HANH PHUC HON NHAN # 13 = GIA DINH CÂU NGUYEN VOI LOI CHUA

Hạnh phúc Hôn Nhân&Gia đình # 13 :

GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA VÀ KINH MÂM CÔI

Cha mẹ là những người đầu tiên làm gương mẫu cho con cái cầu nguyện. CHA MẸ
CÒN LÀ NHỮNG LINH MỤC TẠI GIA. Mỗi cha mẹ ít nhất phải có một cuốn Kinh Thánh Tân
Ước riêng, để đọc cho mình và trong Giờ Kinh Tối Gia Đình.

* Một Bài hát về Đức Mẹ : “CON CÓ MẸ ĐÂY” có từ 1948 :

* Hồn còn ở thế,/ Bao hiểm nguy tâm hồn cùng thân thể/ Bao nhiêu vết thương đoạn trường xiết
khôn lường/ Hồn ai vượt biển dương thế / Trông ai đoái thương đỡ đần / Đem qua biển nguy gian
trần / Đem về cho tới cõi trường sinh.

* Con ơi an lòng / Con có Mẹ đây / Con cứ cậy trông / Sao mai dẫn đàng chúng con an lòng /
Xin Mẹ hãy giữ gìn hồn xác con liên / Hầu được trở về hưởng phúc trên Thiên Đàng / Chốn huy
hoàng Thiên Cung / Mẹ ơi lòng con yêu mến / Mẹ dắt con về tới bến / Xin đem đến chốn Thiên
đình / Đem về cho tới cõi trường sinh . //.

1- Giờ Gia đình Cầu nguyện chung: Trong giờ kinh tối gia đình, là từ 8 đến 9 giờ tối. Cha
mẹ và con cái cùng tề tựu trước bàn thờ Chúa, cha mẹ hay anh chị lớn cất tiếng đọc kinh Chúa
Thánh Thần hoặc một lời nguyện tự phát, đọc kinh ăn năn tội, lần hạt một chục kinh Mân côi.
Sau đó Cha Mẹ hay mọi người thay nhau đọc một đoạn Phúc âm ngắn phù hợp với gia đình, rồi
cùng nhau chia sẻ vắn tắt cảm nghiệm Sống về Lời Chúa đã dạy trong đọn Phúc Âm trên., rồi
luân phiên cầu nguyện tự phát ngắn gọn - Cám ơn, trông cây
* Cuối cùng mọi người có thể tự do nói những điều vui buồn trong ngày qua, và những
việc làm cho ngày mai, sau đó đi nghỉ đêm.
(Áp dụng: Từ 2 người trở lên trong vòng từ 10 đến 15 phút)
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2- Gia đình là Hội Thánh Tại Gia: Theo Công đồng Vatican II và Giáo huấn Giáo hội thì gia
đình là Giáo Hội Nhỏ, và cha mẹ được kể như là những Linh mục Gia đình. Họ có trách nhiệm
như là một Linh mục trông coi một giáo xứ. Vì thế, Lời Chúa cũng phải được đặt lên hàng đầu
của cha mẹ trong việc dẫn dắt và hiệp nhất mọi người.

* Các cha mẹ và các anh chị lớn: Có trách nhiệm hướng dẫn con em mình lắng nghe Lời
Chúa, cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sống, biến những giây phút gia đình bên nhau
thành những giờ phút ca ngợi, thờ lạy, cảm tạ, sám hối và cầu xin.

3- Lời Chúa và Kinh Mân Côi: Mọi người trong gia đình ăn, nhai và nuốt Lời Chúa là Bánh sự
Sống hằng ngày
,(O
ur Daily Bread) sẽ thấm nhuần vào thể xác và tâm hồn, và sinh nhiều
hoa trái Thánh Linh trong mỗi người là mến yêu, vui mừng, bình an, đại lượng, nhân hậu,
tốt lành, tín trực, hiền từ và tiết độ. (Gl 5, 22)

* Hai mươi mầu nhiệm kinh Mân Côi là một sách Phúc âm ngắn gọn nhất. Khi ta đọc 10 kinh
Kính mừng thì suy niệm một mầu nhiệm theo các sách Tin Mừng Thánh Matthêu, Mac-cô, Luca
và Gioan để noi theo các nhân đức của Đức Mẹ.

Sau đây là những đoạn Phúc Âm nói về từng mầu nhiệm, mà Giáo hội đang mời gọi
các Gia đình nên mở đọc để suy niệm:

I- NĂM SỰ VUI:

* Thứ 1: Luca , đoạn 1, câu 30-33

* Thứ 3- Luca 2, câu 5-7

* Thứ 2: Luca 1, câu 39-42

* Thứ 4: Luca 2, câu 22-28
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Thứ 5: Luca 2, câu 42-45

II - NĂM SỰ SÁNG:

* Thứ 1: Matthêu 3, câu 16-17;

* Thứ 2: Gioan 2, câu 1- 5

*Thứ 3: Maccô 1, câu 14-15
* Thứ 4: Mt 17, câu 1- 3
Thứ 5: Luca 22, câu 19-20 hay 1 Cor 11, câu 23-25.

*

*

III- NĂM SỰ THƯƠNG:

*Thứ 1: Maccô 14, câu 32-36

* Thứ 2: Maccô 15, câu 14-15

*Thứ 3: Maccô 15, 16-20

*Thứ 4: Gioan 19, câu 17-19. *

* Thứ 5: Luca 23, câu 44-46 .

IV-

NĂM SỰ MỪNG :

*Thứ 1: Matthêu 28, câu 5- 8

*Thứ 3: Công vụ 2, câu 2- 4

*Thứ 2 : Công vụ 1, câu 9-11

*Thứ 4: 1 Thess 4, câu 14-17

* Thứ 5: Khải huyền 12, câu 1 - 4 .

3/4

HANH PHUC HON NHAN # 13 = GIA DINH CÂU NGUYEN VOI LOI CHUA

Phó tế GB Maria Nguyễn văn Định* johndvn@yahoo.com "
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