
 

 

 

 

How to Recite the Rosary 

Cách Lần Hạt Mân Côi 

 

 
  



 

Cách Lần Hạt Mân Côi: 

1. Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh 

Tin Kính 

2. Đọc Kinh Lạy Cha 

3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng 

4. Đọc Kinh Sáng Danh 

5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh 

Lạy Cha 

6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng 

 

7. Đọc Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện 

Mân Côi 

 

8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc 

Kinh Lạy Cha (Lặp lại mục 6 và 7 

=> và tiếp tục cho đến hết các Mầu 

Nhiệm thứ 3, 4 và 5) 

9. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương 

10. Làm Dấu Thánh Giá 

How to Recite the Rosary 

1. Make the Sign of the Cross and say 

the Apostles' Creed 

2. Say the Our Father 

3. Say three Hail Marys 

4. Say the Glory Be 

5. Announce the first mystery 

and then say the Our Father 

6. Say 10 Hail Marys while meditating 

on the mystery 

7. Say the Glory Be followed by the  

O My Jesus prayer requested by 

Mary at Fatima 

8. Announce the second mystery; then 

say the Our Father (and repeat steps 

6 & 7 as you continue through the 

remaining mysteries) 

9. Say the Hail, Holy Queen 

10. Make the Sign of the Cross 

 

 

Kinh Tin Kính / The  Apostles' Creed / Credo 

 

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc 

vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức 

Chúa Giêsu Kitô là Con Một Ðức Chúa Cha 

cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Ðức Chúa 

Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi 

Ðức Bà Maria Ðồng 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 

mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa 

Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại 

xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin 

kính Ðức 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. 

 

I believe in God, the Father almighty, 

Creator of heaven and earth. 

and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, 

who was conceived by the Holy Spirit, 

born of the Virgin Mary, 

suffered under Pontius Pilate, 

was crucified, died, and was buried; 

he descended into hell; on the third day he 

rose again from the dead; he ascended into 

heaven, and is seated at the right hand of 

God the Father almighty; from there he will 

come to judge the living and the dead. 

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic 

Church, the communion of saints, the 

forgiveness of sins, the resurrection of the 

body, and life everlasting. 

Amen. 

 

 

 

 



 

Kinh Lạy Cha / Our Father / Pater Noster 

Lạy Cha chung 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. 

Our Father, who art in heaven, hallowed be 

thy name; thy kingdom come; thy will be 

done on earth as it is in heaven. 

 

Give us this day our daily bread; 

and forgive us our trespasses 

as we forgive those who trespass against us; 

and lead us not into temptation, 

but deliver us from evil. Amen.

 

Kinh Kính Mừng / Hail Mary / Ave Maria 

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa 

Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ, hơn mọi 

người Nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc 

lạ. 

 

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho 

chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ 

lâm tử. Amen. 

 

Hail Mary, full of grace. 

The Lord is with thee. 

Blessed art thou among women, 

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 

 

Holy Mary, Mother of God, 

pray for us sinners, 

now and at the hour of our death. 

Amen.

Kinh Sáng Danh / Glory Be / Gloria Patri 

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con 

và Ðức Chúa Thánh Thần, như đã có trước 

vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời 

chẳng cùng. Amen. 

 

Glory be to the Father, and to the Son, 

and to the Holy Spirit. As it was in the 

beginning, is now, and ever shall be, world 

without end. Amen. 

Lậy Chúa Giêsu / Kinh Ðọc Sau Mỗi Chục Kinh / Oh, My Jesus 

Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. Xin 

cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các 

linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh 

hồn cần thêm lòng thương xót Chúa hơn. 

 

O my Jesus, forgive us our sins, save us 

from the fires of hell, and lead all 

souls to heaven, especially those most in 

need of thy mercy. 

Kinh Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina 

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho 

chúng con được sống, được vui, được cậy, 

thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu Evà, ở 

chốn khách đầy, kêu khẩn Bà thương. Hỡi 

ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt 

thương xem chúng con. Ðến sau khỏi đầy. 

Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa 

Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan 

thay, nhân thay, dịu thay Thánh Maria trọn 

đời đồng trinh. Amen. 

Hail, Holy Queen, Mother of mercy, our 

life, our sweetness, and our hope. To you do 

we cry, poor banished children of Eve, to 

you do we send up our sighs, mourning and 

weeping in this valley of tears. Turn then, 

most gracious Advocate, your eyes of mercy 

towards us, and after this our exile, show 

unto us the blessed fruit of your womb 

Jesus, O clement, O loving, O sweet Virgin 

Mary. Amen



 

The Mysteries of the Holy Rosary (Vietnamese/English) 

 

NĂM SỰ VUI / The Joyful Mysteries (Monday and Saturday) 

1. Thứ Nhất thì ngắm:   

Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. 

Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. 

 

2. Thứ hai thì ngắm:  

Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave. 

Ta hãy xin cho được lòng yêu người. 

 

3. Thứ ba thì ngắm:   

Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá. 

Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. 

 

4. Thứ bốn thì ngắm:  

Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh. 

Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy. 

 

5. Thứ năm thì ngắm:  

Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền 

thánh. 

Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn. 

 

1. The Annunciation of the birth of the Lord to 

Mary by the archangel 

Gabriel (Lk 1:26-38). 

 

 

2. The Visitation of Our Lady with St. Elizabeth, 

the mother of St. John the Baptist (Lk 1:39-56). 

 

 

3. The Nativity of Our Lord (Mt 1:18-25; Lk 

2:1-20). 

 

4. The Presentation of the Christ Child in the 

Temple (Lk 2:22-32). 

 

5. The Finding of the Child Jesus in the Temple 

(Lk 2:41-52). 

 

 

 

NĂM SỰ THƯƠNG / The Sorrowful Mysteries (Tuesday and Friday) 

1. Thứ nhất thì ngắm: 

Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu. 

Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên 

 

2. Thứ hai thì ngắm:  

Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho 

được hãm mình chịu khó bằng lòng 

 

3. Thứ ba thì ngắm:  

Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai. Ta hãy xin 

cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng 

 

4. Thứ bốn thì ngắm:  

Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá. Ta hãy xin 

cho được vác thánh giá theo chân Chúa. 

 

5. Thứ năm thì ngắm:  Ðức Chúa Giêsu chịu 

chết trên cây thánh giá. 

Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá 

Chúa. 

 

 

1. The Agony in the Garden of Gethsemane (Mk 

14:32-42). 

 

 

2. The Scourging of Jesus (Jn 19:1). 

 

 

 

3. The Crowning with Thorns (Mk 15:16-20). 

 

 

 

4. The Carrying of the Cross (Jn 19:12-17). 

 

 

 

5. The Crucifixion (Mt 27:33-56; Mk 15:22-41; 

Lk 23:26-49; Jn 19:16-30). 

 

 

 



 

NĂM SỰ MỪNG / The Glorious Mysteries (Wednesday and Sunday) 

1. Thứ nhất thì ngắm:  

Ðức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được 

sống lại thật về phần linh hồn. 

 

2. Thứ hai thì ngắm:  

Ðức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái 

mộ những sự trên trời 

 

3. Thứ ba thì ngắm: 

Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Ta hãy xin cho được long đầy dẫy mọi ơn Ðức 

Chúa Thánh Thần. 

 

4. Thứ bốn thì  ngắm:  

Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời. 

Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ. 

 

5. Thứ năm thì ngắm:  

Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời. 

Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng 

cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng. 

 

1. The Resurrection (Lk 24:1-12; Jn 20). 

 

 

 

2. The Ascension (Lk 24:50-53; Acts 1:1-12). 

 

 

3. The Descent of the Holy Spirit at Pentecost 

(Acts 2:1-4). 

 

 

 

4. The Assumption of the Blessed Virgin Mary 

(Song 2:8-14). 

 

 

 

5. The Coronation of the Blessed Mother (Rev 

12:1-4). 

NĂM SỰ SÁNG / The Luminous Mysteries (Thursday) 
1. Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi 

sông Giođan - Ta hãy xin cho mọi người trên thế giới 

trở về cùng Hội Thánh 

 

2. Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu tỏ mình nơi tiệc 

cưới Cana - Ta hãy xin cho người Công giáo là chứng 

nhân Tin Mừng của Chúa Kitô trong mọi thời đại. 

 

3. Thứ ba thì ngắm: Chúa Giêsu công bố Nước Trời 

và kêu goị hoán cải - Ta hãy xin cho mọi người trên 

thế giới xa lánh điều gian ác và nhận biết Chúa là 

Cha Toàn Năng Đấng Tạo Thành Vũ Trụ 

 

4. Thứ bốn thì  ngắm: Chúa Giêsu Hiễn Dung 

Ta hãy xin cho người Công Giáo can đảm sẵn sàng 

xưng đạo Thánh Chúa ra trước mặt muôn dân 

 

5. Thứ năm thì  ngắm: Chúa Giêsu lập Phép Thánh 

Thể diễn tả mầu nhiệm vượt qua - Ta hãy xin cho 

được siêng năng tham dự Thánh Lễ sốt sắng và dọn 

mìnnh xứng đáng chịu Mình Thánh Máu Thánh Chúa 

Kitô. 

 

 

1. The Baptism of Our Lord in the River Jordan 

(Mt 3:13-16). 

 

 

2. The Self-Manifestation of Our Lord at the 

Wedding at Cana (Jn 2:1-11). 

 

 

3. The Proclamation of the Kingdom of God 

(Mk 1:14-15). 

 

 

4. The Transfiguration of Our Lord (Mt 17:1-8; 

Lk 9:28-29). 

 

 

5. The Last Supper, when the Eucharist was 

Instituted (Mt 26). 


