
Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng của Thánh Alphonsus Liguori 

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đang hiện diện trong Bí tích 

Thánh Thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sư ̣ và con ao ước được rước 

Chúa vào tâm lòng con. Song bây giờ con chẳng được rước thâ ̣t 

Mình va ̀ Máu Thánh Chúa, thì ít nư ̃a lại xin Chúa ha ̃y ngư ̣ vào lòng 

con cách thiêng liêng. 

Con ôm ấp Chúa như thể Chúa đã ngư ̣ trong lòng con và liên kết cả 

toàn thân con với Chúa. Xin đư ̀ng bao giờ để con pha ̉i xa lìa Chúa. 

Amen. 

 

Thẻ cầu nguyện 

Trong thời điểm cần thiết này, Đức Tổng Giám mục Jose H. Gomez của Los 

Angeles, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ (USCCB) mời gọi các tín hữu cùng 

nhau chạy tới kêu cầu Đức Mẹ Guadalupe can thiệp. Dưới đây là thẻ cầu nguyện 

để lấy làm tài liệu. 

http://www.usccb.org/about/communications/upload/prayer-coronavirus-2020-

card-vietnamese.pdf 

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện với Đức Maria trong 

thời gian Đại dịch coronavirus 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô soạn lời cầu nguyện kêu cầu cùng Đức Mẹ, Sức khỏe 

của Bệnh nhân, để cầu xin sự bảo trợ của Mẹ trong giai đoạn đại dịch Covid-19 

coronavirus khắp thế giới. Bản dịch dựa theo tin tức của Vatican. 

 

La ̣y Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng dẫn đường cho chúng con như một 

dấu chỉ của sự cứu rỗi và hy vọng. Chúng con phó tha ́t cho Mẹ, Sư ́c 

khỏe của bệnh nhân, như ̃ng người đứng bên thập giá cùng thông 

phần đau khổ với Chúa Giêsu, giữ vững niềm tin va ̀o Mẹ. 

 

http://www.usccb.org/about/communications/upload/prayer-coronavirus-2020-card-vietnamese.pdf
http://www.usccb.org/about/communications/upload/prayer-coronavirus-2020-card-vietnamese.pdf


Mẹ, la ̀ nguồn cứu rỗi của dân thánh Chúa, biết những gì chúng con 

cần, và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ trợ giúp để, như ở Cana xứ 

Galilê, chúng con có thể tìm la ̣i niềm hân hoan và vui mừng sau 

thời gian thử thách này. 

 

Xin giúp chúng con, Mẹ của Lòng Chúa Thương Xót, tuân theo 

tha ́nh ý của Thiên Chúa Cha và thi ha ̀nh như ̃ng điều Chúa Giêsu 

dạy, Đâ ́ng đã tự mình gánh lấy những đau khổ và ga ́nh vác nỗi 

buồn sâ ̀u của chúng con để dẫn dắt chúng con, qua đường thập tư ̣ 

giá, đến hưởng niềm vui phục sinh. Amen. 

 

Dưới sự che chở của Mẹ, chúng ta tới ẩn náu nơi Thánh Mẫu của 

Thiên Chúa. Xin đừng bỏ rơi những lời van xin của chúng con đang 

nơi thử thách, nhưng giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy, la ̣y 

Trinh Nữ vinh quang và muôn ơn phước. Amen. 

 

 

Covid-19: Lời Nguyện Tập Thể  
  

Cầu cho tất cả những người đang được điều trị bệnh nhiê ̃m 

coronavirus, 

     Chúng con cầu xin cho họ được chăm sóc và chữa lành. 

 

Cầu cho những người trình trạng dễ bị nhiễm bệnh, 

     Chúng con cầu xin cho được an toàn và bảo vệ. 
 

Cầu cho tất cả những người đang trải qua sợ hãi hoặc lo lắng, 

     Chúng con cầu xin cho được bình an Tâm tri ́ lẫn tâm linh. 

 

Cầu cho các gia đình bị ảnh hưởng đang phải đối mặt với các quyết 
định khó khăn giữa thực phẩm cơm ăn gia đình hoặc bảo vệ an toàn 

công cộng, 

     Chúng ta cầu xin cho các chính sách biết đồng cảm hoàn cảnh của 

họ. 
 

Cầu cho những người không có bảo hiểm y tế đầy đủ, 



     Chúng ta cầu xin để không một gia đình nào sẽ phải đối mặt với 

gánh nặng tài chính một mình. 

 

Cầu cho những người sợ tiếp cận đê ̉ được chăm sóc vì lý do nhập cư 

bất hợp pháp, 

     Chúng ta cầu xin để họ được tiếp nhận đúng với phẩm giá của 

Thiên Chúa ban. 

 

Cầu cho nhân loại trên khắp thế giới, 

     Chúng ta cầu xin cho nhân loại biết chia sẻ đoàn kết. 
 

Cầu cho các quan chức nhà nước và các nhà lãnh đa ̣o quốc gia, 

     Chúng ta cầu xin họ được khôn ngoan và được hướng dẫn. 

 

La ̣y Cha toàn năng, trong thời gian này xin cho Giáo hội của Chúa 

là dấu hiệu của niê ̀m hy vọng, an ủi và yêu thương tới tất cả mọi 

người. 

     Xin ban ơn bình an. 

     Xin ban ơn an ủi. 

     Xin ban ơn chữa lành. 

     Hãy ở với chúng con luôn, Lạy Chúa. 

 

Amen. 

 


