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THÔNG BÁO 

Về Tuần Cửu Nhật kính Thánh Antôn Pađôva 
để cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 mau chấm dứt 

 
 

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, 
và anh chị em trong gia đình giáo phận 

 
Kính thưa anh chị em, 

 
Đại dịch Covid-19 đang lan tràn với tốc độ khủng khiếp trên khắp thế giới cũng như tại Việt 

Nam, gây ra biết bao thiệt hại đau thương và làm xáo trộn cuộc sống của toàn thể nhân loại, đến 
từng gia đình, từng cá nhân. Đã có gần 200 triệu người nhiễm bệnh và hơn 4 triệu người tử vong, 
trong đó có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Nhiều tỉnh thành, khu phố, làng xóm bị 
phong toả và một số địa phương phải giãn cách. Ở nhiều nơi, các sinh hoạt tôn giáo phải tạm ngưng, 
việc tham dự Thánh lễ cũng bị hạn chế. 
 

Hiệp thông mật thiết với gia đình nhân loại giữa thời gian thử thách nặng nề này, với niềm 
xác tín rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót không bao giờ bỏ rơi con cái và lời cầu 
nguyện trong khiêm tốn chân thành sẽ được Chúa nhậm lời, hôm nay, tôi mời gọi anh chị em trong 
gia đình Giáo phận cùng hiệp ý làm Tuần Cửu Nhật kính Thánh Antôn, từ ngày 3/8 đến 11/8, để 
nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, Chúa sớm ban bình an cho nhân loại và cho dịch bệnh mau 
chấm dứt. 
 

Trong Tuần Cửu Nhật, mỗi ngày sẽ có Thánh lễ vào lúc 9 giờ và Kinh nguyện vào lúc 15 
giờ tại Đền Thánh Antôn Trại Gáo (có nội dung chi tiết kèm theo). Thánh lễ và Kinh nguyện sẽ 
được truyền hình trực tiếp trên các trang mạng của Giáo phận. Để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch 
bệnh, xin anh chị em không tập trung về Đền Thánh mà chỉ hiệp thông tham dự trực tuyến. 
 

Thời gian Chủ tế Thánh lễ 
Bài đọc, hát lễ, 

Kinh Tuần Cửu 
Nhật 

Ý chỉ Thánh lễ 

Ngày 1: Thứ Ba, 
3/8 

Đức Cha Anphong 
Nguyễn Hữu Long 

Dòng Mến Thánh 
Giá Vinh 

Cầu cho dịch bệnh Covid-19 
mau chấm dứt 

Ngày 2: Thứ Tư, 
4/8 

Đức cha Phaolô Maria 
Cao Đình Thuyên 

Hiệp hội Thánh 
Antôn Pađôva 

Cầu cho nhân loại đang rên xiết 
trong cơn đại dịch 

Ngày 3: Thứ Năm, 
5/8 

Cha Phêrô Nguyễn 
Văn Vinh 

Dòng Bác ái 
Thouret 

Cầu cho các bệnh nhân dịch 
bệnh Covid-19 

Ngày 4: Thứ Sáu, 
6/8 

Cha Bênađô Trần 
Xuân Thùy 

Hiệp hội Thừa sai 
Bác ái Vinh 

Cầu cho những người đã qua đời 
vì dịch bệnh 

Ngày 5: Thứ Bảy, 
7/8 

Cha Phêrô Nguyễn 
Xuân Quý 

Ca đoàn Giáo xứ 
Nhân Hòa 

Cầu cho các tín hữu trong cơn 
dịch bệnh 
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Ngày 6: Chúa 
nhật, 8/8 

Cha Giuse Nguyễn 
Văn Hiệu 

Ca đoàn Giáo xứ 
Trại Gáo 

Cầu cho các nhà lãnh đạo và các 
vị hữu trách 

Ngày 7: Thứ Hai, 
9/8 

Cha Antôn Hoàng 
Trung Hoa 

Thiếu Nhi Thánh 
Thể 

Cầu cho các nhà chuyên môn 
sớm tìm ra các phương thuốc 
chữa trị dịch bệnh 

Ngày 8: Thứ Ba, 
10/8 

Đức Cha Phaolô 
Nguyễn Thái Hợp 

Hiệp hội Đa Minh 
Tin Mừng 

Cầu cho các bác sĩ và nhân viên 
y tế biết tận tâm tận lực phục vụ 
các bệnh nhân 

Ngày 9: Thứ Tư, 
11/8 

Đức Cha Anphong 
Nguyễn Hữu Long 

Các chủng sinh Cầu cho mọi người biết lan tỏa 
tinh thần tương thân tương ái 
trong đại dịch 

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Antôn, 
ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta 
 

Thân ái trong Chúa Kitô. 

 
 Anphong Nguyễn Hữu Long 

Giám mục Giáo phận Vinh 


