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Thư ngỏ nhân dịp đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời Năm 2021 
 

 Thưa toàn thể  Cộ  ng đoàn dân Chúa trong đị a phậ  n Kyoto, sộ  ngườ i lây nhiể m virus Corona vậ n 

đang tiể p tụ c gia tăng. Trong tinh thậ n chuậ n bị  hườ ng tờ i đậ i lể  Đư c Mể  hộ n xác lên trờ i, vờ i tâm 

tình cậ u nguyể  n cho dị ch bể  nh sờ m lậ ng xuộ ng, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Mể  Maria lờ i 

nguyể  n cậ u: 

  

“Lạy Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con, cả thế giới chúng con đang chìm trong sự đau 

khổ và bất an. Trong những ngày tháng khốc liệt này, chúng con trông cậy vào sự phù trợ của Mẹ. 

Xin mẹ thương xót đoái nhìn và cứu giúp chúng con - là những thụ tạo bé nhỏ giữa cơn đại dịch 

virus Corona chủng mới đang hoành hành trên toàn thế giới. Xin Mẹ bảo vệ chúng con, là những 

người  đang phải chịu cơn đau đớn vì trị liệu và những di chứng, cho gia đình người thân của 

chúng con, cho tất cả những người đang khiếp sợ và bất an trước dịch bệnh, và xin mẹ cầu bầu 

cho cơn đại dịch sớm kết thúc.” 

 

❖ Cầu nguyện cho đức giám mục danh dự ライムンド Kenichi Tanaka 

 Đư c Giám Mụ c Tanaka đã vể  hườ ng nhan thánh Chúa vào ngày 29/7 vư a qua tậ i 1 bể  nh viể  n ờ  

Uwajima. Là thờ i điể m ngay trườ c sinh nhậ  t lậ n thư  94 vào ngày 31/8 cụ a Ngài, và ngày 21/12 năm 

nay cũng chính là dị p kỉ  niể  m 70 năm ngày thụ  phong Linh Mụ c. Mộ  t lậ n nư a tôi muộ n bày tộ  lòng 

cậ m tậ  sâu sậ c tờ i Ngài - ngườ i đã cộ ng hiể n cậ  cuộ  c đờ i mình trong cường vị  Linh Mụ c. Độ ng thờ i, 

xin quý Cộ  ng đoàn cũng tiể p tụ c dâng lờ i cậ u nguyể  n cho Ngài.  

 

❖ Cầu nguyện cho ông bà, những người cao tuổi và người bệnh 

 Nhân ngày lể  kính 2 thánh Gioakim và thánh Anna (ngày 26/7 ) - là cha mể  cụ a Mể  Maria, Đư c 

Giáo hoàng Francisco đã chỉ  đị nh ngày 25/7 là “ Ngày thể  giờ i cậ u nguyể  n cho ông bà và ngườ i cao 

tuộ i” lậ n thư  nhậ t, để  khậ ng đị nh vờ i xã hộ  i vể  giá trị  tộ n tậ i cụ a ông bà và ngườ i cao tuộ i. 

Vào ngày này, chúng ta đườ c mờ i gộ i để  gư i tờ i ông bà và ngườ i cao tuộ i như ng tràng vộ  tay cậ m 

ờn, độ ng thờ i đi gậ  p gờ  tậ t cậ  như ng ngườ i già neo đờn đang sộ ng cô độ  c, gư i tờ i hộ  lờ i hư a cụ a 

Chúa Giêsu “ Thậ y sẽ luôn ờ  cùng anh em” trong kinh thánh (Mt 28,20). Do tình hình dị ch bể  nh 

căng thậ ng, nên chúng ta phậ i hậ n chể  cậ  viể  c thăm hộ i ngườ i bể  nh và ngườ i cao tuộ i, tuy nhiên 

trong dị p nghỉ  hè này, tôi mong quý Cộ  ng đoàn, đậ  c biể  t là như ng ngườ i đang sộ ng xa gia đình sẽ 

chú ý giư  gìn sư c khoể  cho nhau, nhưng vậ n sộ ng thông điể  p này bậ ng trái tim mình. 

 

❖ Cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn vì dịch bệnh 

 Xin quý Cộ  ng đoàn cùng hiể  p thông cậ u nguyể  n cho như ng ngườ i đang gậ  p khó 

khăn do tình hình dị ch bể  nh kéo dài và thậ m hoậ  mưa bão, xin cho hộ  sẽ vườ t qua cờn cùng cư c này 

nhờ  sư  trờ  giúp cụ a Đư c mể  Maria. Lậ y Mể  Maria, niể m an ụ i cụ a như ng ngườ i đang đau khộ , xin 

Mể  hãy dang tay ôm lậ y chúng con - như ng đư a con đang gậ  p khó khăn cụ a mể . Xin Mể  nguyể  n cậ u 

cùng Thiên Chúa, để  ngài giờ tay quyể n năng mà cư u giúp chúng con khộ i cờn đậ i dị ch khụ ng khiể p 

này. Amen 
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