
Tháng Đức Mẹ (còn gọi là Tháng Hoa) để chỉ việc sùng 
kính Đức Maria được tổ chức ở các Giáo hội Công giáo 
trong tháng 5 mỗi năm. Maria được coi là "Nữ hoàng của 
tháng". 
 
Nguồn gốc của Tháng Đức Mẹ bắt nguồn từ việc tôn kính 
Nữ thần mùa xuân. Vào những thế kỷ đầu khi tháng Năm về, 
những người Rôma tổ chức những ngày lễ tôn kính Hoa là 
Nữ thần mùa Xuân đánh dấu sự kết thúc một mùa đông dài. 
Các kitô hữu ban đầu đã thánh hóa tập tục trên và tổ chức 
những cuộc rước kiệu hoa và cầu nguyện cho mùa màng 
phong phú. Có nơi người ta tổ chức các cuộc "Rước xanh" 
bằng việc đi cắt các cành cây xanh tươi đang nở hoa, đưa về 
trang hoàng trong các nhà thờ và đặc biệt các bàn thờ dâng 
kính Đức Mẹ. 
 
Đến thế kỷ 14, linh mục 
Henri Suzo dòng Đaminh, 
vào ngày đầu tháng 5, đã 
dâng lên Đức Mẹ những 
việc tôn kính đặc biệt và lấy 
hoa trang hoàng tượng Đức 
Mẹ. Thánh Philipe đệ Nêri 
đã tập họp các trẻ em lại 
chung quanh bàn thờ Đức 
Mẹ trong tháng này. Tới 
đầu thế kỷ 17, các nữ tu 
Dòng Phanxicô cũng thể 
hiện sự tôn sùng với Đức 
Mẹ. Từ ngày đó, tháng Đức 
Mẹ nhanh chóng lan rộng khắp các xứ đạo. Năm 1654, linh 
mục Nadasi dòng Tên xuất bản tập sách nhỏ kêu gọi tôn 
kính Đức Mẹ. 
 
Giáo Hoàng Piô XII, trong Thông điệp "Đấng Trung gian 
Thiên Chúa", cho "việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm 
là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng vụ, được 
Giáo hội công nhận và cổ võ". Giáo Hoàng Phaolô VI, trong 
Thông điệp Tháng Năm, số 1 viết: "Tháng Năm là Tháng mà 
lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức 
Mẹ. Đó là dịp để "bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà 
người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ 
Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở  
trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm 
lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và  
mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của 
Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa 
rất dồi dào của Đức Mẹ" (Dictionary of Mary, Catholic book 
Pub. 1985, tr. 236). 
 
Rất nhiều nhà thờ Việt Nam có tập tục rất dễ thương của 
tháng 5, đó là sau mỗi thánh lễ, mọi giáo dân với lời ca tiếng 
hát, đều tiến lên dâng hoa chúc tụng cảm tạ và mừng kính 

Mẹ. Dâng hoa cho Mẹ Maria, chúng ta cũng nhớ đến người 
mẹ của mỗi người chúng ta. 
- Xin dâng lên Mẹ hoa hồng của lòng yêu mến, xin Mẹ dạy 
chúng con biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em mình 
như Chúa đã yêu chúng con.  
 
- Xin dâng lên Mẹ hoa vàng của niềm tin sắt đá, xin Mẹ dạy 
chúng con sống phó thác và tin tưởng vào tình thương và sự 
quan phòng của Chúa như Mẹ.  
 
- Xin dâng lên Mẹ hoa xanh của niềm cậy trông và hy vọng, 
xin đừng để chúng con thất vọng chùn bước trước bất cứ 
khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống.  
 
- Xin dâng lên Mẹ hoa trắng của sự trinh trong, xin Mẹ giúp 
chúng con gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, sạch tội.  

 
- Xin dâng lên Mẹ 
hoa tím của những 
đau thương, bệnh tật, 
tang tóc, cô đơn, xin 
Mẹ dạy chúng con 
biết vui lòng chấp 
nhận Thánh Giá 
Chúa gởi đến để 
trung thành bước 
theo Đức Kitô, Con 
của Mẹ.  
 
Chúng ta cũng xin 

Mẹ cầu bầu, hộ trì cho toàn thế giới được sống chung hòa 
bình, nhạc sĩ Duy Tân với bài: Đây Tháng Hoa “Đây tháng 
hoa, chúng con trung thành thật thà. Dâng tiến hoa lòng mến 
dâng lời cung chúc. Hương sắc bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm 
phúc. Muôn tháng qua lòng mến yêu Mẹ không nhòa…” 
 
Một mẫu chuyện cũ đáng suy nghĩ: Ở thành Nancêniô trong 
nước Pháp, có một gia đình trung lưu. Vợ đạo đức, chồng 
hiền lành nhưng khô khan. Vợ luôn cầu xin Chúa mở lòng 
cho chồng sửa mình , nhưng chồng cứng lòng mãi. Năm ấy, 
đầu tháng Hoa kính Đức Mẹ, bà sửa sang bàn thờ để mẹ con 
làm việc tháng Đức Mẹ. Chồng bà bận việc làm ăn, ít khi ở 
nhà, và dù ông ở nhà cũng không bao giờ cầu nguyện chung 
với mẹ con. Ngày lễ nghỉ không bận việc làm thì cũng đi 
chơi cả ngày, nhưng ông có điều tốt là khi về nhà, bao giờ 
cũng kiếm mấy bông hoa dâng Đức Mẹ. 
 
Ngày 15 tháng Sáu năm ấy, ông chết bất thình lình, không 
kịp gặp linh mục. Bà vợ thấy chồng chết không kịp lãnh các 
phép đạo, bà buồn lắm, nên sinh bệnh nặng, phải đi điều trị 
ở nơi xa. Khi qua làng Ars, bà vào nhà xứ trình bày tâm sự 
cùng cha xứ là cha Gioan Vianey. Ngài là người đạo đức nổi 
tiếng, được mọi người xem là vị thánh sống. Bà vừa tới nơi  
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chưa kịp nói điều gì, cha Gioan liền bảo: 
- Đừng lo cho linh hồn chồng bà. Chắc bà còn nhớ những 
bông hoa ông vẫn đem về cho mẹ con bà dâng cho Đức Mẹ 
trong tháng Hoa vừa rồi chứ? 
Nghe cha nói, bà hết sức kinh ngạc, vì bà chưa hề nói với ai 
về những bông hoa ấy, nếu Chúa không soi cho cha, lẽ nào 
người biết được?! 
- Cha sở nói thêm: Nhờ lời bà cầu nguyện và những việc 
lành ông ấy đã làm để tôn kính Đức Mẹ, Chúa đã thương 
cho ông ấy được ăn năn tội cách trọn trong giờ chết. Ông ấy 
đã thoát khỏi hỏa ngục, nhưng còn bị giam trong luyện ngục, 
xin bà dâng lễ, cầu nguyện, làm việc lành thêm cầu cho ông 
chóng ra khỏi nơi đền tội nóng nảy mà lên Thiên đàng. Nghe 
xong lời cha Gioan, bà hết sức vui mừng tạ ơn Đức Mẹ. 
(Sách Tháng Đức Bà, Hiện Tại xuất bản, 1969, trang 10) 
 
Nếu chỉ vì mấy bông hoa mọn dâng kính Đức Mẹ cũng được 
Đức Mẹ ban ơn cứu rỗi lớn lao như vậy, thử hỏi, những ai 
trong tháng Năm này tham dự dâng Hoa, rước kiệu, đọc kinh 
Môi côi, hơn nữa, họ dâng lên Mẹ những hoa tin, cậy, mến, 
hi sinh, đau khổ, bệnh nạn… chắc sẽ còn được Đức Mẹ ban 
muôn ơn trọng hơn nữa. Vì Mẹ thích những bông hoa Xanh 
của Lòng Cậy, hoa Đỏ của Lòng Mến, hoa Trắng của lòng 
Trong Sạch, hoa Tím của Hãm Mình, hoa Vàng của Niềm 
Tin, hoa Hồng của kinh Kính mừng. 
 
Thánh Anphongsô Ligori quả quyết rằng: "Nếu tôi thật lòng 
yêu mến Mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng". Thánh 
Bênađô thì diễn tả văn vẻ hơn: "Được Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ 
không ngã. Được Mẹ che chở, bạn sẽ không sợ. Được Mẹ 
hướng dẫn, bạn sẽ an lòng. Được Mẹ ban ơn, bạn sẽ đạt đích 
mong chờ". 
Tư liệu & Văn hoá | Đức Mẹ 
 
 
 

ĐỀN TỘI NÓI HÀNH 
 
Một bà xồn xồn hay đến xưng tội với cha Philipphê  
Nêri linh mục vui tính. Tội mà bà hay phạm là nói  
hành nói xấu thiên hạ.  
Cha ra một việc nhân đức để bà cải thiện cái thói  
không tốt ấy. Cha nói với bà: -Ngày mai bà ra chợ mua  
một con vịt .Rồi đưa về đây tôi đánh tiết canh. Nhưng  
bà nhớ vừa đi vừa vặt lông sẵn đi nhé! 
Bà xồn xồn vui vẻ làm theo lời cha đề nghị như một  
việc "đền tội." Khi tới cửa nhà xứ, bà hí hửng đưa con  
vịt đã vặt lông trên đường để cha "chào cờ!"  
Cha cười bảo bà: -Ấy chết, công việc tiếp theo lại là thế  
này: bà cầm cái bao này, chịu khó trở về con đường bà  
tới đây và nhặt lại lông vịt lúc nãy bà tung ra trên  
đường dùm tôi! 
-Sao được cha! Gió nó bay hết trơn rồi, và biết bao  
nhiêu lông mà nhặt cho vừa.. 
- Cha Philip ôn tồn nói: Đấy nhé, nếu bà nói xấu thiên 
 hạ cũng khó lấy lại như vậy đó. Thực sự nhặt lại mớ  
lông, còn dễ hơn những điều nói xấu người ta đấy! Bà  
hiểu điều tôi nói không? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trong đời sống trần gian, theo 
bản năng tự  nhiên của con người 
ai ai không ít nhiều cũng   gặp sự 
đau khổ và luôn cố gắng tránh né 
bao nhiêu nếu có thể.  

 
Đau khổ là gì? Không phải ai cũng có một đinh nghĩa 
ngắn gọn và đầy đủ, nhưng mọi người đều có những cảm 
nghiệm rõ rệt và thấm thía về đau khổ. Đau khổ là từ ngữ 
Việt Hán gồm khổ sở và đau đớn, nguyên chữ “khổ”trong 
Hán tự là đắng đòt (khồ qua là mướp đắng khổ thái là rau 
đắng), vất vả, khốn khó, hoạn nạn. Vậy ta có thể hiểu đau 
khổ là một trạng thái khó chịu ngoài thân xác (khổ nhục), 
trong tinh thần hoặc tâm linh (khổ tâm) làm chúng ta ray 
rứt, buồn rầu, ưu phiền, tê tái, tư lự v,v,,.. .. 
 
Đứng trước sự đau khổ, con người có những phản ứng 
khác nhau hợặc có thái độ cam chịu một cách thụ động và 
bình thản như những người theo chủ thuyết khắc kỷ, hoặc 
tìm cách loại bỏ chúng với bất kỳ giá nào và phương thức 
nào. Chung quanh chúng ta đang có những người đang 
đau khổ và đang vác thập giá của họ:  có đủ loại thập giá: 
nào là thập giá mất người thân yêu, tuổi già bệnh tật, cô 
đơn, thất bại trong cuộc đời, tai ương, bất hạnh trong cuộc 
đời  và bản thống kê sẽ là vô tận. 
 
Chúng ta cũng không nên quên rằng một phần lớn những 
đau khổ, sầu não là kết quả của tội lỗi loài người, chẳng 
hạn do sự hiểu lầm  và thiếu thông cảm lẫn nhau trong 
cuộc sồng chung, chúng có thể là kết quả của lòng ích kỹ, 
kiêu ngạo, trong tương quan giữa con người với nhau,  
cũng có thể là hậu quả của những bất công xã hội. Khi đau 
buồn và khổ đau, chúng ta thường cảm thấy bất lực.  Là 
người Kitô giáo, chúng ta cần phải tin tưởng, cây dựa vào 
Thiên Chúa, sống gần Ngài hơn và dốc lòng thành tâm cầu 
nguyện. Chúa Giêsu, Đấng đã biến đau khổ thành cứu độ 
và dạy rẳng :  “Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên 
Chúa ủi an”. “Phúc cho anh em là những người đang phải 
khóc, vì anh em sẽ được  vui cười  “( Mt 5,1-12) 
 
Để kết luận những suy tư về sự đau khổ., xin quý vị tín 
hữu hãy tâm niệm rằng: Chúa Kitô không diệt trừ đau  
khổ, Ngài cũng không muốn vén lên hoàn toàn chiếc  màn 
mầu nhiệm đau khổ cho chúng ta, Ngài đã nhận sự khổ 
hình hy sinh chết thay cho con người, để cứu chuộc tội lỗi 
cho nhân loại và vì thế đã quá đủ cho chúng ta hiểu rõ giá 
trị của đau khổ. Tất cả anh chị em, chúng ta là những 
người đang cảm thấy thập giá đè nặng, những người đang 
khóc lóc vì mất người thân yêu, nghèo túng, bị bỏ rơi, 
bách hại vì sự công chính, những người không được ai nói 
đến, những người đau khổ vô danh, xin hãy lấy lại can 
đảm, đối đầu với nghịch cảnh trong đời sống, vì chúng ta 
là người của Chúa Kitô, Ngài đã vạch cho chúng ta con 
đường để bước theo Ngài, chính là nguồn mạch tối thượng 
yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng ta ý nghĩa của tất 
cả mọi sự hiện hữu trong đời sống đau khổ.. 

 

     Nguyễn Ngọc 

Đau  
Khổ 
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