi Chuùa Gieâsu hoaëc cuoán Phuùc AÂm 

ruùt goïn, qua ñoù ñöôïc cuøng vôùi Ñöùc Meï ñi qua nhöõng chaëng ñöôøng cöùu ñoä cuûa 

Chuùa Gieâsu. 

2. Lôøi kinh boán muøa  

Töø ñaëc tính naøy, kinh Maân Coâi khoâng ngöøng ñöôïc meán chuoäng qua caùc thôøi 

ñaïi. Khi an bình, lôøi kinh traûi ra nieàm caûm taï; luùc chieán chinh, lôøi kinh hoøa theo 

yù khaán xin. Töù thôøi baùt tieát ngöôøi ta ñeàu coù theå caàu nguyeän baèng kinh Maân 

Coâi. Laàn haït chung, laàn haït rieâng, luùc naøo cuõng gaëp lôøi thieâng ñeïp laønh. Ñoïc ra 

tieáng, ñoïc nheï thaàm, trong nhaø ngoaøi phoá vaãn laàn haït luoân. Caû trong nhöõng luùc 

vui buoàn. 

3. Lôøi kinh phoå quaùt 

Ñöôïc meán chuoäng nhö theá, kinh Maân Coâi daàn daàn trôû thaønh lôøi kinh phoå quaùt 

nhaát trong ñôøi soáng ñöùc tin. Ngöôøi coâng giaùo coù theå khoâng thuoäc Thaùnh Vònh, 

nhöng hieám thaáy ai khoâng bieát ñeán chuoãi kinh Kính Möøng. Töø cuï giaø ñeán em 

thô, töø baäc thöùc giaû ñeán ngöôøi bình daân, töø ngöôøi khoûe maïnh ñeán keû ñau yeáu, 

taát caû ñeàu coù theå hoøa chung taâm tình caàu nguyeän baèng kinh Maân Coâi.  

Taøpao dòp leã thaùng möôøi, 

Haønh höông con ñeán hôïp lôøi caàu kinh. 

Chuoãi Maân Coâi vôùi taâm tình, 

Meï ôi chuùc phuùc, ñôøi bình minh leân. 



YÙ khaán thaùng 10 

 -Xin ñöôïc NHÖ YÙ : 14.592 

-Xin cho THEÁ GIÔÙI BÌNH AN : 9.108 

 - Xin theâm loøng MEÁN CHUÙA : 4.217 

-Xin cho CON CAÙI VAÂNG LÔØI : 4.595 

-Xin cho GIAÙO HOÄI hieäp nhaát : 10.456 

-Xin cho COÂNG VIEÄC oån ñònh : 10.518 

… TAÏ ÔN Chuùa vaø Ñöùc Meï : 8.210 

-Xin COÙ VIEÄC LAØM  : 6.419 

30. Baïn coù bieát vieäc Giaûi Toäi taïi Taøpao theá naøo khoâng? 

-Trung Taâm Haønh Höông Ñöùc Meï Taøpao coù taát caû 24 toøa Giaûi Toäi, ñöôïc ñaët 

taïi 3 ñòa ñieåm: nhaø nguyeän, vaên phoøng vaø döôùi chaân linh ñaøi Ñöùc Meï. 

-Thôøi gian Giaûi Toäi laø baát cöù giôø naøo hoái nhaân coù nhu caàu. Thöôøng kyø caùc cha 

ngoài Toøa Giaûi Toäi töø khoaûng 3 giôø ñeán 22 giôø ngaøy 12 vaø töø 4 giôø ñeán tröôùc 

Thaùnh Leã ngaøy 13 haøng thaùng luùc 7 giôø. 

-Caùc cha Giaûi Toäi taïi Trung Taâm Taøpao: cha Giaùm Ñoác Trung Taâm, quyù cha 

Doøng Xitoâ Chaâu Thuûy,  quyù cha trong vaø ngoaøi giaùo phaän ñeán haønh höông. 

-Coù theå thaáy nhu caàu xöng toäi taïi Trung Taâm haønh höông Ñöùc Meï Taøpao laø raát 

lôùn, ñaëc bieät vaøo moãi dòp leã ngaøy 13 haøng thaùng, quyù cha nhieàu luùc phaûi luaân 

phieân ngoài Toøa Giaûi Toäi suoát ñeâm maø vaãn khoâng ñaùp öùng heát nhu caàu xöng 

toäi. 

-Giöõa khuynh höôùng “maát caûm thöùc veà toäi” cuûa theá giôùi, nhieàu hoái nhaân vaãn 

khieâm toán, nhaãn naïi xeáp haøng daøi chôø ñôïi nhau ñeå ñöôïc ôn tha thöù, giao hoøa 

vôùi Chuùa vaø tha nhaân taïi linh ñòa Taøpao, laø moät daáu chæ tích cöïc cuûa ñôøi soáng 

taâm linh ngöôøi con caùi Chuùa… 

 Taâm tình beân Meï   

 Cuùi ñaàu khaán Meï Taøpao 

Lôøi kinh, caâu haùt bieát bao nhieâu tình 

Cho con cuoäc soáng an bình 

Tin caäy meán Chuùa, gia ñình an vui. 

13 thaùng 11 coù gì ? 

- Ñöùc giaùm muïc chuû söï : Kieäu Ñöùc Meï luùc 07g00 toái 12 vaø cuøng Meï chaàu 

Chuùa; giôø Khaán luùc 06g30 vaø Thaùnh Leã ñoàng teá luùc 07g00 saùng 13. 

-Caùc Cha ban Bí tích Giao hoaø töø chieàu ngaøy 12 ñeán saùng13. 



Taøpao ñòa chæ giao hoøa 

AÊn naên, saùm hoái ñeán “toøa thöù tha” 

 

 

 

“Đừng quên rằng Thiên Chúa không bao giờ biết mệt khi tha thứ, qua thừa tác 

vụ của linh mục Ngài giữ chúng ta trong vòng tay ôm ấp mới, là vòng tay có 

khả năng tái tạo chúng ta cùng giúp chúng ta tự mình đứng dậy một lần nữa 

và tiếp tục cuộc hành trình. Bởi vì đây là cuộc sống của chúng ta: không 

ngừng đứng lên và tiếp tục 

cuộc hành trình của mình.” 
(ĐTC Phanxicô-Giáo lý về 

Bí tích Hòa giải, ngày 

20.11.2013) 



 


