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“Ta là Đức Mẹ Mân Côi ! Ta muốn người ta xây một nhà nguyện để kính 
nhớ Ta tại nơi này. Các con hãy tiếp tục Lần Hạt mỗi ngày !” 
( Lời Đức Mẹ phán bảo với 3 em tại Fatima năm 1917. ) 
  
Mân Côi mở cửa Nước Trời, 
Mưa Hồng Ân xuống cho đời hoan ca. 
  
Kính chào Trinh Nữ hiển vinh, 
Ngôi Hai bỏ chốn Thiên đình cao sang, 
Hạ sinh trần thế nghèo nàn, 
Chọn Bà làm Mẹ vinh quang hơn người. 
  
Mừng đón hạnh phúc tuyệt vời, 
Nhờ ơn cứu độ loài người vui thay, 
Lời nguyền xóa tội từ đây, 
Này E-và Mới tràn đậy hồng ân. 
  
Maria trinh tuyết vô ngần, 
Một lời thề hứa Xin Vâng vẹn toàn, 
Đồng công cứu chuộc nhân gian, 
Cùng con Thiên Chúa chu toàn hiến dâng. 
  
Đầy tràn phúc lộc bội phần, 
Từ tay Thiên Chúa nguồn ân cứu đời, 
Cúi mình con cảm tạ Người, 
Tuôn ơn lành xuống như trời đổ mưa. 



  
Ơn Mẹ con nói sao vừa, 
Ngàn lời cảm tạ vẫn chưa thỏa lòng, 
Đời con chỉ biết cậy trông, 
Phó dâng tay Mẹ xác thân tâm hồn. 
  
Phúc thay những lúc cô đơn, 
Đến nương bóng Mẹ là nguồn ủi an, 
Cuộc đời dù lắm gian nan, 
Không còn đau khổ với hàng lệ rơi. 
  
Đức Maria Mẹ Chúa Trời, 

Trạng sư quyền thế muôn đời ngợi ca, 
Người là Từ Mẫu giao hòa, 
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha loài người. 
  
Chúa thương con lắm Mẹ ơi ! 
Đem thân xác xuống làm người trần gian, 
Cùng Mẹ nhận sống cơ hàn, 
Chết trên Thập giá ơn ban cứu đời. 
  
Trời cao giáng phúc muôn nơi, 
Mưa ân sủng xuống đất trời hoan ca, 
Gieo nguồn nắng ấm chan hòa, 
Làm cho trần thế nở hoa reo mừng. 
  
Ở  đời kiếp sống mông lung, 
Biển trần bão tố chập chùng vây quanh, 
Thuyền con lạc hướng bồng bềnh, 
Mẹ là Sao Sáng hải trình dẫn đưa. 
  
Cùng con ngày tháng sớm trưa, 
Nâng niu phù trợ ủi an ân cần, 
Đời con đã biết bao lần, 

Mẹ luôn che chở tấm thân mọn hèn. 
  
Bà  được Thiên Chúa nâng lên, 
Xác hồn thanh khiết ngự trên Thiên đính, 
Loài người muôn vật cúi mình, 
Tôn vinh Mẹ Chúa hiển vinh muôn đời. 
  



 
                   *Kính nhớ ĐỨC MẸ MÂN CÔI hiện ra tại Fatima : 

 

Mặt Trời Múa 

  

Hôm nay 13 tháng 10, là kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần thứ sáu cho ba em Lucia, 

Phanxicô và Giacinta tại làng Fatima bên Bồ Ðào Nha. 

Ðây là lần hiện ra có đông đảo dân chúng chứng kiến nhất. Mặc dù thời tiết xấu, 

ngay từ ngày 12, có trên mười ngàn người Bồ Ðào Nha từ khắp nơi trong nước đổ 

xô về Fatima để chờ đợi phép lạ như Ðức Mẹ đã hứa trong các lần hiện ra trước. 

Người lo lắng nhất trong suốt mấy ngày hôm đó chính là bà mẹ của Luciạ Bà 

khuyên cô con gái hãy đi xưng tội để nhỡ nếu không có phép lạ xảy ra, thì khi bị 

giết chết, họ cũng an tâm vì đã xưng tộị Cô Lucia trả lời: con sẽ đi xưng tội, nhưng 

không phải vì sợ phép lạ không xảy rẫ. Ðức Mẹ sẽ giữ lời hứa. 

Buổi sáng sớm ngày 13/10, người ta đã thấy đám đông đứng phủ đầy ngọn đồi 

Cova da Iria, nơi Ðức Mẹ hứa sẽ hiện đến. Dưới cơn mưa lất phất của những ngày 

đầu mùa thu, ai cũng cảm thấy lạnh cóng, nhưng đều hiệp ý với nhau trong lời 

kinh Mân Côi kính Mẹ. Mọi người đều chăm chú hướng nhìn về ba em bé mục 

đồng, trong y phục rách rưới và bê bết những bùn. 

Lucia bắt đầu đọc kinh Mân Côi, bỗng cô hô lớn: "Xin mọi người hãy xếp dù lại". 

Với hai em Phanxicô và Giacinta, cô ra lệnh: "Hai em hãy quỳ xuống, vì Ðức Mẹ 

đang hiện đến". 

Cùng với ba em, nhiều người đã nhìn thấy vệt sáng trên nền trờị Trong một cái 

nhìn vừa cảm thông và u buồn, Ðức Mẹ nói với ba em bé: "Ta là Ðức Mẹ Mân 

Côõ. Ta muốn người ta xây một nhà nguyện tại đây để kính nhớ Tạ Các con hãy 

tiếp tục lần hạt mỗi ngày". Và Ðức Mẹ đã hứa sẽ nhận lời cầu xin của một số 

người mà Lucia đại diện trình lên Mẹ. Nhưng Mẹ cảnh cáo: "Ðừng xúc phạm đến 

Chúa nữa, người ta đã xúc phạm quá đỗi rồi". Nói xong những điều đó, Ðức Mẹ 

chỉ tay về hướng mặt trờõ. Trong cơn ngây ngất, Lucia đã thốt lên: "Xin mọi người 

hãy nhìn về mặt trời". 



Lạ lùng thay, ai cũng có thể nhìn về mặt trời mà không bị lóa mắt. Như một bánh 

xe cuồn cuộn lửa đỏ, ánh thái dương bỗng quay lượn, nhảy múa và toát ra những 

tia sáng muôn màu sắc. Rồi thình lình, từ trời cao, mặt trời bỗng đổ xuống như 

một trái bóng da khổng lồ. Trong cơn hốt hoảng, mọi người cảm thấy như mặt trời 

sắp rơi xuống, ai ai cũng nằm rạp xuống trên bãi cỏ và đấm ngực ăn năn như để 

chờ đợi giây phút cuối cùng của vũ trụ... Hiện tượng mặt trời nhảy múa và sa 

xuống mặt đất kéo dài trong vòng hai phút. Khi mặt trời đã trở lại trạng thái bình 

thường, mọi người đều nhận thấy rằng, bãi cỏ ướt đẫm trong cơn mưa bỗng trở 

nên khô ráo. 

 

Đinh văn Tiến Hùng 

 
 
 
 
 
 
 


