Thư Ngỏ của Gia Đình Vinh Sơn
trước dịch bệnh COVID-19

TIẾNG VIỆT

Trước tình hình dịch bệnh Virus Corona đang lây lan và ảnh hưởng đến mọi
quốc gia trên thế giới, Gia Đình Vinh Sơn Quốc Tế chung tay cùng cộng đồng
trong việc nỗ lực khống chế, ngăn chặn sự lây lan và đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh
này.
Ban Điều Phối Gia Đình Vinh Sơn Quốc Tế kêu gọi toàn thể anh chị em trong
gia đình Vinh Sơn cùng chung tay hợp tác với nhau để ngăn chặn hiệu quả sự
lây lan của dịch bệnh này. Là những công dân tích cực, chúng ta hãy đóng góp
những “hạt cát nhỏ bé” của mình, cùng dõi theo sự chỉ dẫn của những nhân viên
y tế, những người đang chiến đấu với dịch bệnh nơi tiền tuyến để điều trị, chăm
sóc cho những người mắc bệnh và đẩy lùi dịch bệnh này.
Liên quan đến vấn đề phục vụ của chúng ta trong việc đáp ứng những nhu cầu
căn bản của mọi cá trên toàn cầu, chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua việc phục
vụ những người nghèo khổ, đặc biệt là đáp ứng cho họ những nhu cầu căn bản về
lương thực và y tế. Chúng ta hãy phục vụ một cách khôn ngoan để không những
bảo vệ được sức khỏe cho bản thân mà còn tránh làm cho dịch bệnh này lan rộng
thêm. Hãy hành động dựa trên những khuyến cáo và chỉ dẫn thực tiễn của các
chuyên gia y tế tại quốc gia và trên thế giới.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Ảnh Vảy, Thánh Vinh Sơn và các toàn thể các
Thánh trong Gia Đình Vinh Sơn, chúng ta cùng tin tưởng cầu xin cho dịch bệnh
sớm được dập tắt và tình hình thế giới sẽ sớm được chuyển biến tốt hơn.
Chúng tôi mời gọi quý anh chị em trong gia đình Vinh Sơn cùng cầu nguyện
hằng ngày với lời kinh bên dưới, một cách cá nhân, cùng gia đình hay cùng hội
đoàn (tùy điều kiện có thể).
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Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, Đấng bênh vực kẻ yếu đuối
Xin đoái thương nhìn đến đoàn dân Chúa trên toàn thế giới
Đang bị đe dọa bởi dịch bệnh
Xin đoái thương nhìn đến chúng con
Và tỏ cho chúng con lòng thương xót tuyệt hảo của Ngài
Xin Ngài đưa tay dẫn dắt
những ai đang vất vả chiến đấu
để họ vượt qua thời gian thử thách này!
Xin ban chúng con tinh thần quảng đại
Để chúng con biết nâng đỡ những người yếu đuối
Những người già cả, những người vô gia cư và tay trắng…
Cả những ai đang trong cơn khủng hoảng
Xin cho chúng con biết tiến lại gần
à đưa tay nâng đỡ từng người họ trong thời gian khó khăn này!
Xin gìn giữ các bác sĩ và các nhân viên y tế
Đặc biệt tại những nơi mà dịch bệnh đang hoành hành
Xin ban ơn soi sáng cho họ
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh
Chúng con cầu xin
Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con
Người là Đấng bảo trợ cho những ai đến cầu xin. Amen.
Chúng ta cầu nguyện cùng Cha và Kính Mừng.

