
Lan	Hạt	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 Philatô, 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 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. 
  
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 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 Maria Đức Mẹ 
Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay 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 Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho 
khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm 
lòng chương xót Chúa hơn. Amen. 
  
 Each Decade of the Rosary: 1 Mystery of the Joyful / Light / Sorrowful / 
 the Glorious Mysteries * 1 Kinh Lạy Cha * 10 Kinh Kính Mừng * 1 
 Kinh Sáng Danh * 1 Lời Nguyện Fatima 
  
Kinh Lạy Nữ Vương: 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 khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là 
Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt 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. 
  
Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  

Phong	Trào	Thieu	Nhi	Thánh	The	Việt	Nam	tại	Hoa	Kỳ		
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THE SPIRITUAL BOUQUET   

The Holy Rosary  
  
 

  
Thiếu Nhi Nhờ Mẹ Đinh Ninh,  

Quyết Làm Gương Sáng Xứng Danh Tông Đồ.  
We ask Mary, Mother of God, for help as we commit to do  

good deeds as apostles of Jesus.  
 

October 11, 2014 - October 17, 2014 
 

 

Name _______________________________________ 
 
Ngành _________________________   Cấp_________ 

  



Lời Nguyện – Prayer 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

VEYM	National	Spiritual	Bouquet	Campaign			

The Mysteries of the Rosary  

This Spiritual Bouquet is my commitment to follow Jesus.  I ask 
Mary, Mother of Jesus to help me in all my thoughts, words and 
actions so that I may be called an apostle of Jesus.  

Instructions:  
 The Campaign will start on Oct 4th, 2014 and end on Oct 31st, 

2014. 
 Record Spiritual Bouquet daily.  Date and color a flower when 

you do a decade of the Rosary with the intention of asking 
Mary, Mother of Jesus, to help you do better and to do more 
good deeds as an apostle of Jesus.   

 On the weekend at TNTT, we will all pray the rosary together.  
Date and color the flowers at the bottom of page 2 afterwards. 

 During the week, try to pray at least one decade of the rosary eve-
ryday.  Date and color one of the flowers on page 3 for every dec-
ade that you pray. 

 Write a prayer in the space below.  
 Turn your Bó Hoa Thiêng in to your nganh every Saturday. 

The Luminous Mysteries - Năm Sự Sáng 
	

Date and color a flower when you recite one decade of the Rosary 
with the intention of asking Mary to help you to do good deeds as an 
apostle of Jesus. 
 

Thứ nhất thì ngắm -  Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại 
sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức 
Chúa Trời.  
  

 1st light mystery - The Baptism of Jesus  
 Let us ask Mary to help us carry out the mission, 
 which God has giving to us.    
 

Thứ hai thì ngắm -  Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước 
thành rượu tại Cana.  Ta hãy xin cho được vững tin vào 
quyền năng của Đức Chúa Trời.  
  
 2nd light mystery - The wedding of Cana  
 Let us ask Mary to help us open our hearts to be 
 the disciples of faith.   
 

  
Thứ ba thì ngắm -     Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời 
và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.  
 

 3rd light mystery - The proclamation of the    
 Kingdom of God. Let us ask Mary to help us come 
 to Jesus through the Sacrament of Reconcilia-
 tion, which he has entrusted to his Church.  
  
Thứ bốn thì ngắm - Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi 
Tabor. Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.   
 

 4th light mystery - The Transfiguration  
 Let us ask Mary to help us to transform our life 
 by the power of the Holy Spirit.  
 
  
Thứ năm thì ngắm -  Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh 
Thể.  Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu 
Thánh Người.  
  
 5th light mystery - The institution of the Eucharist 
 Let us ask Mary for the love of the Eucharist.  
  


