Kinh Khấn Đức Mẹ Guadalupe Trong Cơn Dịch Bệnh
(Được soạn bởi Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ)
Lạy Thánh nữ Đồng trinh Guadalupe, Nữ
vương các Thiên thần, và là Mẹ toàn cõi châu
Mỹ.
Như những người con được Mẹ dấu yêu, chúng
con chạy đến cùng Mẹ, xin cầu cùng Thánh Tử
Giêsu, như ngày xưa tại tiệc cưới Cana.
Lạy Mẹ hằng đoái thương, xin cầu cho đất
nước này và thế giới, cho mọi gia đình và người
thân yêu, được các thiên thần phù hộ, hầu thoát
khỏi dịch bệnh lan tràn.
Xin cho những ai đã lâm bệnh được chữa lành
và giải thoát. Xin nghe lời than khóc và lau sạch nước mắt những người mỏng
manh và sợ hãi, để lòng tin tưởng của họ được phục hồi. Xin dạy chúng con trong
cơn thử thách này biết thương yêu, nhẫn nại, và ân cần với nhau. Xin giúp chúng
con mang bình an của Chúa Giêsu đến cho đất nước này và mọi cõi lòng.
Chúng con trông cậy đến cùng Mẹ, tin rằng Mẹ thật giàu lòng cảm thông, cứu kẻ
liệt kẻ khốn và làm cho chúng con vui mừng. Xin che chở chúng con trong tà áo
Mẹ, giữ chúng con trong vòng tay âu yếm, giúp chúng con hằng cảm nhận tình
thương từ nơi Chúa Giêsu, Con lòng Mẹ. Amen."
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Kinh Khẩn Cầu Thánh Giuse Trong Cơn Đại Dịch
(Được soạn bởi Đức Thánh Cha Phanxicô)
Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ,
xin bảo vệ đất nước của chúng con.
Xin soi sáng cho những người chịu trách
nhiệm về công ích để họ biết như ngài,
chăm sóc cho những người được ủy thác
cho trách nhiệm của họ.
Xin ban trí thông minh khoa học cho
những người đang tìm các phương thức
phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý
của các anh chị em.
Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì
những người nghèo khổ: các tình nguyện
viên, các y tá bác sĩ, những người ở
tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân,
thậm chí với giá là sự an toàn của chính
họ.
Lạy thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo
hội: từ các thừa tác viên của Giáo hội, xin làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ và
dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của ngài.
Lạy thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình: bằng sự thinh lặng cầu nguyện
của ngài, xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách đặc biệt
là những người bé nhỏ nhất.
Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: xin giúp cho không ai bị rơi vào
sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí.
Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người lung lay,
xin bầu chữa cho những người nghèo khổ.
Xin cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi
mọi hình thức của đại dịch. Amen
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