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CHIẾN DỊCH TUẦN CỬU NHẬT 

CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

TRƯỚC ĐẠI DỊCH CORONA 
(Từ thứ Sáu 07/02 đến thứ Bảy 15/02) 

 

Theo lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) và Đức Giám mục 

Giáo phận Xuân Lộc, Ban Huấn Giáo - Thiếu nhi xin quý Tuyên Uý, Trợ Uý, các anh chị 

GLV - Huynh Trưởng phát động cho các em Thiếu nhi rước lễ, hy sinh và cầu nguyện theo ý 

chung của HĐGMVN: 

 

I. MỤC ĐÍCH 

 Cầu nguyện cho thế giới trước đại dịch Corona đang hoành hành, đặc biệt là Trung 

Quốc và Việt Nam. 

 Cầu nguyện cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch cúm Corona. 

 Xin cho các bệnh nhân mau bình phục và cho chúng ta thoát khỏi nạn dịch đang tràn 

lan. 

 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo lý viên – Huynh trưởng (GLV-HT). 

 Các Đoàn thể khác trong Giáo Hội. 

 

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN 

 Thời gian: Chín (09) ngày, từ Thứ Sáu 07/02/2020 đến hết thứ Bảy 15/02/2020 

 Chương trình cụ thể: 

 DÂNG LỄ: tham dự Thánh Lễ và rước lễ mỗi ngày (cả 9 ngày). 

 CẦU NGUYỆN: có 2 hình thức (tùy nghi lựa chọn theo hoàn cảnh tổ chức): 

1. Cá nhân: 

 Dâng kinh tối: Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính 

mừng, Kinh sáng danh. 

 Và lời nguyện vắn (đọc 3 lần sau kinh tối): “Vì cuộc tử nạn đau thương 

của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới..” 

 Lưu ý: Lời cầu nguyện này có thể được đọc bất cứ lúc nào trong ngày, 

nhất là đọc thầm mỗi khi các em làm một việc hy sinh, tông đồ. 
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2. Đội, Đoàn: "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy 

ở giữa những người ấy." (Mt 18,20) 

 GLV-HT có thể tổ chức cho các em đọc kinh mỗi tối sau Thánh Lễ.  

 Chương trình: Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Lạy Cha, 10 (hoặc 50) kinh 

Kính mừng, Kinh sáng Danh. 

 Và lời nguyện vắn (đọc 3 lần sau 10 kinh Kính mừng): “Vì cuộc tử nạn 

đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế 

giới.” 

 Có thể kết hợp với Nến, các bài hát. 

 HY SINH 

 Hơn hẳn những ngày bình thường, trong tuần CỬU NHẬT này, mời gọi các em cố 

gắng có những Hy Sinh từ cá nhân như: ít bớt giờ xem điện thoại, xem Tivi, đi 

chơi…; Bớt 1 ly trà sữa, café mỗi ngày; hoặc bớt những tính hư nết xấu khác.  

 Sau mỗi việc như thế, các em thầm cầu nguyện cho thế giới và Việt Nam trong đại 

dịch (đọc lại lời nguyện vắn ở trên). 

 

 LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ 

 Quyết tâm thực hiện nhiều hơn nữa những việc tông đồ, hữu ích: nhặt, dọn rác, 

giúp đỡ mọi người…; hoặc các ý tưởng: tặng nước uống miễn phí, tặng khẩu trang, 

góp quỹ cho người nghèo, neo đơn… và vô số các ý tưởng của cá nhân các em, của 

đội và đoàn. 

 Sau mỗi việc như thế, các em thầm cầu nguyện cho thế giới và Việt Nam trong đại 

dịch (đọc lại lời nguyện vắn ở trên). 

 

 Tâm điểm của tuần Cửu Nhật là Thứ Năm ngày 13/02/2020. 

 Tối thứ Năm, sau Thánh Lễ, toàn thiếu nhi trong giáo xứ Chầu Thánh Thể hoặc 

lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện sốt sắng theo hướng dẫn của HĐGMVN: “Xin 

Chúa cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chăn dịch cúm Corona. 

Xin cho các bệnh nhận mau bình phục và cho chúng ta thoát khỏi nạn dich 

đang lan tràn.” 

 

Lưu ý chung: Luôn nhắc Thiếu Nhi và người tham dự đeo khẩu trang mỗi khi quy tụ 

cầu nguyện chung với nhau. 


