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Tổng Hội Rất Thánh Đưć Mẹ Mân Côi là một tổ chức rất cao 

trọng quảng bá về Mầu nhiệm Mân Côi, về những ơn lành được 
Chúa ban cho nhờ việc gia nhập Hội Mân Côi để cùng cầu 

nguyện hiệp thông bằng việc lần Chuỗi Mân Côi. 
Trong hôị thánh công giáo chính Đức Mẹ đã hiêṇ ra với Thánh 

Dominico và truyêǹ cho thánh nhân truyền bá, tổ chức đọc 
kinh Mân Côi, đê ̉chống lại bè rối Albigense tại miền nam nước 

Pháp, nhờ thực hiện việc Lần Chuỗi mân Côi mà be ̀ rối 
Albigense  bị tan rã.  

 
Thời bấy giờ người ta rất sốt sắng đọc kinh Mân Côi, sau này 

các Đức GH Lêo XIII, đã truyêǹ cho cả thế giới công giáo siêng 
năng đọc kinh Mân Côi, sau khi Thánh Dominico qua đời thì 

chương trình đoc̣ kinh Mân Côi co ́ vẻ suy giảm, nhưng Thánh Louis Marie Grignion de 
Montfort cũng là đệ tử dòng Thánh Đaminh đã được Đưć GH Clemento XI giao cho trách 

nhiệm điều chỉnh lại kinh Mân Côi và cho thành lập nhiêù hôị MC trên toàn thê ́giới. Thánh 
Louis Marie Grignion de Montfort không nhưñg đã lập ra nhiều hội Mân Côi, mà còn tuyên̉ 

chọn nhiều chiến sĩ Đức Mẹ Mân Côi, có nhiệm vụ truyêǹ bá kinh Mân Côi trên khắp thế 
giới. Do vậy mà hiện nay, trong Hội thánh công giáo có rất nhiều hội Mân Côi, và cổ đôṇg 

viên truyền bá kinh Mân Côi.  

 
Khi xưa ở VN hội MC đươc̣ hoạt đôṇg rất tích cực tại hai GP Phát Diệm và Bùi Chu. Sau 
năm 75 tình hình kinh tế khó khăn nhiều giáo hữu bị chi phối do cả ngày lao động kiếm 

tiền sinh sống sinh ra mệt mỏi, đã sao nhãng việc tổ chức đọc kinh lần chuỗi mỗi buổi tối 
tại gia đình, từ việc bỏ đọc kinh tối, cũng lơ là việc giáo dục con cái, (vì thường sau khi 

đọc kinh cũng là lúc cha mẹ nhắc nhở con cái những việc sai xót cần điều chỉnh) chính 
điều này dẫn đến nhận thức yếu kém về tinh thần đạo đức, về lòng bác ái yêu thương của 

con người và nảy sinh nhiều tác hại xầu khác. 

 
Từ suy nghĩ trăn trở, lo lắng cho thế hệ con cháu sau này, nên khi sang Mỹ năm  1993, tôi 
Thomas Trần Khắc Khoan đã bàn cùng cha Hoàng xin thành lập Hội mân Côi và đã được 

Đức Tổng GM là Đưć Hôǹg Y Mahoni của thành phố Los Angeles chấp nhận đề nghị, tôi 
cùng cha Hoàng bắt đầu thành lập hội Mân Côi đầu tiên tại LA tư ̀năm 1994 tháng 10 ngày 

7. 
Sau khi Hội Mân Côi được thành lập, đã được sự hưởng ứng của nhiêù người trên khắp thế 
giới xin gia nhập, nhất là tại VN và Hoa Kỳ. Do đó mà THRĐMMC tại Hoa Kỳ bắt đầu từ 

đây và ngày càng lớn mạnh. Cho đến nay thì số hội viên đã lên đêń 273.495.  

 
Đức Mẹ đã ban muôn vàn ơn lành cho tất cả các hv đã gia nhập THMC. Điều đặc biệt cao 

quí nhất là nếu ai đã gia nhập THMC thì chắc chắn sẽ được ơn phần rỗi linh hồn sau này. 
Để hiều rõ hơn, xin quý ông, bà, anh, chị đọc kỹ cuốn sách của tôi là Sách Kinh MC và Một 

trong chuôĩ hạt MC thì co ́đầy đủ. 
 
Thomas Trần Khắc Khoan 


