
Chiến dịch Tràng Kinh MÂN CÔI SỐNG 

 

Ngày 13 tháng 5 năm 1917 tại Fatima, Đức Mẹ nài xin, "Hãy lần hạt Mân Côi hằng 

ngày để cầu cho thế giới được hòa bình và chiến tranh chóng chấm dứt." 

Có người thắc mắc với Chị Lucia: "Tại sao Đức Mẹ kêu gọi lần hạt hàng ngày mà 

không bảo đi tham dự thánh lễ?" Chị trả lời là chị không nghĩ ra để hỏi Đức Mẹ và 

Đức Mẹ cũng đã không giải thích. Tuy nhiên theo ý chị, nếu Đức Mẹ yêu cầu tham 

dự thánh lễ hàng ngày thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người cho rằng đó là điều 

không thể vì xa nhà thờ, vì hoàn cảnh sinh nhai, hay điều kiện cuộc sống, hoặc 

công việc, sức khỏe.... Ngược lại việc lần hạt Mân Côi là việc ai ai cũng có thể làm 

được, giàu có hay nghèo nàn, thông giỏi hay dốt nát, cao sang hay hèn kém. Chị nói thêm, "Kinh Mân Côi là lời 

nguyện làm đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích lợi cho linh hồn chúng ta nhiều nhất. Nếu không, có lẽ Đức Mẹ đã 

không kiên trì kêu gọi chúng ta hãy lần chuỗi Mân Côi như vậy." Qua 6 lần hiện ra tại Fatima, lần nào Đức Mẹ 

cũng nhắc dạy đọc kinh Mân côi để Đức Mẹ ban ơn cho cá nhân, gia đình, thế giới... 

Bạn có tin tưởng và vâng lời Đức Mẹ dạy không??? 

Khi chị Lucia hỏi Đức Mẹ cho biết Phanxicô đưọc về trời không, thì Đức Mẹ nói, "Phanxicô cũng sẽ được về 

trời nhưng em phải lần hạt Mân côi thật nhiều." Ai trong chúng ta trong sạch, tốt lành bằng Phanxicô? Nhưng 

chúng ta có  lần hạt nhiều bằng Phanxicô không? 

Cha Seraphim Michalenko có kể về một linh mục từng phục vụ tại Nhật bản chia sẻ với cha tại Roma. Linh mục 

này tham dự một cuộc họp quốc tế các Kitô hữu, nhiều chức sắc nhiều nước tham dự. Ông Đại sứ Nhật bản gặp 

và nói chuyện với cha. Sau khi biết rằng cha đã từng phục vụ tại Nhật bản và là một linh mục Công giáo, ông 

nói, "Chiến tranh là do lỗi của các ông.” 

Cha bỡ ngỡ hỏi lại ông có ý nói gì, "Thưa ông Đại sứ, tại sao ông lại đổ lỗi cho chúng tôi?" 

Ông Đại sứ cho biết, "Tôi đã đọc về việc này. Đức Thánh mẫu đã đến với các ông tại Fatima, đúng không? Đó 

là những gì các ông tin? Bà nói với các ông những gì cần làm để bảo đảm hòa bình trên thế giới. Phải, nhưng 

chẳng có, không có hòa bình trên thế giới, vì vậy, rõ ràng là các ông Công giáo đã không thực hiện những gì Bà 

yêu cầu." 

Linh mục này đã phải thừa nhận rằng ông đại sứ nói đúng, nhưng vẫn cố gắng để phản đối rằng, "Không phải là 

hòa bình thế giới là trách nhiệm của mọi người sao?" 

Ông Đại sứ lại hăng hái đáp, "Không, Bà ấy đến với người công giáo. Không phải Phật tử. Không phải người 

Hindu. Bà ấy đến với các ông, và các ông phải có trách nhiệm cách riêng." 

Ông Đại sứ có Đức tin mạnh hơn rất nhiều người Công giáo! và ông ấy đã nói đúng! Đức Mẹ đã đến và yêu cầu 

người Công giáo những việc rất cụ thể tại Fatima. Nếu người Công giáo chúng ta đã nghe Đức Mẹ và đã làm 

những gì Đức Mẹ yêu cầu, hòa bình đã đến trên thế giới. 

Nếu bạn muốn Nước Việt Nam được tự do, bình an, đừng cậy nhờ vào súng đạn, vào nước nọ nước kia, vào 

những phương tiện trần gian. Thánh vịnh dạy ta: "Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa 

Trời". Ta hãy thực hành 3 Mệnh lệnh Fatima: 1/ Ăn năn cải thiện đời sống, 2/ Siêng năng lần hạt Mân côi, và 3/ 

Tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ giúp ta. 

Trong dịp kỷ niệm 100 năm Fatima, chúng ta hãy gắng thực hành mệnh lệnh Mẹ ban. Xin mời Quý hội đoàn, 

xin mời các gia đình hãy chia nhau, mỗi người một vài chục kinh sao cho đủ một chuỗi ít là năm chục để dâng 

Đức Mẹ trong dịp kỷ niệm này. Với nơi không có tổ chức, và những ai tình nguyện, chúng tôi xin đứng để chia 

và cùng chúng tôi dâng Đức Mẹ ít tràng kinh Mân Côi. Xin mời mọi người, cách riêng những ai thuộc Phong 

Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ, hãy tổ chức, hãy tham gia TRÀNG KINH MÂN CÔI SỐNG. 



 

TRÀNG KINH MÂN CÔI SỐNG LÀ GÌ 

Đó là một tràng kinh liên kết bởi nhiều người mà mỗi người đọc hằng ngày ít là một chục.  Mỗi người dành 

chừng vài ba phút có thể ngay trên đường đi làm, đi học, đi chợ hay trước giờ nghỉ, giờ cơm, giờ Tivi, giờ thể 

dục … đọc chục kinh mình. Liên kết với năm, mười, hai chục người khác, chúng ta có tràng kinh Mân Côi dâng 

kính Đức Mẹ. 

MỤC ĐÍCH 

Ai cũng nhận thấy sự cao quí của kinh Mân Côi và những ơn ích trọng đại do tràng hạt Mân Côi Đức Mẹ. 

Nhưng với cuộc sống hiện nay, vì công việc bề bộn vất vả mệt nhọc, thì giờ hạn hẹp, đọc cả một tràng kinh là 

khó khăn, nhưng mỗi ngày chi đọc một chục kinh thì dễ dàng hơn, ai cũng có thể làm được  nếu muốn. 

Thứ đến, để cám ơn Đức Mẹ, và xin những ơn cần cho chính mình, cũng như cho người khác. Tham gia tràng 

kinh Mân Côi sống là cách tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ vì những ơn Mẹ đã ban. Đồng thời, để xin Mẹ trợ giúp Giáo 

Hội, gia đình,quê hương, cho gia đình được an vui, trên thuận dưới hoà, cho bà con tại quê nhà đươc sức mạnh 

vui chịu những khó khăn hiện tại, cho thế giới được bằng an, cho các linh hồn cần lòng thương xót Chúa hơn, 

và cho Quê Hương Việt Nam bình an, tự do.  

Những tràng kinh Mân Côi sống do các con cái Mẹ khắp nơi, thuộc mọi thành phần, liên kết với nhau dâng lên 

Mẹ Chí ái để tỏ lòng mến yêu Mẹ. 

THỰC HÀNH 

Mỗi người tham gia sẽ được phân chia một chục (hay nhiều chục nếu tình nguyện) kinh Mân Côi.  

(Những ai muốn chọn một chục kinh với các mầu nhiệm Mân Côi đặc biệt nào, cũng có thể cho biết. Chúng tôi 

sẽ cố gắng xếp đặt và phân chia thành các tràng kinh khác nhau). 

Khi đã được phân chia, chỉ định tràng kinh Mân Côi, mỗi người hằng ngày sẽ ngắm vắn tắt về mầu nhiệm đó và 

đọc một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh và lời cầu Fatima. Thế là đã làm trọn 

nhiệm vụ của một người tham gia tràng kinh Mân Côi sống. Đọc một chục mà liên kết thành cả một tràng: 

Kinh Mân Côi Phúc Âm vắn tắt, 

Kinh trời ban thật rất diệu huyền!  

Mỗi người một chục dâng lên 

Làm vui lòng Mẹ, bình yên tuôn tràn.

 

Mẫu xin tham gia tràng kinh Mân Côi sống 

Tên thánh, họ, gọi: ……..…………………… 

Địa Chỉ  ……………………………………. 

Email  ………………………………………. 

Xin nhận đọc 1/ 2/3/ …. Chục kinh Mân Côi 

(xin chọn số thích hợp) 

(Ghi chú: …………………………………….) 

 

 

Văn Phòng Phong Trào Đền Tạ TTĐM 

PO  Box 836 

1900 Grand Ave. 

Carthage, MO 64836— U.S.A. 

Email: dentattdm@gmail.com 

mailto:dentattdm@gmail.com


MYSTERIES OF THE ROSARY 

 

 

JOYFUL MYSTERIES 

 

1. Annunciation 

Mary said: “Behold the handmaid, be it done to me according to thy word." (Luke 1:38)  

Make me your humble servant, Lord. 

 

2. Visitation 

“Mary, rising up... went into the hill country... and saluted Elizabeth." (Luke 2:39) 

Grant me true love of neighbor. 

 

3. Birth of Jesus. 

“She brought forth her first born son... and laid Him in a manger." (Luke 2:7) 

Grant me poverty of spirit. 

 

4. Presentation 

“They carried Him to Jerusalem, to present Him to the Lord, as it is written in the law of the 

Lord.” (Luke 2:22)  Help me obey all just laws. 

 

5. Finding Jesus In the Temple. 

“Not finding Him, they returned into Jerusalem, seeking Him.” (Luke 2:45) 

May I never lose you through serious sin. 

 

 

LUMINOUS MYSTERIES 

 

1. The Baptism in the Jordan 

After Jesus' baptism a voice from Heaven: "This is my beloved Son in whom I am well 

pleased." (Mt 3:17). Help me open my heart  to the Holy Spirit, the Healer. 

 

2. The Wedding at Cana 

His mother said to the servants, "Whatever He says to you, do it." (Jn 2:5) 

Help me come to Jesus through Mary. 

  

3. The Proclamation of the Kingdom 

"Repent, for the kingdom of God is at hand." (Mt 4:17). 

Help me converse to Messiah 

 

4. The Transfiguration 

"His face became as dazzling as the sun, his clothes as radiant as light." (Mt 17:2). 

Grant me more desire for Holiness  

 

5. The Institution of the Eucharist 

"Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him." (Jn 6:54). 

Grant me Adoration . 

  

 

 

 

 



SORROWFUL MYSTERIES 

 

1. Agony In the garden 

“Father, if you will remove this chalice from me... not my will but thine be done." (Lk 

22:42). Grant me true sorrow for my offenses. 

 

2. Scourging at the pillar. 

“Pilate took Jesus and had Him scourged.” (Jn 19:1) 

Help me moderate my appetites. 

 

3. Crowning with thorns 

“They stripped Him... they put a crown of thorns on His head." (Mt 27:28) 

Curb my pride. 

 

4. Carrying of the cross 

“Bearing the Cross, He went forth.” (Jn 19:17)  

Help me carry my cross patiently. 

 

5. Crucifixion 

“Father, into Thy hands I com¬mend My spirit.” (Lk 23:46) 

On my last day, may I commend my soul to you. 

 

 

 

GLORIOUS MYSTERIES 

 

1. Resurrection 

“He has risen, He is not here.” (Mark 16:6) 

May I, also, share your glory. 

 

2. Ascension 

“Then the Lord... was taken up into Heaven." (Mark 1:19.) 

May Heaven become my eternal home. 

 

3. Descent of the Holy Ghost 

"They were all filled with the Holy Spirit…” (Acts 2:4) 

Inspire me to be a committed Christian. 

 

4. Assumption 

“Hail, full of grace... Blessed are you among women. "(Luke 1:28)  

Mary, be my Mother. 

 

5. Coronation . 

“A woman clothed with the sun... upon her head, a crown of twelve stars.” (Apocalypse 12:1) 

Mary, may I share the crown of eternal life. 


