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Loi thinh nguyen
Những lời cầu nguyện và suy tư trong tập sách này đã đặt trọng 
tâm vào mười giá trị tinh thần và những biến cố đặc biệt trong 
cuộc đời của Thánh Mary MacKillop. Mừng kỷ niệm 10 năm phong 
hiển thánh của Chị Thánh đã cho chúng ta một cơ hội dừng lại để 
cảm tạ hồng ân Thiên Chúa về cuộc đời thánh thiện của Ngài.
Cuộc đời của Thánh Mary MacKillop luôn khích lệ chúng ta “thể 
hiện tinh thần dũng cảm mới”. Lòng khao khát sâu xa được sống 
trong Chúa và cho Chúa đã giúp Chị luôn kiên cường khi phải đối 
diện với nghịch cảnh.  Bước đi giữa dòng đời gian truân, Ngài đã 
có năng lực để cổ võ nâng đỡ tinh thần của mọi người bằng sự 
khích lệ giúp họ tìm thấy ý nghĩa và mục đích cho cuộc đời mình. 
Tâm hồn Ngài đặt nền tảng trong sứ mệnh của Thiên Chúa, và luôn 
dịu dàng yêu thương những ai gặp trắc trở khó khăn trong cuộc 
sống.
Xin Chúa ban phúc lành bội hậu cho các bạn để luôn biết sống 
theo tinh thần Phúc Âm như Chị Thánh.
 
Sr Monica Cavanagh rsj
Bề Trên Tổng Quyền
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Ngày 1 

TIN MỪNG

“Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để 
Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn 
đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ 
em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước 
Trời là của những ai giống như chúng.”   
(Mat-thêu 19,13-14)

Hãy thể hiện sự dũng cảm mới  
trong niềm vui
Chúng ta nhớ đến thánh Mary MacKillop sinh ngày 15 tháng 1 năm 1842 và 
xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta hôm nay.

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT

Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu chuyện 
 của thánh Mary?

Tôi trải nghiệm thế nào niềm vui trong cuộc sống gia đình? 

SUY NIỆM

Alexander và Flora MacKillop là cặp cha mẹ trẻ mới di dân tới Úc, khi đứa con đầu lòng 
của họ là Mary chào đời. Sau một vài năm sống thoải mái, gia đình họ đã gặp phải khó 
khăn trong vấn đề tài chánh nên sau đó sống rất chật vật khó khăn. Gia quyến bà con đã 
ra tay trợ giúp họ. Mary là con cả trong gia đình, đã cảm nhận được áp lực khắc khoải ưu 
tư và đặc biệt những nỗ lực của mẹ chị, để cố gắng mang lại cho các con một cuộc sống 
yêu thương đùm bọc.
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LỜI NGUYỆN 
 
Lạy Chúa là nguồn sự sống, xin đồng hành với những 
bậc cha mẹ khi vui mừng cũng như lúc khắc khoải 
trong thời gian mang thai và sinh nở. Xin an ủi và bảo  
dưỡng những ai đang trăn trở vì niềm hy vọng của  
họ về sự ra đời bình thường của đứa con mình đang  
bị tiêu tan. Xin khích lệ chúng con biết luôn hoan  
hỉ tiếp nhận những trẻ thơ ở giữa cộng đoàn chúng 
con. Xin trợ giúp các gia đình trong việc nuôi dạy con 
cái của họ với lòng yêu thương, và thôi thúc các chính 
quyền luôn biết bảo vệ sự an toàn hạnh phúc của  
tất cả các con em và gia đình họ. Chúng con cầu  
xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô. 

Amen

NGÀY       
1 

Ann Gilroy rsj

Xin ban phúc lành cho  
chúng con với niềm vui như  

một ngày sinh nhật,
vì niềm vui này luôn tăng thêm 

hương vị cho sự liên kết thân mật 
trong gia đình chúng con,

và nó cũng khiến chúng con biết  
ý thức quan tâm đến những 

người đang phải sống  
trong hoàn cảnh thiếu  

thốn khó khăn.
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Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu chuyện  
của thánh Mary?

Bản thân tôi đã kinh nghiệm thế nào về sự khơi dậy nghị 
lực? Tôi đã làm gì để giúp người khác thêm nghị lực?

SUY NIỆM

Chị Mary MacKillop đã nhận thức giá trị và ảnh hưởng của giáo dục ngay từ khi còn 
niên thiếu. Thời thơ ấu, chị thánh đã được hấp thụ một nền giáo dục tại gia từ người 
Cha trí thức của mình, Chị tỏ ra có một trí tuệ thông minh, nhạy bén và trí nhớ rất thông 
suốt. Qua việc di cư của gia đình Chị cùng những người đồng hương từ một vùng cao 
nguyên ở Tô-Cách-Lan, Chị đã sớm nhận ra những cam go thử thách mà họ phải chịu 
đựng qua sự đối xử phân biệt chủng tộc và giàu nghèo. Chị Mary biết rằng vào thời ấy 
trên đất Úc, chỉ có con đường duy nhất để thoát nghèo khổ là giáo dục. Với lòng tôn 
trọng mãnh liệt phẩm giá của người khác, một trái tim cương nghị và cảm thông, cùng 
với nền giáo dục là công cụ trang bị cho riêng mình, Mary đã sắp đặt và khuyến khích 
nhiều người luôn biết đáp ứng cho những nhu cầu cần thiết nhất. Ngài kêu gọi các chị 
em nữ tu của mình “đừng bao giờ thừa nhận sự khác biệt về điểm số”. Niềm tin phó thác 
vào Thiên Chúa đã thôi thúc và thêm nghị lực cho Chị, để Chị giúp nâng người khác 
lên. Thông qua động viên và giáo dục, Chị thánh đã giúp họ tìm được ‘đôi cánh’ để theo 
đuổi ước mơ và đôi chân dũng cảm để hướng tới mục tiêu cuộc đời họ.

NGÀY 2

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT

Chúng ta nhớ rằng Thánh Mary MacKillop từng tốt nghiệp sư phạm vào năm 
1863 và xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta hôm nay.

TIN MỪNG

“Những ai trông cậy Chúa, sẽ được thêm sức mới, cất cánh bay cao như phượng hoàng, họ 
chạy mà không mệt, họ đi mà không mỏi.” (Isaia 40,31)

Hãy thể hiện sự dũng cảm mới với 
tình yêu tăng thêm nghị lực

6



Xin ban cho chúng  
con một trái tim kiên cường,
một đôi cánh rộng đủ để giúp 
nâng người khác lên, một đôi 

chân không mệt mỏi khi phục vụ 
và một tình yêu chân  

thành để thực thi  
những điều thiện  

hảo.

NGÀY 
2

LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Thánh Thần xin hoạt động giữa chúng con,

Xin lấp đầy lòng chúng con sự biết ơn đối với giáo dục
và tâm tình tri ân đối với các giáo chức đang thi hành công việc  

giảng dạy, họ là
những người luôn khơi dậy nguồn cảm hứng trong cộng đoàn chúng con.

Xin trấn an chúng con trong thời đại dịch này,
để chúng con biết trợ giúp các trẻ em, thanh thiếu niên và giáo viên,

cùng họ trao đổi về những hoàn cảnh thực tế xảy đến trong thời điểm này.
Xin tăng cường sự quyết tâm của các chính quyền, các cộng đoàn tôn giáo và 

các cơ cấu tổ chức nhắm đến mục tiêu giáo dục phổ cập trên thế giới.
Xin khuyến khích chúng con biết tận dụng những cơ hội,

để trau dồi kiến thức cho đời mình.
Xin ban cho chúng con có một tri thức nhạy bén, một tâm hồn biết ơn và đôi 

tay sẵn sàng để thi hành phần vụ nhỏ bé của mình.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô,

Đấng là đường, là sự thật và là hướng đi dẫn đến cuộc sống vẹn toàn. 

Amen 

Margaret O’Sullivan rsj
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TIN MỪNG

“Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: “Đến mà xem: có một người 
đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?” Ngay lúc ấy, 
họ ra khỏi thành và đến gặp Người. (Gioan 4, 28-30)

Hãy thể hiện sự dũng cảm mới với  
niềm tin tưởng
Chúng ta nhớ đến lần đầu tiên Mary MacKillop khoác lên mình bộ tu 
phục để tỏ hiện ý muốn trở thành một nữ tu. Chúng ta xin Ngài cùng 
cầu nguyện với chúng ta hôm nay.

NGÀY 3

SUY NIỆM

Sau nhiều năm dự định thì ngày trọng đại cuối cùng đã đến – vào dịp lễ Thánh Giuse 
19 tháng 3 năm 1866. Sáng hôm đó, Mary MacKillop rời gia đình trong bộ y phục đen 
và đổi tên thành Sơ Mary, biểu thị sự khởi đầu của Dòng Nữ tu Thánh Giuse. Mary đang 
dạy tại trường Công giáo ở Penola với các chị em ruột của mình, Annie và Lexie. Một 
người di dân từ London tên là Blanche Amsinck, đã trở lại đạo Công giáo nhưng bị gia 
đình phản đối, Chị ấy đã bị cuốn hút bởi hướng nhìn xa rộng của Mary và sứ mệnh của 
nhà trường. Blanche đã xin gia nhập Tu hội còn non trẻ này và được biết đến với cái tên 
là Sơ Francis Xavier. Sau đó, nhiều phụ nữ khác cũng hội nhập vào cùng với Mary và 
Blanche.

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT

 
Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu  

chuyện của thánh Mary?
Tôi đang được mời gọi bằng những cách thức  

nào trong lúc này?
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LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa nhân từ, xin cho chúng con nhận ra lời mời gọi của  
Ngài trong cuộc sống của chúng con, để chúng con biết can đảm  
lựa chọn và cam kết hết lòng với lời mời gọi ấy,
biết học hỏi từ những khuyết điểm của mình,
luôn xây dựng lòng yêu thương và  
tình liên đới trong gia đình  
và cộng đoàn,
và tham gia vào sứ mệnh của Chúa với  
lòng tin tưởng.
 
Amen

NGÀY
3

Với viễn ảnh về điều  
tốt lành, xin chúc lành cho chúng  

con lạy Chúa nhân từ
Với sự tín nhiệm nơi lời mời gọi của Ngài, 

xin chúc lành cho chúng con lạy Chúa 
nhân từ

Với sự trung thành và cam kết, xin chúc 
lành cho chúng con lạy Chúa nhân từ
Với tình yêu thương và trách nhiệm,  

xin chúc lành cho chúng con  
lạy Chúa nhân từ

cho hôm nay, ngày mai và  
luôn mãi tương lai.

Ann Gilroy rsj
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TIN MỪNG

“Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm 
người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ 
xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. 
(Matthêu 23,11-12)

Hãy thể hiện sự dũng cảm mới với 
lòng tự tin
Chúng ta nhớ rằng Thánh Mary MacKillop bị vạ tuyệt thông vào ngày 22 
tháng 9 năm 1871 và xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta hôm nay.

NGÀY 4

SUY NIỆM

Sau khi bị vạ tuyệt thông, Mary đã viết thư cho Cha Tenison Woods về trải nghiệm này: 
“Con cảm thấy bối rối, cô đơn và hoang mang. Thật là một sự nhẹ nhõm vô cùng khi 
Đức Giám mục ra lệnh cho con quỳ xuống. Con không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu, 
đối diện với Đức Giám mục và bốn linh mục cùng với tất cả các Chị Em trong Dòng của 
con đang đứng vây quanh… Con thực sự cảm thấy mình như đang trong mơ”. Sau đó, 
một lần nữa Chị thánh viết: “Con không biết diễn tả cái cảm giác lúc ấy như thế nào, 
nhưng con vô cùng hạnh phúc và cảm thấy gần Chúa hơn bao giờ hết. Con sẽ không 
bao giờ quên được cảm giác lúc đó về sự hiện diện đẹp đẽ êm đềm của Chúa.”

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT

Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu chuyện 
của thánh Mary?

Ở đâu mà tôi cảm thấy tự tin hơn khi phải lên tiếng 
bênh vực cho công lý?
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LỜI NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa hằng hữu,
Ngài đã ban cho chúng con thánh Mary MacKillop,
mà cuộc sống của người là động lực giúp chúng con không bao giờ mất 
niềm hy vọng.
Xin củng cố niềm tin chúng con vào sự hiện diện vững bền của Chúa,
nhất là trong những lúc đen tối nhất của  
cuộc đời chúng con.
Xin Ngài hiện diện trong niềm hy  
vọng cho những ai đang phải chịu đựng những tổn thương, bất công, 
bệnh tật và tuyệt vọng trong thời điểm hiện tại của thế giới.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Đấng  
đang đồng hành với chúng con.
 
Amen
 

NGÀY 
4

Lạy Chúa xin ở với chúng con,
xin ban cho chúng con lòng tin tưởng 
thâm sâu vào sự hiện hữu của Ngài,
với tấm lòng quảng đại chân thành,

với sự dũng cảm và khiêm tốn,
khi thông phần vào sứ mệnh của 
Chúa bằng chính đời sống và khả 

năng của chúng con.

Sr Di Colborne rsj và Sr Kath Dawe rsj
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TIN MỪNG
Ðừng sợ hãi: có Ta ở với ngươi.
Ðừng nhớn nhác: Ta là Thiên Chúa của ngươi.
Ta cho ngươi vững mạnh,
Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.
Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ,
và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt.
Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy.
Những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi.
Vì Ta, Ðức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo:
“Ðừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi. (Isaia 41,10-13)

Hãy thể hiện sự dũng cảm mới với 
năng lực mạnh mẽ
Chúng ta nhớ lại thánh Mary MacKillop khi Ngài đến Rôma vào năm 1873 
để xin phê chuẩn Quy luật Hội Dòng. Xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng 
ta hôm nay.

SUY NIỆM

Những lời mà Mary nói với các chị em Nữ tu trong Dòng năm 1874, đã đến từ kinh 
nghiệm của chính bản thân Chị: “Hãy can đảm, can đảm lên, hãy tin cậy nơi Chúa là 
Đấng giúp chúng ta trong mọi sự”. Ròng rã hơn một năm, Chị đã can đảm đi một mình 
đến Rôma vào ngày 11 tháng 5 năm 1873. Chị mang theo những tài liệu cần thiết đã 
được chuẩn bị để trình lên các vị hữu trách ở Vatican, để xin phê chuẩn Quy Luật Hội 
Dòng Thánh Giuse. Kèm theo đó là một lá thư chính thức gửi cho Đức Giáo hoàng 
Pi-ô IX, nói rằng nếu không có sự che chở bảo hộ của tòa thánh Rôma, cộng đoàn mới 
thành lập của các Nữ tu Thánh Giuse sẽ dễ bị các Giám mục giám quản. Công việc 
thuyết phục các vị hữu trách trong Giáo hội đương nhiên sẽ rất khó khăn, nhưng thật 
sự cần thiết. Trong cuộc hành trình gian nan đó, Mary đã gặp được những người bạn 
tốt, họ hết lòng giúp đỡ, khuyên nhủ và khích lệ Chị.

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT

Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu chuyện  
của thánh Mary?

Đâu là nơi tôi cần phải tỏ ra mạnh mẽ hơn?

 

NGÀY 5
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LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa là nguồn mọi sức mạnh,
Ngài luôn là người bạn đồng hành kiên trì với chúng con trong 
mọi lúc và mọi nơi.
Xin tiếp tục hỗ trợ khi chúng con yếu đuối.
Xin thêm sức mạnh để chúng con hoạt động không sợ hãi cho 
sự bình đẳng, 
hầu giải thoát gia đình, giáo hội và xã hội của chúng con khỏi 
những phán đoán thiên kiến và cố chấp. 
Xin khích lệ chúng con biết ân cần đón tiếp và xả thân. 
Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô.  

Amen.

NGÀY
5

Xin hãy ban cho  
chúng con sự dũng cảm  

kiên cường
Xin hãy khích lệ chúng con với một 

tinh thần liên kết chặt chẽ
Xin hãy ân ban chúng con tình liên 

đới yêu thương hiệp thông
với sự sống trên trái  

đất này.

Catherine Birt and  
Helen Dougherty  
(Josephite Companions)

Ảnh minh họa của những người 
đã đấu tranh chống phân biệt 

đối xử trong các trường Kate 
Shepherd, Greta Thunberg, 

Josephite (JJAMM), Josephites for 
Justice, Nelson Mandela, Martin 

Luther King,
13



Hãy thể hiện sự dũng cảm mới trong 
vai trò lãnh đạo 
Chúng ta nhớ đến Thánh Mary MacKillop, khi Ngài nhận sứ vụ làm Mẹ Bề 
trênTổng Quyền trong dịp Tổng Tu Nghị đầu tiên của Hội Dòng vào tháng 3 
năm 1875. Xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta hôm nay.

TIN MỪNG

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm 
đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được 
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạnh sống làm giá chuộc 
muôn người”. (Mác-cô 10,43-45)

NGÀY 6

SUY NIỆM

Mary đến Rôma với hy vọng sẽ trở về với sắc lệnh phê chuẩn Quy Luật cho Hội Dòng. 
Điều này sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến quyền lãnh đạo trung ương đang 
bị tranh chấp giữa những quan điểm đối lập. Tòa thánh, trong khi duy trì nguyên tắc về 
quyền lãnh đạo trung ương, đã yêu cầu Quy Luật của Hội Dòng phải được thử nghiệm 
trong một vài năm, trước khi được phê duyệt. Vì vậy, Chị Mary trở lại Úc và đưa các chỉ 
thị của Tòa Thánh áp dụng vào thực tế. Vào tháng Giêng, Ngài đã viết thư cho các Chị em 
trong Dòng về việc sắp xếp Tổng Tu Nghị đầu tiên của họ “phù hợp với các hướng dẫn đã 
nhận được từ tòa thánh Rôma” (Thông tư. 16 tháng 1 năm 1875). Chị Mary được bầu làm 
“Mẹ Bề trên Tổng Quyền” đầu tiên và chính thức đảm nhận vai trò lãnh đạo Hội Dòng. 
Như Chị đã từng lo ngại, các thế lực bên ngoài phản đối việc sửa đổi Quy Luật, và với tư 
cách là người lãnh đạo, Chị đã phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng Chị đã thể hiện 
một lòng can đảm, sự khôn ngoan, một chí hướng minh định, và sự kiên cường với một 
khả năng lãnh đạo tốt.

 
THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT

Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu chuyện  
của thánh Mary?

Khía cạnh nào trong cuộc sống của tôi mà tôi cần thể hiện khả 
năng lãnh đạo, hoặc hỗ trợ vai trò lãnh đạo của người khác?
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LỜI NGUYỆN
Lạy Thánh Thần Chúa của quyền uy,
cuộc đời của Chúa Giêsu và thánh Mary MacKillop
đã cho chúng con những gương sáng về tinh thần lãnh  
đạo như đầy tớ phục vụ.
Xin hãy chỉ dạy chúng con trong vai trò là người lãnh đạo.
Xin cho chúng con biết lưu tâm đến các vị lãnh đạo trong  
Giáo hội và các nhà lãnh đạo quốc gia, đang nỗ lực bảo  
vệ mọi người được an toàn trong thời đại dịch bệnh này.
Xin giúp họ biết đón nhận những lời khuyên từ các chuyên gia,
khi quyết định đề ra những phương thức hành động tốt nhất
cho sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người.
Xin khích lệ chúng con biết hỗ trợ những nỗ  
lực của các nhà lãnh đạo vì lợi ích chung.
Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô. 
Amen

NGÀY 
6

Monica Barlow rsj

Xin ban cho  
chúng con một cảm thức  

sâu sắc về tinh thần lãnh đạo  
như đầy tớ phục vụ, luôn can đảm 
và tin tưởng khi phải đối diện với 

những khó khăn, và với các nhà 
lãnh đạo liêm chính trong  
thời điểm đầy biến động  
và khủng hoảng của thế  

giới hôm nay.

15



Hãy thể hiện sự can đảm mới với lòng 
trắc ẩn
Chúng ta nhớ đến chị thánh Mary và gia đình Ngài, khi nghe tin người mẹ 
của họ là bà Flora đã tử nạn vì đắm tàu vào ngày 30 tháng 5 năm 1866. Xin 
Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta hôm nay. 
 
TIN MỪNG
Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để thu hoạch;
một thời để gây thương tổn, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
một thời để rải quăng đá, một thời để thu lượm chúng;
một thời để ôm ấp, một thời để xa lánh;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi; ...
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; (Sách Giảng Viên 3, 1-7) 

NGÀY 7

SUY NIỆM

Chị Mary nhận được một hung tín kinh hoàng rằng: mẹ của Chị là bà Flora đã chết đuối 
khi đang trên chuyến tàu SS Ly-ee Moon đi từ Melbourne. Con tàu bị chìm gần bờ biển 
Eden ở New South Wales vào ngày 30 tháng 5 năm 1886. Bà Flora, một phụ nữ 69 tuổi 
còn năng động, đang trên đường đi hỗ trợ một cuộc gây quỹ cho hội từ thiện Mái Ấm 
Tình Thương, dành cho những phụ nữ và trẻ em nghèo cực ở Sydney. Cái chết của bà 
đã mang lại một cú sốc đau buồn lớn, cách riêng cho Chị Mary, người đang háo hức 
chờ đợi sự hiện diện của Mẹ mình.

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT
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Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu chuyện  
của thánh Mary?

Làm thế nào để tôi tỏ lòng trắc ẩn đối với những ai đang 
trải qua sự mất mát đau buồn trong cuộc sống hàng ngày? 

LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Đấng giàu lòng xót thương,
xin hãy ở bên những ai đang đau khổ vì bệnh hoạn và cái chết của người 
thân yêu, đặc biệt trong thời điểm đại dịch này.
Ngài thấu suốt hố sâu cuả những mất mát đau buồn.
Xin cho chúng con luôn trở nên sự hiện diện nhân ái trong cộng đoàn của 
mình, và là chứng nhân cho tình liên kết thân thương đối với tất cả mọi 
người.

Amen

NGÀY
7

Carmel Crameri rsj

Xin loại trừ nỗi  
sợ hãi không cần thiết 
nơi chúng con, và tuôn 

đổ tràn đầy niềm tin 
tưởng và hy vọng, niềm 

vui tươi và cuộc sống 
dâng trào trong  

chúng con.
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Hãy thể hiện sự dũng cảm mới với 
lòng kiên nhẫn
Chúng ta nhớ đến Chị Mary Mackillop từng bị đột quỵ ở tuổi 59 và phải ngồi 
xe lăn. Xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta hôm nay.

TIN MỪNG

Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm... về sức chịu đựng và 
lòng kiên nhẫn, anh em hãy noi gương các ngôn sứ là những vị đã nói nhân danh Chúa. Kìa 
xem: chúng ta tuyên bố: phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì! Anh em đã nghe nói đến 
lòng kiên trì của ông Gióp và đã thấy mục đích Chúa nhắm đến trong cuộc đời của ông, vì 
Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu. (Gia-cô-bê 5, 7a; 10-11)

NGÀY 8

SUY NIỆM

Chị Mary đã bị bệnh hoạn trong suốt quãng đời trưởng thành. Thời gian ở Tân-Tây-Lan, 
Chị được khuyên nên đi tắm suối nước khoáng ở Rotorua để giúp giảm những cơn đau 
và sự tê cứng do bệnh thấp khớp gây ra. Nhân lúc ở đó, Mary bị một cơn đột quỵ khá 
trầm trọng vào Chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 1902. Ngay lúc ấy, có rất nhiều nghi vấn 
liệu Chị có thể sống sót hay không. Thế nhưng Chị đã hồi phục và đủ khỏe để trở lại 
Sydney. Kể từ thời điểm này, mặc dù phải ngồi xe lăn, Chị vẫn luôn suy ngẫm,  
cầu nguyện và viết được một số bài có tác động truyền cảm hứng  
nhất của Chị.

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT

 
Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu  

chuyện của thánh Mary?
Tôi liên đới với những người bệnh hoạn tật nguyền 
trong cuộc sống hàng ngày theo phương cách nào?
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LỜI NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa tình yêu,
xin giúp chúng con biết động lòng trắc ẩn và tận tình tiếp nhận những 
người khuyết tật và bệnh hoạn trong cộng đoàn chúng con, vì họ bị giới 
hạn không thể tham gia vào các sinh hoạt bình thường trong cuộc sống 
hằng ngày. Xin giúp chúng con biết nhạy cảm với những nhu cầu cần thiết 
của họ, luôn quyết tâm nâng đỡ quyền lợi và phẩm giá họ trong cuộc sống 
thân hữu láng giềng, cũng như trong xã hội đất nước chúng con. Vì sự 
nhận thức của chúng con còn rất nhiều giới hạn, nên xin dạy chúng con 
biết học hỏi nơi họ những giá trị cao quý trong cuộc sống, và sự sáng tạo 
mà họ thể hiện để đem lại một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân.  
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô  
Chúa chúng con.  
 
Amen

NGÀY
8

Xin ban cho chúng con 
sự kiên nhẫn

sức chịu đựng
khả năng linh hoạt

sự thông cảm
sự bình thản

sẵn sàng từ bỏ những gì không  
cần thiết,

và biết luôn tin tưởng vào sự hiện 
diện sống động của Chúa  

trong chúng con,
Lạy Thiên Chúa  

tình yêu.

Catherine Birth và Helen 
Dougherty (Josephite 
Associates))

19



Hãy thể hiện sự dũng cảm mới với 
niềm trung tín
Chúng ta tưởng nhớ đến sự từ trần của thánh Mary MacKillop ở Sydney 
vào ngày 8 tháng 8 năm 1909 và xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta 
hôm nay.

TIN MỪNG

Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết 
cho chính mình. (Rô-ma 14, 7)

NGÀY 9

SUY NIỆM
Khi thánh Mary qua đời, người đầu tiên trong ban Cố Vấn là Sơ La Merci đã viết thư cho 
các Chị em trong Dòng kể về cái chết của Vị đồng sáng lập thân yêu của Hội Dòng.
“Các chị em thân mến của tôi,
Tin này sẽ không mấy ngạc nhiên cho chị em vì tất cả chúng ta đều mong đợi sự kết thúc 
trong mấy ngày nay. Mọi sự đã xảy ra một cách êm đềm và bình thản vào khoảng chín 
giờ rưỡi sáng nay. Sự biến đổi xảy ra vào khoảng bốn giờ chiều.
Cha Keating SJ đã có mặt ở đây lúc năm giờ và vẫn ở bên cạnh Mẹ thân yêu cho đến sau 
sáu giờ, khi Cha McGrath đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn. Tất nhiên, chúng tôi đều 
ở bên cạnh Mẹ và cầu nguyện liên lỉ. Có đôi lúc Mẹ dường như dễ chịu hơn một chút, 
nhưng vào giờ Chúa thương gọi, thì Ngài đã lịm đi cách nhẹ nhàng, lặng lẽ đến mức 
chúng tôi hầu như không nhận ra điều đó, mặc dù tất cả đều đang hiện diện và canh 
thức.
Khi nghe tin Mẹ trong tình trạng yếu nặng trầm trọng, Đức Tổng Giám Mục đã thu xếp 
đến ngay, nhưng không kịp gặp mặt trước khi Mẹ qua đời. Ngài đã ban lời an ủi và chia 
buồn. 
Rồi nhiều lời thành khẩn chia buồn phân ưu đã được gửi đến liên tục suốt buổi sáng. Tôi 
không thể đếm xuể các thánh lễ và lời cầu nguyện đã được dâng lên cho Mẹ hôm nay. 
Thực sự, Ngài đã nhận được mọi an ủi về tinh thần và thể chất”.
[Trích dẫn từ: “Mary MacKillop trong sứ mệnh phục vụ đến Hơi thở cuối cùng”. Hiệu đính bởi Sr Sheila McCreanor rsj].

THINH LẶNG TRONG GIÂY LÁT
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Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu  
chuyện của thánh Mary?

Trong bối cảnh nào của cuộc đời mà tôi cảm thấy mình 
được kêu gọi sống cách trọn vẹn hơn?

LỜI NGUYỆN

Xin cho tất cả những gì chúng con yêu thích và trân trọng về cuộc đời của 
thánh Mary, được tiếp tục thể hiện trong cuộc sống chúng con. Xin giúp 
chúng con biết hình dung và thực hiện theo những phương cách mới dù ở 
bất cứ nơi đâu, điều đó sẽ mang lại sự chữa lành, bao hàm, không bị ràng 
buộc, chỉnh đốn và phục vụ, đặc biệt với hoàn cảnh bệnh tật  
và chết chóc trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Thánh Thần nguồn mọi khôn ngoan, xin  
đồng hành với chúng con trong suốt cuộc đời này.  
Amen

NGÀY
9

Lyndall Brown rsj

Lạy Thiên  
Chúa tình yêu,

xin giúp chúng con 
trung thành với Ngài 
cho đến hơi thở cuối 

cùng của cuộc đời.
Amen.
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Hãy thể hiện sự dũng cảm mới trong 
niềm hy vọng
Chúng ta tưởng nhớ đến biến cố Chị Mary MacKillop được phong hiển 
thánh ở Rô-ma vào năm 2010 và xin Ngài cùng cầu nguyện với chúng ta 
hôm nay.

TIN MỪNG
Thần Khí Chúa ngự trên tôi,
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó.
Người đã sai tôi đi công bố
cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha bổng,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
và trả lại tự do cho người bị áp bức (Luca 4,18)

NGÀY 10

SUY NIỆM
Rất lâu trước khi Mary MacKillop được phong hiển thánh tại Rôma vào ngày 17 tháng 
10 năm 2010, Chị ấy đã là một vị thánh. Chị biết rằng trở thành một tín hữu trung 
thành của Chúa Kitô có nghĩa là nên sống một đời sống thánh thiện - một cuộc sống 
tràn ngập tình yêu thương. Ngài đã viết cho bà Flora mẹ mình vào năm 1870: “Mẹ yêu 
dấu của con, ta có nghiêm túc cố gắng thực sự để trở thành một vị thánh không? Mẹ 
có thể mỉm cười với câu hỏi của con, nhưng Chúa nhân từ yêu thương muốn ta là một 
vị thánh.”
Trong suốt cuộc đời, Ngài đã khuyến khích các chị em trong Dòng của mình luôn cố 
gắng xây đắp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cho mọi người - bằng đức tin, sự giáo 
dục, niềm hy vọng và tình yêu thương - đặc biệt “những ai nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi 
trong vườn nho của Chúa” (MMK 1900).
Tại lễ phong chân phước cho Chị Mary, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khích lệ tất 
cả chúng ta “hãy tưởng nghĩ đến Mẹ Mary MacKillop và học hỏi nơi Ngài, để trở thành 
một món quà của tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho nhau, và cho tất cả mọi người 
tại Úc Châu cũng như trên toàn thế giới”. 
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Điều gì đang vang vọng trong tôi qua câu chuyện của 
thánh Mary?

Điều gì đang trợ giúp tôi sống đời sống Kitô hữu trọn 
vẹn hơn?

LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn hy vọng
xin hãy ban thần khí Ngài cho chúng con
và cho toàn thế giới,
để trong thời kỳ bấp bênh này
chúng con sẽ vẫn đủ can đảm và nghị  
lực để hết lòng xây dựng Nước Chúa.  

Amen

NGÀY 
10

© Veronika Dimac, In Joy International –  
used with artist’s permission

Mary Ryan rsj Xin ban cho chúng con 
có đôi tai biết lắng nghe  

và trái tim rộng mở,
tình thân thiện xóm giềng 

và tinh thần hòa nhập,
lòng biết ơn và hy vọng,
xin ban cho chúng con  

dồi dào Thần Khí  
của cuộc sống  

viên mãn.
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Prayer

Kính lạy thánh Mary MacKillop, 

trong tâm tình tri ân chúng con mừng kỷ niệm 10 năm phong hiển 
thánh của Ngài.

Xin Ngài ở bên chúng con trong thời điểm thế giới đang bị khủng 
hoảng này,

khi chúng con đang cố gắng thể hiện tinh thần can đảm mới để tiếp 
tục thi hành sứ mệnh chữa lành của Chúa. Xin giúp chúng con biết 
thông hiệp trong tư cách chứng nhân Tin Mừng, cùng cộng tác với 

những người xung quanh vì lợi ích chung của tất cả mọi người, và phục 
vụ với Chúa Kitô trong ngôi nhà chung của chúng con.

Xin Chúa Thánh Thần ban thêm nghị lực cho chúng con.

Amen.

Sự kiện phong hiển thánh của Chị Mary giúp chúng ta  
và thế giới thấy cuộc đời của Ngài tiếp tục ảnh hưởng như thế nào 

với tất cả những ai tình cờ biết đến cuộc sống của Ngài. Khi chúng ta 
tưởng nhớ về cuộc sống và cái chết của Chị thánh trong dịp kỷ  

niệm này, hãy cảm nhận những gì đang thôi thúc trong  
tâm hồn chúng ta.
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From her earliest years, Mary MacKillop was impelled by the love of God and 
her belief in the dignity of all people.  

Her belief that “there where you are you will find God” led her to respond in 
diverse ways to the needs of those who were poor or pushed to the margins 
of society. Through educating the poor, caring for the sick and providing 
shelter for women and children, Mary created opportunities for individuals 
to grow towards the fullness of life. 

Today, her Congregation, the Sisters of Saint Joseph of the Sacred Heart, 
continue to be motivated by these same convictions.  The Sisters and 
Affiliates serve in a variety of ministries of educating and caring, suffering 
and healing, being and presence in cities and rural areas, in local parishes 
and the wider Church, among First Nations people, migrants, asylum seekers 
and refugees, in prisons and hospitals, aged care facilities, retreat and family 
care centres, as pastoral workers and advocates wherever there is a need.

Working in partnership with other Congregations and agencies, the Sisters 
of Saint Joseph of the Sacred Heart continue Mary’s legacy bringing fresh 
courage and offering hope to all.

Providing opportunities today Pa
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Inspired by Mary MacKillop and in the tradition 
of the Sisters of Saint Joseph, Mary MacKillop 
Place and the Josephite Heritage and Spirituality 
Centres across Australia and New Zealand, 
strive to offer hospitality and service in an 
environment of peace, hope and love of God.

Each centre offers opportunities for pilgrimage, 
learning and growth in the spiritual dimensions of life, 
hospitality, prayer and pastoral concern.

For more information  
visit: www.marymackillopplace.org.au or www.sosj.org.au 

Through Mary MacKillop Today, the 
vision of St Mary of the Cross and of the 
Sisters of Saint Joseph is being realised. 
In the spirit of Mary MacKillop, we work 
in partnership to help create generational change through the 
teaching of practical life skills to women, men and children in 
Australia, Peru, Timor-Leste, Papua New Guinea and Fiji.

For more information visit:  www.marymackilloptoday.org.au

Following in the footsteps of Mary MacKillop, St Anthony’s 
Family Care’s mission is to support children and families 
in need. With a commitment to children and young people 
with disabilities, St Anthony’s operates an inclusive Early 
Learning Centre and a range of disabilities services. These 
services focus on developing individuals to feel secure, 
achieve their potential and be part of the community. 

For more information visit: www.safc.org.au 

Mary Mackillop place • STyle GUiDe     3

Mary MaCkillOp plaCE: lOGO

LOGO LOGO:	‘OUT	OF	THE	ORDINARY’	LOCK	UP



On this 10th anniversary of the canonisation of St Mary MacKillop, 
we mark a milestone in the life of those women and men who are 
drawn to give expression to living the Gospel with a Josephite 
heart and in association with the Sisters of Saint Joseph of the 
Sacred Heart.

On this day we launch the new name and logo  
for our Josephite Associates - 

Josephite Companions are women and men who share the 
values and spirit of Mary MacKillop and Julian Tenison Woods.  
Together with the Sisters and Josephite Affiliates they embrace the 
Josephite charism as they live the Gospel in their daily lives.

Josephite Companion Motto: 
Friendship, Prayer and Service 

Josephite Companions participate in the life and mission of the 
Church by living out the Josephite Charism through Friendship, 
Prayer and Service. 

This is a way of enriching both our own lives and the lives of others 
through doing the ordinary with a Josephite Heart.

 “God wants us by every means in our power  
to lead others to life.”  Mary MacKillop 1899

For further information visit www.sosj.org.au 

  Josephite 
Companions

28



Friendship
Prayer

Service
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