
Kyo.Prot.N. 78/2020 
Xin gởi các giáo dân trong địa phận Kyoto  
 

Thư mục vụ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 2020  
của Đức Giám Mục giáo phận 

 

 Giáo dân trong giáo phận Kyoto thân mến, số người bị lây nhiễm Corona Virus không hề 
thuyên giảm. Tháng 6 vừa qua chúng ta vừa bắt đầu các thánh lễ nay lại bị tạm dừng. Để 
đón mừng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Cha xin trích dẫn những lời cầu nguyện của Đức Thánh 
Cha Phaxicô trong cơn đại dịch này để gởi đến cho chúng con cầu nguyện.  
 
◼ Đức Mẹ là Đấng Bảo Trợ 
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời và là Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, khi đau 
khổ và lo lắng đang xiết chặt thế giới, chúng con chạy đến bên Mẹ, tìm nương ẩn dưới sự 
che chở của Mẹ. Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót ghé mắt đoái nhìn chúng con 
đang trong cơn đại dịch, xin an ủi những người đang được trị liệu cũng như những người 
mà họ không thể ở gần bên để tránh lây nhiễm. Xin Mẹ bảo vệ chúng con và cho cơn đại 
dịch này mau sớm được kết thúc.   

 

◼ Tưởng nhớ những người đã qua đời 
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót an ủi những người đang đau khổ than khóc vì 
những người thân yêu của họ đã qua đời vì đại dịch này, đôi khi được an táng cách đau 
lòng. Xin Mẹ hãy cùng chúng con cầu khẩn lòng nhân từ của Thiên Chúa cho họ được về 
hưởng tôn nhan Ngài.  

 

◼ Xin an ủi những người thân mà chúng con không được gặp mặt 
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những  
người lớn tuổi, những người đang nhập viện không được người thân đến thăm. Đặc biệt 
vào kỳ nghỉ hè này, rất nhiều người không thể về quê để gặp người thân của họ, vì sức 
khỏe của nhau xin cho họ vẫn tiếp tục giữ một sự liên đới một cách tốt đẹp.  

 

◼ Sự bất an trong sinh hoạt và công việc 
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin ban niềm hy vọng cho những người vì đại dịch mà không có 
việc làm, xin Mẹ cũng nâng đỡ ủi an cho những người ở miền nam, tây bắc nước nhật 
trong tháng 7 vừa qua đã bị nhiều thiên tai do mưa lũ và cho những người yếu thế trong 
xã hội luôn được mọi người quan tâm và lo lắng.   

 

◼ Cảm tạ 
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, 
những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của 
mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho 
họ sức mạnh, lòng quảng đại và sức khỏe. Cũng xin cảm tạ ơn Mẹ đã cho giáo hội chúng 
con có những người giáo dân, tu sĩ, linh mục đã cống hiến sức lực của mình cho việc 
phòng chống đai dịch. Xin Mẹ tiếp tục gìn giữ bảo vệ sức khoẻ cộng đoàn chúng con và 
duy trì chúng con nên một trong Chúa.  
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái của Mẹ đang gặp 
hoạn nạn và xin Chúa dùng bàn tay quyền năng của Người để can thiệp, giải thoát chúng 
con khỏi đại dịch khủng khiếp này. Amen. 

                       Ngày 15 tháng 8 năm 2020 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 
                                                Phaolô Otsuka Yoshinao   

 


