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                                         *Sơ lược tiểu sử: 
 

Thánh Nữ Monica sinh năm 332 tại Tagaste, Bắc Phi trong một gia 

đình Công Giáo đạo đức. Năm 22 tuổi cô kết hôn với 1 người ngoại 

đạo dòng dõi quí tộc, tính tình cộc cằn thô lỗ. Nhưng nhờ đức tính 

hiền lành kiên nhẫn luôn cầu nguyện, Monica đã cảm hóa được chồng trở 

lại đạo và chết an lành sau 20 năm chung sống. 

 

Bà sinh được 3 người con, Augustinô con trưởng tư chất thông minh, 

nhưng lại ham mê danh vọng sắc dục, đi theo bọn du đãng và bè rối. Bà 

kiên tâm nhẫn nhục, không ngại nguy hiểm vượt biển sang Mi-lăng, Ý để 

sống gần con và nhờ thánh Giám mục Ambrosiô giúp đỡ. Với lòng kiên 

nhẫn luôn cầu nguyện cùng sự quyết tâm của thánh Giám Mục, cuối cùng 

Augustinô đã tìm ra chân lý để hoán cải cuộc đời. Ngày Lễ Phục Sinh năm 

387 chàng cùng một số bạn hữu đã nhận bí tích Thánh Tẩy. Đây là giây 

phút sung sướng nhất đời Mẹ Monica vì đã hoàn tất nguyện vọng bao năm 

khổ cực theo đuổi. 

 



Hai tuần sau Monica ngã bệnh và từ giã cõi đời lúc mới 55 tuổi. Đám tang 

Mẹ, Augustino không khóc vì Mẹ đã chết thánh thiện, Ngài đã bày tỏ cảm 

xúc trong cuốn Tự Thú: ‘ Lạy Chúa! Sở dĩ con được làm con Chúa, vì 

Chúa đã ban cho con một người mẹ như thế đó ! ‘ 

 

Thánh Monica rất được mộ mến, nên nhiều người đã nhận tên Thánh 

Monica và Bà cũng là Quan Thày của các bà mẹ, bà vợ. Nhiều đoàn thể 

hay thành phố lấy tên Ngài như thành phố Santa Monica, Los Angeles để 

kỷ niệm lần đầu tiên các nhà truyền giáo đến đây đúng ngày Lễ kính 

Thánh Monica 27/8. 

 

Nhờ có được một Người Mẹ Tuyệt Vời, sau này Augustinô trở thành nhà 

giảng thuyết hùng biện, học giả uyên bác, 

một Thánh Giám Mục được phong là Tiến sĩ Hội Thánh. 

 

                             *Người Mẹ tuyệt vời* 

 
MONICA Mẹ tuyệt vời ! 

Nêu gương sáng chói cho đời noi theo, 

Dù đời đau khổ bao nhiêu, 

Cậy trông vào Chúa mọi điều sẽ qua. 

 

Hai mươi hai tuổi lập gia đình,           

Người chồng ngoại đạo tính tình khó khăn. 

Ba mươi năm sống âm thầm, 

Chồng con chịu đựng tấm thân hao gầy. 

 

Mẹ luôn cầu nguyện đêm ngày, 

Cho chồng hối cải, con quay trở về,  

Con trưởng dục vọng đam mê,                                                                       

Ngang tàng, gian dối chẳng hề hồi tâm, 



 

Lại theo bè rối sai lầm. 

Nhìn con lòng Mẹ muôn phần xót xa, 

Nguyện cầu xin Chúa thứ tha, 

Nước mắt Mẹ đã chan hòa vì con, 

   

Vững tâm nhịn nhục sắt son. 

Nhận được trong giấc chiêm bao tin mừng, 

Thiên Thần bảo hãy vững lòng, 

Con Bà rồi sẽ hồi tâm quay về. 

Augustinô gặp Thánh nhân, 

Suy lời Ngài dạy dần dần hiểu ra, 

Bè rối, dục vọng, sa hoa, 

Chỉ là hư ảo mà ta theo đòi. 

 

Người Mẹ lo lắng khôn nguôi, 

Chẳng ngại vượt biển đến nơi con mình, 

Đêm ngày tha thiết cầu kinh, 

Con được hoán cải trong tình thứ tha. 

 

Hồng ân Thiên Chúa bao la, 

Đón nhận tình Chúa ngợi ca ơn Ngài, 

Chúa đã sắp đặt an bài, 

Dẫn đường chỉ lối con trai trở về. 

 

Mẹ Con sung sướng tràn trề, 

Cảm tạ Thiên Chúa lời thề ghi ơn. 

Lạy Chúa ! Chúa đã thương con, 

Được làm con Chúa con còn ước chi. 

 

Đời con diễm phúc ai bì, 

Suốt đời tình Chúa khắc ghi tâm hồn. 



Nhờ Mẹ sốt sáng nguyện cầu, 

Nhờ Mẹ giáo dục bấy lâu đêm ngày, 

 

Nhờ Mẹ chẳng quản thân gầy, 

Nhẫn nhục khổ cực để ngày hôm nay, 

Augustinô giờ đây, 

Trở thành vị Thánh tràn đầy nhiệt tâm ! 

 

Monica Mẹ tuyệt vời ! 

Nêu cao nhân đức cho người neo theo. 

Đời Mẹ đau khổ quá nhiều 

Nhưng tin vào Chúa mọi điều đã qua. 

Tình Mẹ ôi thật bao la ! 

Hy sinh từ ái chan hòa đời Con. 

 

*Kính chúc Quý Vị ! 

Nếu mẹ còn sống được hạnh phúc hưởng niềm vui đầm ấm bên mẹ để 

chung vui sẻ buồn. 

Nếu mẹ đã qua đời nhớ cầu nguyện và ghi ơn mẹ. 

                        Hãy noi gương Bà Mẹ Monica tuyệt vời ! 

                                       Happy Mother’s Day ! 

Đinh  Quân 

 

             *THEO GƯƠNG THÁNH MONICA* 
 
1- Trước tiên: là chu toàn bổn phận. Chu toàn bổn phận cách trung thành, 
ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác thì quả là anh hùng. Ngài 
đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao trong ơn gọi làm vợ , làm mẹ. 
-Làm vợ, thánh nhân đã hết lòng quý trọng, yêu thương và chung 
thủy với chồng. 



-Làm mẹ, thánh nhân hết mực yêu thương, hy sinh cho con cái. Tận 
tụy giáo dục con cái nên người. Khi không được như ý của mình, 
ngài vẫn không bỏ cuộc. 
-Thánh nhân đã cầu nguyện và hy sinh liên lỷ cho con. Nhờ đó mà 
ngài đã cải hóa được Augustinô trở về với Chúa và phục vụ Giáo Hội. 
 
2- : là cảm hóa bằng gương sáng. Khi bị ngược đãi bởi mẹ chồng và 
chồng, thánh nhân đã nêu cao gương khiêm nhường, yêu thương và tha 
thứ. Sẵn lòng thông cảm cho tính khí của mẹ và chồng. Yêu thương, phục 
vụ, khiêm nhường và tha thứ là lựa chọn của thánh nhân trong những lúc 
khó khăn và gặp chuyện chẳng lành. 
 
3 : là mẫu gương cầu nguyện và hy sinh. Thánh nhân đã kết hợp với Chúa 
cách liên lỷ và hoàn toàn phó thác nơi Ngài.  Cuộc đời của ngài với những 
biến cố vui buồn, thành công hay thất bại đều kết hợp với Chúa. Ngài luôn 
phó thác mọi sự trong sự an bài của Thiên Chúa. 
 
4 : là sự kiên trì và trung thành. Kiên trì trong cầu nguyện. Trung thành 
trong niềm tin, dù nhiều khi phải gặp khổ đau .  Quả thật, cả cuộc đời của 
thánh nhân đã để lại cho chúng ta gương sáng tuyệt vời nơi những người 
vợ, người mẹ và cho hết mọi người. 
 
 
* NHỮNG BÀI HỌC: 
 
Bài học thứ nhất: Chu toàn bổn phận hằng ngày vì lòng mến Chúa . 
Bài học thứ hai: Biết dùng gương sáng để cảm hóa người thân và mang 
lại hạnh phúc cho gia đình . 
Bài học thứ ba: Làm mọi việc trong tâm tình tín thác. Đón nhận tất cả mọi 
sự khốn khó, miễn sao điều đó đẹp lòng Chúa và ích lợi cho phần rỗi linh 
hồn mọi người. 
Bài học thứ tư: Muốn sống đức tin của chúng ta cần kiên trì và trung 
thành. Nếu không kiên trì, chúng ta dễ bỏ cuộc. Nếu không trung thành 
chúng ta khó lòng đạt được ơn cứu rỗi . 
 
*CẦU NGUYỆN: 
                                                                                                                    
 Lạy Chúa, xin nhận lời thánh nữ Mônica chuyển cầu mà ban cho 
chúng con là những người vợ, người mẹ trong các gia đình luôn có 
đời sống thánh thiện, biết yêu thương , nhẫn nhục, kiên trì và phó 



thác mọi sự nơi Chúa để chúng con mang lại cho chồng , cho con 
niềm an vui hạnh phúc như thánh nữ Monica đã sống thuở xưa. 
  Amen. 
 
( Giuse Luca ) 

                                                                                          


