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KINH MÂN CÔI CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG 

 

 (2)        (3)     (4)        (5/6)    (7)      (8)     

(1) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 
[Có thể đọc: Lạy Chúa Trời, xin đến cứu giúp con; 
Ôi Lạy Chúa, xin mau phù trợ. 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. 
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.  Amen.] 

Sau đó đọc Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ. 

(2) Đọc Kinh Lạy Cha. 
(3) Đọc Kinh Kính Mừng ba lần. 
(4) Đọc Kinh Sáng Danh.  
Cho mỗi Chục: 
(5) Trước mỗi chục, công bố “mầu nhiệm” để suy niệm (xem phần dưới đây). 
(6) Sau đó dừng lại giây lát, rổi đọc Kinh Lạy Cha… 
(7) Đọc 10 Kinh Kính Mừng… 
(8) Và đọc Kinh Sáng Danh.  

Sau mỗi chục có thể thêm vào lời cầu nguyện. 

Vào cuối Kinh Mân Côi, đọc Kinh Cầu Đức Bà hoặc các kinh khác về Đức Mẹ. 
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Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ 
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời  
là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. 
Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô  
là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi;  
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần  
mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh;  
chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô,  
chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá,  
chết và táng xác, xuống ngục tổ tông,  
ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại;  
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng;  
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần;  
tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này,  
các Thánh thông công;  
tôi tin phép tha tội;  
tôi tin xác loài người ngày sau sống lại;  
tôi tin hằng sống vậy, Amen. 
 
 
Các Kinh của Chuỗi Mân Côi 
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, 
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng 
con cho khỏi sự dữ. Amen 
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con 
lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ 
lâm tử. Amen 
 
Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây 
giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. 
 
 
Kinh Cầu Đức Bà  
 
 
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng 
con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà 
thương.  Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin 
cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! 
Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 
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Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng, trong ánh sáng Đồng Hành của Thượng Hội Đồng 

Mầu Nhiệm Sáng thứ Nhất: Đức Chúa Giesu chịu phép Rửa tại Sông Giôdan. 

"Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dước nước lên, thì các tầng trời mở ra.  Người thấy Thần Khí Thiên Chúa 

đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.  Và có tiếng từ trời phán, “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng 

về Người"' (Mt 3:16-17). 

Việc chúng ta tham dự vào hành trình thượng hội đồng này được bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội. Qua phép 

Rửa tôi, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Kitô, và chia sẻ trách nhiệm sự sống của Hội Thánh. Qua phép 

Rửa tội, tất cả chúng ta được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta có chuẩn bị để khiêm tốn lắng 

nghe Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi tha nhân không? Chúng ta có sẵn sàng mạnh dạn phát biểu, 

và tin tưởng rằng chúng ta cũng được kêu gọi chia sẻ ơn huệ này không? 

 

Mầu Nhiệm Sáng thứ Hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới ở Ca-na. 

"Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn 

đệ cũng được mời tham dự.  Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”  Đức Giê-

su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đển bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.”  Thân mẫu Người nói với gia nhân: 

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.’” (Gio. 2:1-5). 

Đời sống gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học được ý nghĩa thế nào là “thượng hội đồng” – để đồng hành 

với kẻ khác.  Với một số người, đời sống gia đình đã giúp chúng ta biết kiên nhẫn lắng nghe.  Một số người 

khác có những kinh nghiệm khác biệt. Vậy chúng ta có thể mang những bài học nào từ đời sống gia đình 

vào trong hành trình thượng hội đồng này? Hội Thánh có phải là “gia đình” cho chúng ta hay không? 

 

Mầu Nhiệm Sáng thứ Ba: Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời 

"Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.  Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). 

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được kêu gọi trở thành người môn đệ truyền giáo, là chia sẻ Tin Mừng của 

Chúa Giê-su Ki-tô bằng lời nói và việc làm.  Dù thế, nhiều người trong chúng ta không cảm thấy dễ chịu khi 

nói về đức tin của chúng ta, không cảm thấy thoải mái trở thành nhà truyển giáo. Khi nhìn vào cuộc sống 

của chính mình, đâu là những lúc chúng ta tuyên xưng đức tin cách công khai – qua lời nói hay hành động 

của chúng ta? Đâu là những lúc chúng ta cảm thấy nhút nhát? Làm thế nào để chúng ta có thể trở nên 

người truyền giáo hơn trong hành trình thượng hội đồng này?  

 

Mầu Nhiệm Sáng thứ Tư: Chúa Giê-su Biến Hình. 

"Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an làm em ông Gia-cô-bê đi theo mình.  Người 

đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.  Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung 

nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17:1-2). 

Việc Chúa Giê-su biến hình giúp ba môn đệ có một cái nhìn về vinh quang trong tương lai, thế nhưng các 

ông còn sợ sệt.  Điều gì làm cho bạn hy vọng ở hành trình thượng hội đồng này? Điều gì làm bạn sợ sệt? 

 

Mầu Niệm Sáng thứ Năm: Chúa Giê-su lập Phép Thánh Thể. 

"Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: “Anh em 

cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” (Mt 26:26). 

Sự hiệp nhất và căn tính sâu xa nhất của chúng ta trong Hội Thánh bắt nguồn từ Chúa Ki-tô, và chính Chúa 

Ki-tô là Đấng chúng ta gặp gỡ trong phép Thánh Thể.  Chúng ta có thể nói, ở một mức độ nào đó, Hội 

Thánh làm nên Bí tích Thánh Thể - và cũng đúng khi nói Thánh Thể làm nên Hội Thánh.  Thánh Thể làm nên 

con người chúng ta. Thánh Thể đóng vai trò nào trong cuộc sống chúng ta? Chúng ta có thấy và cử hành 

Bí tích Thánh thể như là suối nguồn của sự hiệp nhất, hay chúng ta kinh nghiệm Thánh Thể là nguyên nhân 

của chia sẻ và khai trừ? 

 
Các nguồn 

https://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_luminosi_en.html  

https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary / https://www.usccb.org/prayers/prayer-st-joseph-after-rosary  

Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights 
reserved. 

https://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_luminosi_en.html
https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary
https://www.usccb.org/prayers/prayer-st-joseph-after-rosary
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Kinh Cầu Đức Bà 
 
Xin Chúa thương xót chúng con.  - Xin Chúa thương xót chúng con. 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. - Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 
Xin Chúa thương xót chúng con.  - Xin Chúa thương xót chúng con. 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.    - Chúa Kitô nhận lời chúng con. 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 
- Thương Xót Chúng Con. 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 
- Thương Xót Chúng Con. 
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 
- Thương Xót Chúng Con. 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.  - Thương Xót Chúng Con. 
 
Rất Thánh Đức Bà Maria.  - Cầu cho Chúng Con. 
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. 
Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 
Đức Mẹ Chúa Kitô. 
Đức Mẹ hay thương xót (1) 
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 
Đức Mẹ lẽ cậy trông (1) 
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. 
Đức Mẹ cực tinh cực sạch. 
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. 
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ. 
Đức Mẹ rất đáng yêu mến. 
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. 
Đức Mẹ chỉ bảo đành lành. 
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. 
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế. 
Đức Nữ cực khôn cực ngoan. 
Đức Nữ rất đáng kính chuộng. 
Đức Nữ rất đáng ngợi khen. 
Đức Nữ có tài có phép. 
Đức Nữ có lòng khoan nhân. 
Đức Nữ trung tín thật thà. 
Đức Bà là gương nhân đức. 
Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. 
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. 
Đức Bà là Đấng trọng thiêng. 
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng. 
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng. 
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. 
Đức Bà như lầu đài Đavid vậy. 
Đức Bà như tháp ngà báu vậy. 
Đức Bà như đền vàng vậy. 
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. 
Đức Bà là cửa Thiên Đàng. 
Đức Bà như sao mai sáng vậy. 
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Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. 
Đức Bà bào chữa kẻ có tội. 
Đức Bà nâng đỡ dân di cư (1) 
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. 
Đức Bà phù hộ các giáo hữu. 
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần. 
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông. 
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri. 
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ. 
Nữ Vương các Thánh Tử Vì Đạo. 
Nữ Vương các Thánh Hiển Tu. 
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh. 
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ. 
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông. 
Nữ Vương hồn xác lên trời. 
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. 
Nữ Vương ban sự Bình An. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. - Chúa tha tội chúng con. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. - Chúa nhậm lời chúng con. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. - Chúa thương xót chúng con. 
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. 
- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 
 
LỜI NGUYỆN: Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu 
chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. 
Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và 
loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà 
chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều 
trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế nầy như kẻ đi biển cả vậy. Đức 
Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo 
phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa 
Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết 
mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen. 
 


