
Trẻ Em Tận Hiến Đức Mẹ

Maria, Mẹ của con, 
Tràn đầy niềm vui, con đến với Mẹ ngày hôm nay,

 để con tận hiến trái tim cho Mẹ.
 Con dâng cho Mẹ tất cả những gì 

con có và những việc con làm,
tất cả đời con.

Con mang đến Mẹ tất cả những người 
con mang trong trái tim mình:

Cha mẹ, anh chị em, 
bạn bè

và cả những người đã làm con tổn thương.
Xin Người là Mẹ chúng con,

chúc lành và bảo vệ chúng con.
Là con của Mẹ,  con muốn yêu Mẹ

và cầu nguyện trung thành.
Mỗi ngày con muốn nhớ

con thuộc về Mẹ.
Lạy mẹ, con là của Mẹ bây giờ và hằng hữu. 

Qua mẹ và với Mẹ 
Con muốn luôn luôn thuộc về Chúa Giêsu.

Amen.

ISANG MILYONG BATA

NAGDARASAL NG SANTO ROSARYO  

Para sa pagkakaisa at kapayapaan 
Sa ika-18 ng Oktubre

MỘT TRIỆU TRẺ EM 

LÂN CHUÔI MÂN CÔI 

Cho sự hợp nhất và hòa bình 
Vào ngày 18 tháng mười



1. Dấu Thánh Giá

2. Kinh Tin Kính

3. Kinh Lạy Cha

4. Ba Kinh Kính Mừng

5. Kinh Sánh Danh

6. Đọc Năm Mầu Nhiệm
             và lần 50     
  
             hạt-Sau mỗi Mầu Nhiệm
- Kinh Lạy Cha
- Mười Kinh Kính Mừng
- Kinh Sáng Danh
- Lời Nguyện Mân Côi

Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh 
Thần. Amen.

Kinh Tin Kính

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. 

1. Ôi Nữ Trinh, Người đã chịu thai Chúa 
Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

Chúa sai tổng lãnh thiên thần Gabriel 
hiện ra với Maria tại Nazareth để hỏi bà 
có muốn làm mẹ Chúa Giêsu không. 
Thiên thần đã nói rằng, chính Thiên 
Chúa sẽ là Cha của con bà. 
Vì Maria tin rằng Thiên Chúa có quyền 
năng làm được tất cả nên bà đã thưa 
„Xin vâng„  Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng 
con cầu xin Mẹ ban cho chúng con đức 
tin, để chúng con luôn biết vâng lời 
Thiên Chúa và thực thi tất cả những gì 
Ngài giao phó cho chúng con. 

2. Ôi Nữ Trinh, Người đã 
mang Chúa Giêsu đến thăm bà Isave

Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel cũng nói 
với Maria rằng, người chị họ của bà là 
Isave cũng đang mang thai. Maria liền 
lên đường để đến giúp chị họ mình. Khi 
họ chào nhau, Isave thấy đứa con trong 
bụng bà nhảy mừng. Thiên Thần đã soi 
sáng cho bà Isave và bà đã nhận biết 
được sự bí mật của Mẹ Thiên Chúa. Bà 
đã reo mừng: Phúc cho Maria vì em đã 
tin. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con cầu 
xin cho các nhà truyền giáo đang muốn 
mang Thiên Chúa đến cho mọi người. 
Xin cho họ được tìm thấy những trái tim 
rộng mở hân hoan đón nhận tin mừng 
chúa Giêsu và tin vào Ngài. 

3. Ôi Nữ Trinh, Người đã sinh Chúa Giê-
su tại Bết-lê-hem

Khi Giuse và Maria đến Bết lê hem, họ 
đã phải ngủ ở chuồng bò vì không có 
phòng trọ. Nơi đó Chúa đã được sinh 
ra. Các mục đồng là những người đầu 
tiên đến thờ lạy Chúa. Thiên sứ đã báo 
tin cho các mục đồng rằng đấng cứu độ 
đã được hạ sinh.  Lạy Mẹ Thiên Chúa! 
Chúng con cầu xin cho các trẻ em và 
những gia đình đã vì chiến tranh hay 

 Kinh Mân côi Năm Sự Vui dành cho các em thiếu nhi Lần chuỗi Mân Côi như thế nào?
Kinh Lạy Cha

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 
mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

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 Ma-ria Đức Mẹ Chúa Trời, 
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi 
này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

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.

Lời Nguyện Mân Côi
(hoặc còn gọi là Kinh Fati-

ma)

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho 
chúng con. Xin cứu chúng con 
khỏi sa hỏa ngục, xin đem các 
linh hồn lên thiên đàng, nhầt là 
những linh hồn cần đến lòng 
Chúa thương xót hơn.

thiên tai lấy mất đi nơi trú ngụ. Xin Mẹ 
sai người  cứu giúp họ và mang đến cho 
họ sự Bình An của Thiên Chúa. 

4. Ôi Nữ Trinh, người đã dâng  Chúa Giê-
su trong đền thánh

Sao 40 ngày Giuse và Maria dâng chúa 
Giesu vào đền thánh Jerusalem theo 
luật Do Thái giáo. Lúc ấy Simeon, một 
cụ già thánh thiện trong đền thánh, 
Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho Si-
meon được biết Giêsu là ai và ông đã 
hân hoan bồng Chúa trên tay và tung 
hô: Mắt tôi đã được thấy sự cứu độ và 
ánh sáng chiếu soi mọi loài. Lạy chúa 
Giêsu, chúng con cầu xin Chúa cho tất 
cả những ai chưa biết Ngài. Hãy ban cho 
họ cơ hội được nghe và hiểu về Ngài, để 
họ biết rằng chỉ có Chúa là ánh sáng và 
sự cứu rỗi trên thế gian này. 

5. Ôi Nữ Trinh, Người đã tìm thấy Chúa tron
g đền thờ

Khi chúa Giêsu được 12 tuổi, Ngài theo 
cha mẹ lên đền thánh Jerusalem. Chúa 
ở lại đền thờ và đàm đạo với các nhà 
thông thái về Đức Chúa Cha. Khi ấy Ma-
ria và Giuse đã lên đường về nhà. Dọc 
đường họ nhận ra chúa Giêsu không 
cùng họ trở về Nazareth. Họ lo sợ đi tìm 
chúa Giêsu cho đến khi tìm được Ngài.  
Lạy Thiên Chúa là Cha! Chúng con cầu 
xin cho tất cả các bậc cha mẹ đã bị mất 
con, những người đang lo lắng cho con 
mình, và cả những người đang mang 
thai mà phải lo sợ cho tương lai con 
họ.  Xin hãy giúp họ vững niềm tin rằng 
Thiên Chúa luôn bên họ trong mọi hoàn 
cảnh.


