
 

THÔNG BÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 

Về dịch bệnh viêm phổi cấp – do virus Corona (COVID-19) 

 

Kính gửi Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân 

Như chúng ta đã biết, dịch bệnh viêm phối cấp do chủng mới Corona (được gọi là COVID-19) 

đã xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) từ một tháng nay và đã lan rộng đến nhiều nước trên thế 

giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Ngày 01-02-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký thông báo 

chính thức về dịch bệnh này. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã đưa ra lời khuyến cáo 

cũng như những biện pháp cụ thể để giúp người dân phòng chống dịch bệnh. Ngày 02-02-2020, 

Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng ra thông báo về tình trạng nguy hiểm của dịch bệnh, đồng 

thời kêu gọi mọi tín hữu cầu nguyện, “xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc 

ngăn chặn dịch bệnh, xin Người chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh, và cho mọi người 

khỏi bị lây nhiễm vì dịch bệnh này”. 

Một số nhà chuyên môn nhận định: vào khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 dương lịch, dịch 

viêm phổi cấp do virus Corona sẽ lên tới đỉnh điểm, trước khi giảm bớt vào đầu tháng 4. Xét thấy 

tình hình dịch bệnh càng ngày càng lây lan với tốc độ nhanh chóng và diễn biến khó lường, và 

để góp phần làm giảm thiểu những hậu quả của dịch bệnh, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội xin lưu 

ý như sau: 

1- Trong các buổi cầu nguyện (sáng và chiều), xin đọc kinh cầu nguyện “Xin ơn chữa lành” do Hội 

đồng Giám mục Việt Nam soạn thảo và phổ biến (đính kèm với Thông báo này). 

2- Tại mỗi nhà thờ (Giáo xứ cũng như Giáo họ),  xin tổ chức Chầu Thánh Thể vào hai ngày trong 

tuần: thứ Ba và thứ Năm. Mỗi giờ chầu có thời lượng khoảng 45 phút. Trong giờ chầu, lần hạt 

Mân Côi (5 chục), hoặc đọc Kinh Lòng Thương xót Chúa, xin Chúa chữa nhân loại khỏi đại họa 

này. Việc chầu Mình Thánh được tổ chức cho đến khi có thông báo kết thúc. 

3- Xin quý Cha thận trọng khi tổ chức các sinh hoạt mục vụ và các sự kiện trong các giáo xứ. Cụ thể: 

* Các Thánh lễ Chúa nhật và ngày trong tuần, vẫn tổ chức như thường. Trong Thánh lễ, nên cho 

rước lễ trên tay. Nơi nào cần thiết thì nên dùng khẩu trang trong Thánh lễ. 

* Với những ai đau ốm hoặc có biểu hiện không tốt về sức khỏe, có thể đọc kinh ở nhà thay thế 

lễ Chúa nhật và Lễ trọng. 

* Nên hạn chế những buổi liên hoan, tiệc tùng, vừa gây tốn kém vừa có nguy cơ lây nhiễm bệnh. 

* Nên cân nhắc khi tổ chức các cuộc tập trung đông người hoặc các buổi hành hương, để tránh 

dịch bệnh. 

Chúng ta cùng hợp lời cầu nguyện, xin Chúa chữa lành và thêm sức cho những bệnh nhân. Xin 

Ngài đón nhận những người đã qua đời và xin ban cho thân nhân họ được ơn an ủi. Kính chúc 

Quý Cha và Anh Chị Em dồi dào sức khỏe và tràn đầy Thánh Ân. 

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2020 

+ Giuse Vũ Văn Thiên 

Tổng Giám mục 

 



 

 

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh 

Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng Toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót 

Nay chúng con đến trước Nhan Chúa 

Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh 

đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con. 

Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế, 

ơn khôn ngoan và can đảm, 

tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. 

Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh, 

và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn. 

Xin Chúa đón nhận vào Nhà Chúa những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh. 

Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, 

Biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, 

để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh 

đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa 

Hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 

 

(Kinh được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chuẩn y ngày 14-2-2020) 

 

 


