LÁ THƯ MỤC VỤ
Chúng ta sắp bước vào Tháng Mân Côi, nên lá thư tuần này tôi muốn chia sẻ với quý ông
bà anh chị em một số thông tin tôi tổng hợp được từ các trang mạng về nguồn gốc và ý
nghiã của Kinh Mân Côi, để chúng ta hiểu thấu đáo hơn một cách cầu nguyện thông dụng
nhưng có hiệu qủa vô song mà chúng ta vẫn xử dụng hằng ngày.
Theo Lm Nguyễn Long Thao “Kinh mà giáo dân Việt Nam gọi là Kinh Mân Côi, La Ngữ
gọi là Rosarium, Anh Ngữ gọi là Rosary và Hán Ngữ là 玫 瑰 涇 được phát âm là
[méiguijing] Mai Côi Kinh. Tất cả những từ trên dù La Ngữ, Anh Ngữ, Hán Ngữ hay Hán-Việt đều có nghiã là
kinh hoa hồng”.
Theo một nguồn khác, gốc của chữ Rosarium (Kinh Hoa Hồng) là do tập tục thời xa xưa. Để tôn kính Đức Mẹ,
người ta thường kết 53 hoa hồng (Rosa) đỏ thắm, xen kẽ với 6 hoa hồng trắng đội lên đầu thánh ảnh Đức Mẹ. Tập
tục tốt đẹp này, vừa có ý nghiã trong việc tôn sùng vừa thể hiện lòng thành hiếu thảo, bỗng chốc phổ biến khắp mọi
nơi, qua nhiều thời đại. Từ đó hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng các loài hoa.
Nhưng phải chờ đến thế kỷ thứ 13, qua thánh Đaminh và Dòng Anh Em Thuy ết Giáo (OP) do ngài sáng lập, việc
đọc Kinh Mân Côi mới phổ biến rộng rãi và là hình thức cầu nguyện riêng cũng như chung phổ thông nhất trong
Giáo Hội Công Giáo. Theo truyền thống kể lại khi Pháp quốc bị tà thuyết An-bi-gen, tà thuyết hoàn toàn bác bỏ
các giáo huấn của Giáo hội, kể cả mầu nhiệm Nhập Thể, đe dọa, theo mệnh lệnh của Đức Mẹ, Thánh Đaminh bắt
đầu truyền bá Chuỗi Mân Côi. Sau biến cố từ bỏ tà giáo và trở lại với Giáo Hội của toàn thể giáo dân ở thành phố
Toulouse do việc phổ biến Kinh Mân Côi ở đó, Thánh Đaminh đã đi từ thành phố này tới thành phố khác ở Pháp
quốc, Tây Ban Nha và Ý để truyền bá Kinh Mân Côi. Bất cứ đi đâu ngài cũng rao giảng chân lý Phúc âm tập trung
vào cuộc đời vui mừng, sầu thương, và vinh quang của Đức Kitô. Trước khi giảng thuyết , ngài và các linh mục
khác đều đọc kinh Kính Mừng chung với giáo dân để xin Ơn Chúa. Ngài giải thích rằng kinh Kính Mừng chứa đầy
các ví dụ về cuộc sống hàng ngày.
Cho dù chúng ta không biết chắc có thật Đức Mẹ đã ban và dạy thánh Đaminh Kinh Mân Côi hay không, song
chúng ta cũng có thể tin được sự kiện này thật đã xảy ra. Vì chính Đức Mẹ trong hai lần hiện ra tại Lộ Đức năm
1858 và Fatima năm 1917 đã cầm trong tay tràng hạt Mân Côi, như để xác nhận là chính Mẹ đã ban Kinh Mân Côi
và dạy lần hạt Mân Côi, một kinh mà Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết trong Thông Điệp "Mense Maio" rằng:
"Rất đẹp lòng Đức Mẹ và được Đức Giáo Hoàng khuyến giục nhiều nhất". Trong bài giảng tại Fatima ngày
13/5/1982, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II cũng đã nói về Kinh Mân Côi như sau: "Lời kêu gọi thống hối bao giờ
cũng được gắn liền với cầu nguyện. Hợp với truyền thống của bao thế kỷ, Đức Mẹ của sứ điệp này đã đề cập đến
Kinh Mân Côi, một kinh có thể được khẳng định là Kinh của Mẹ Maria, một kinh mà Mẹ đặc biệt cảm thấy gắn
liền với chúng ta."
Sở dĩ việc đọc Kinh Mân Côi được phổ biến rộng rãi và đư ợc khuyến khích trong Giáo Hội vì Kinh Mân Côi có
một sức mạnh vốn có thể làm đổi thay cả thế giới; một sức mạnh có thể hoán chuyển các gia đình; và m ột sức
mạnh có thể làm đổi thay chính từng người trong chúng ta. Sức mạnh của chuỗi Mân Côi là sức mạnh siêu nhiên
mà Thiên Chúa lan tỏa cho chúng ta. Sức mạnh này được lan tỏa ra khi chúng ta suy gẫm về 20 Mầu Nhiệm của
Chúa Giêsu Kitô, vốn cũng chính là linh hồn của Chuỗi Mân Côi. Từ đó, chúng ta ngắm nhìn lên gương m ặt của
Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, và chúng ta làm điều này cùng với sự kết hiệp của Trái Tim Vô
Nhiễm của Người Mẹ của Ngài.
Đối với người Công Giáo Việtnam, Chuỗi Mân Côi cũng là hình thức cầu nguyện thông dụng nhất được dùng cho
cá nhân hay trong mọi gia đình và mọi giáo xứ. Mong rằng chúng ta tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, vì chắc chắn
khi đọc Kinh Mân Côi chúng ta sẽ nhận được nhiều hồng ân từ trời như lời Chân Phước Gioan Phaolô II nói: “ Khi
đọc Kinh Mân Côi là giao phó những gánh nặng cho Thánh Tâm Thương Xót của Chúa Kitô và Đức Mẹ.”
Chúng ta hãy xin Đức Mẹ thương ban cho chúng ta luôn biết khẩn cầu với Mẹ, biết luôn sống theo tinh thần sứ
điệp mà Mẹ đã thương gởi đến từ Fatima: “Hãy ăn năn thống hối và lần hạt Mân Côi”. Để Kinh Mân Côi sẽ là mối
dây êm ái liên kết chúng ta với Thiên Chúa và với mọi người trong gia đình và trong cộng đoàn chúng ta.
Lm Nguyễn Mộng Huỳnh

