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TÂM TÌNH PHỤC SINH: NGÀI ĐÃ SỐNG LẠI ALLELUIA. 

Cuốn Phim Cầu Sông Kwai nơi giam giữ ngàn ngàn tù binh của Quân Đội Đồng Minh do Nhật và 
phe Trục điều hành, trong đó, 12 ngàn tù binh đã chết vì bệnh tật và bị đối xử tàn tệ khi họ phải xây 
một tuyến đường xe lửa. Họ chỉ mặc mỗi manh áo rách và nằm ngủ trên mặt đất không chăn chiếu. 
Nhưng kẻ thù khủng khiếp nhất đối với họ không phải là lính Nhật hay cuộc sống gian khổ mà lại là 
chính họ giữa tù binh với nhau. Họ lấy luật rừng cư xử với nhau. Họ trộm cắp của nhau, nghi ngờ 
nhau và chỉ điểm lẫn nhau. Bọn canh gác cười nhạo khi thấy những người lính da trắng từng kiêu 
hãnh biết bao giờ đây đang tiêu diệt lẫn nhau. Thế rồi một điều khó tin đã xảy ra. Hai tù nhân nọ chia 
nhóm học hỏi Kinh Thánh cho các tù nhân khác. Qua Thánh Kinh về Chúa Phục Sinh, các tù nhân 
khám phá ra Chúa Giêsu là một người đang sống giữa họ. Chúa Giêsu hiểu rõ hoàn cảnh của họ. 
Người cũng không có chỗ gối đầu vào bên đêm. Người cũng đói khát, trơ trụi. Người cũng bị phản 
bội, cũng nếm roi đòn trên lưng. Ngài đã chết và Phục Sinh cho họ. Họ đã can trường và sống lại với 
Chúa Phục Sinh bằng không còn trộm cắp, không còn làm khổ nhau, không còn tố cáo nhau, không 
còn đánh nhau…nhưng họ đã can trường sống chứng nhân bằng tình yêu sau khi gặp gỡ Chúa Phục 
Sinh. Alleluia. Chúng ta đang gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh trong hoàn cảnh giống như thế. 

Niềm Vui Phục Sinh tôi tìm gặp nơi Đại Tướng Peter Pace, Phó Tham Mưu Trưởng Quân Lực Hoa 
Kỳ, khi tham chiến tại Việt Nam vào những năm 1968, trong biến cố Tết Mậu Thân, ông khẳng định 
niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh với niềm hân hoan ông chia sẻ: “Thời gian phục vụ tại chiến 
trường Việt Nam đã đưa tôi tới gần Thiên Chúa hơn. Những Thánh Lễ được ghi nhớ nhất trong đời 
mà tôi từng tham dự là những Thánh Lễ tại chiến trường Việt Nam. Chúng tôi tụ họp nhau tại kho 
đạn và những thùng chứa đạn trọng pháo được kê làm bàn thờ.” Khi được báo Catholic Standard 
phỏng vấn, Đại Tướng xác tín: “Niềm tin nơi Thiên Chúa là nền tảng cho những gì mà tôi hành động 
hôm nay. Tôi đã ở trong quân ngũ 41 năm. Tôi tin có một Thiên Chúa và tôi tin Ngài đã dành cho tôi 
một sứ vụ.”  
 
Tin Mừng Phục Sinh tôi đọc được nơi qua cơn Đại Dịch Corona Vũ Hán mà cả thế giới đang đau 
thương đối diện với nhiều thách đố…Nhân loại đang hành trình với Đức Kitô trên Con Đường Chúa 
Đã Đi Qua xuyên suốt từ tháng 12 năm 2019 cho đến hôm nay Ngày Chúa Sống Lại 12.4.2020. Ngài 
đã Phục Sinh từ trong cõi chết Alleluia. Tôi cũng tin Đức Kitô sẽ ban hồng phúc sống lại cho thế giới 
hôm nay vượt qua cơn đại dịch này. 

Nhìn lại chặng đường thập tự của nhân loại qua cơn Đại Dịch Corona Vũ Hán, ngày nào tôi và bạn 
cũng theo dõi con đường của đại dịch. Những ngày đầu tiên của Đại Dịch Corona Vũ Hán phát ra từ 
ngày 17.11.2019 theo nguồn tin của nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Cộng được đăng tải trên tờ báo 
South China Morning Post. Tên bệnh nhân đầu tiên của Corona Vũ Hán là Wei Guisan, 55 tuổi, làm 
nghề bán tôm tại chợ Hubai Vũ Hán. Những ngày đó, thế giới và chúng ta chẳng ai quan tâm đến cơn 
đại dịch này…Rồi các nước trên thế giới lần lượt bị lây nhiễm. 

• 31.12.2019, quan chức Vũ Hán chính thức xác nhận hàng chục người bị nhiễm một vi khuẩn 
mới. 

• 11.1.2020, truyền thông Bắc Kinh đưa tin chính thức về tử vong của coronavirus mới. 
• 23.1.2020 Bắc Kinh phong toả Vũ Hán và một tuần sau, 30.1.2020 WHO tuyên bố tình trạng 

khẩn cấp. 
• Nam Hàn bị nhiễm đầu tiên vào 20.1.2020.  
• Nước Đức bị nhiễm dịch đầu tiên ngày 19.1.2020 do 1 người phụ nữ Trung Cộng từ Shanghai 

đến thành phố Stockdorf nước Đức và tiếp tục lây lan.  

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back
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• Australia bị nhiễm Corona Virus đầu tiên vào ngày 25.1.2020, khi một người từ Vũ Hán sang 
Australia và lây nhiễm. 

• Nước Nhật bị nhiễm Corona Virus đầu tiên vào ngày 29.1.2020 khi một người Nhật thăm 
viếng Vũ Hán bị lây nhiễm trở về và lây nhiễm cho người khác. 

• Hoa Kỳ bị nhiễm đầu tiên vào ngày 29.1.2020 do một người gốc Trung Cộng về thăm gia đình 
tại Vũ Hán bị nhiễm Corona Virus rồi trở về Seattle và lây lan tiếp tục. 

• Anh Quốc bị nhiễm đầu tiên vào ngày 30.1.2020 khi 2 người Trung Cộng mang đến và lây lan 
trong cả Anh Quốc. 

• Tây Ban Nha bị nhiễm đầu tiên khi một người Tây Ban Nha du lịch miền bắc Nước Ý và phải 
điều trị Corona Virus tại Barcelonia, sau đó lây lan khắp nơi. 

• Ý Đại Lợi bị nhiễm đầu tiên vào ngày 30.1.2020 khi bệnh nhân số 0 nhiễm virus Corona ở Ý là 
cựu Viện Trưởng Đại Học Sư Phạm là bà Hồ Á Mẫn ở Vũ Hán lây nhiễm và lan tràn kinh 
hoàng cho tới hôm nay. 

• WHO tuyên bố Corona Vũ Hán là Đại Dịch vào ngày 11.3.2020. 

Đại Dịch Corona Vũ Hán đã lây nhiễm đến hôm này tới 210 quốc gia và dân tộc khác nhau trên toàn 
thế giới với tổng số người nhiễm Corona Virus Vũ Hán lên đến 2,000,231 với 126,758 chết và sự khả 
quan tích cực chữa lành được 508,861 bệnh nhân, tính đến hôm nay ngày 15.4.2020. 

Tin Mừng Phục Sinh tôi đọc qua nạn Đại Dịch Corona ngay trong hoàn cảnh hiện tại, khi hầu như tất 
cả các nước trên thế giới bị lockdown…Lệnh cấm cung lockdown tại Ý, Vatican, Hoa Kỳ, Tây Ban 
Nha, Anh, Pháp, Đức, Australia, Việt Nam…Hầu hết các nước tiến hành lệnh lockdown… Rồi Chúa 
Nhật tuần thứ 5 Mùa Chay lại tới trong cơn Đại Dịch bị lockdown…Australia ra lệnh đóng cửa tất cả 
các Nhà Thờ từ 12 giờ trưa Thứ 2 ngày 23.3.2020…Chúng ta chỉ ở trong nhà, không đi đâu được, 
không đến Nhà Thờ được, không được rước Chúa thật vào lòng…Chỉ xem lễ online…Tôi thấy ai 
cũng khao khát tham dự Thánh Lễ…Ai cũng mong mỏi để được rước Chúa thật…Có nhiều người 
trong chúng ta đi shopping các Thánh Lễ…Đi Lễ Nhà Thờ Chính Tòa Sydney, Đi Lễ Cộng Đồng, Đi 
lễ  Nhà Thờ Saigon, Nhà Thờ Xuân Lộc… 
 

 
Buổi tối ngày 27.3.2020 tại Quảng Trường Thánh Phêrô với Ơn Toàn Xá. 
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ĐGH Phanxicô cầu nguyện trước Di Ảnh Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma. 

 
Tối Thứ 6 ngày 27.3.2020, cả thế giới hướng về Quảng Trường Thánh Phêrô lúc 6 giờ chiều, để cùng 
với Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện, Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Ơn Toàn Xá…Mọi người 
liên lạc với nhau bằng điện thoại, facebook, nhắn tin, thông báo trên các trang mạng cá nhân hay 
cộng đồng về biến cố trong đại này…Quảng Trường Thánh Phêrô tại Vatican trống vắng lạ 
thường…Chỉ có Bàn Thờ đặt tại cuối Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô…Bên trái là Cây 
Thánh Giá kỳ diệu với lịch sử lâu đời…Bên phải là Icon Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma mà các 
Đức Giáo Hoàng và thế giới sùng kính. Icon Đức Bà Cứu Chữa Dân Thành Roma được tôn kính tại 
Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, hôm nay được mang về đây trong hoàn cảnh linh thiêng 
này…Đúng 6 giờ chiều, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiến lên trước Bàn Thờ…Quảng Trường Thánh 
Phêrô trống vắng…Chỉ những hàng cột với 284 cây cột vĩ đại hình vòng cung mà Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô cảm nghiệm như vòng tay của Thiên Chúa chào đón và ôm ấp thế giới trong vòng tay yêu 
thương của Ngài trong cơn Đại Địch Corona Vũ Hán đau thương này. Những ánh sáng vàng vọt của 
nhiều ngọn đèn chiêu sáng lunh linh huyền diệu trong buổi tối đặc biệt hôm nay trong cô 
đơn…Quảng Trường Thánh Phêrô bình thường chứa cả chục ngàn hay trăm ngàn người về đây kính 
viếng và hành hương. Giờ đây vắng lặng…Giờ Chầu Thánh Thể Linh Thiêng…Thánh Thể Chúa 
được cung nghinh đặt trên Bàn Thờ…Những bài hát và những lời kinh tha thiết và sốt sắng dâng lên 
Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria để cầu cho thế giới mau thoát khỏi cơn Đại Dịch…Lời Kinh Sub 
Tuum Praesidium-Tìm Nương Ẩn Nơi Mẹ, hay là Kinh Trông Cậy, truyền thống từ thế kỷ thứ 3 
được sốt sắng vang lên lời câu khẩn với Hiền Mẫu Maria. Kinh Nguyện này được dịch ra ra nhiều 
ngôn ngữ của thế giới: 
 
Kinh Sub Tuum Praesidium hay Kinh Trông Cậy, hoặc Tìm Nương Ẩn Nơi Mẹ, là Kinh Nguyện cổ 
xưa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria trong cơn gian nan đau khổ. Kinh Nguyện này được khám 
phá ra tại Ai Cập viết bằng tiếng Hy Lạp trên mảnh giấy làm bằng papyrus vào khoảng năm 200, Thế 
Kỷ Thứ 3. Kinh Nguyện Sub Tuum Praesidium- Kinh Trông Cậy-Tìm Nương Ẩn Nơi Ngài, là Kinh 
Nguyện Giáo Dân Việt Nam thường đọc hằng ngày. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng toàn thể thế 
giới đọc Kinh Nguyện này trong giờ chầu Thánh Thể và Ngài ban Ơn Toàn Xá Urbi et Orbi vào lúc 6 
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giờ chiều Thứ 6 ngày 27.3.2020 tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho thế giới mau 
thoát khỏi cơn Đại Dịch Corona Virus Vũ Hán. Lời Kinh Nguyện sốt sắng dâng lên Hiền Mẫu Maria 
trong niềm trông cậy và phó thác trọn vẹn. 
 

IN LATIN – LA TINH. 
 
Sub Tuum Praesidium 
confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus nostris, 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo Gloriosa et Benedicta. AMEN.  
 
IN ENGLISH – ANH NGỮ. 
 
We fly to Thy protection, 
O Holy Mother of God; 
Do not despise our petitions 
in our necessities, 
but deliver us always 
from all dangers, 
O Glorious and Blessed Virgin. Amen.  
 
IN FRENCH – PHÁP NGỮ. 
 
Sous l'abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions,  
Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas nos prières  
quand nous sommes dans l'épreuve,  
mais de tous les dangers  
délivre-nous toujours,  
Vierge glorieuse et bénie.  Amen. 

 
IN VIETNAMESE – VIỆT NGỮ. 

           (Bản dịch tiếng Việt do Nhóm CGKPV). 
 
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, 
Ngài xiết bao thánh thiện, 
Này chúng con chạy đến 
Tìm nương ẩn nơi Ngài. 
Lúc sa vòng gian khổ, 
Khi gặp cảnh phong trần, 
Lời con cái nài van, 
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Xin Mẹ đừng chê bỏ. 
Nhưng xin hằng giải thoát 
Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy, 
Ôi vinh diệu ai bì 
Trinh Nữ đầy ơn phước. Amen. 
 
KINH TRÔNG CẬY. 
(Bản Kinh Việt Nam Cổ Điển) 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời,  
xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện,  
trong cơn gian nan thiếu thốn,  
Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng,  
hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. 
 

Cả thế giới đã sốt sắng cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô tha thiết dâng lên Thiên Chúa qua sự bầu cử 
của Hiền Mẫu Maria trong giờ kinh nguyện đặc biệt này. 
 
Rồi Tuần Thánh trọng đại lại đến giữa hoàn cảnh khó khăn Đại Dịch này…Các Nhà Thờ vẫn đóng 
cửa…Giáo Dân phải tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến…Ngày Lễ Lá bắt đầu Tuần Thánh, Tuần Khổ 
Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô…Mọi năm rất bận bịu với các Nghi Lễ Phụng Vụ, Nghi Lễ Cầu 
Nguyện…Nhưng năm nay hạn chế tối đa…Các sáng kiến Mục Vụ trên toàn thế giới rất phong 
phú…Tôi đọc được Tin Mừng Phục Sinh khi thấy quý Cha vẫn xông pha vào xức dầu nơi các bệnh 
viện…Hình ảnh quý Cha ngồi tòa giải tội để Giáo Dân xưng tội từ trong xe nơi car park…Tôi đọc 
được Tin Mừng Phục Sinh nơi một số Nhà Thờ quý Cha dâng Thánh Lễ một mình và gắn hình ảnh 
các gia đình trên các ghế trong Nhà Thờ như một hình ảnh tích cực tham dự Thánh Lễ…Và hàng 
trăm những sáng kiến khác nhau để mang Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người… 
 
Ngày Lễ Lá kỷ niệm Chúa Giêsu vào Thành Jerusalem cách trọng thể khai mào cho Tuần Thánh…Ai 
ai cũng đói Thánh Lễ…Mọi người shopping Thánh Lễ…Lễ Lá tại Jerusalem…Lễ Lá tại Roma do 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ tế…Lễ Lá tại Nhà Thờ Đức Bà Saigon…Lễ Lá tại Giáo Phận Xuân 
Lộc…Lễ Lá tại CĐCGVN Sydney. Lễ Lá trên Vietcatholic Network…Lễ Lá tại Nhà Thờ Chính Tòa 
Sydney…Những cuộc gọi điện thoại, facebook, viber nhắn tin, những thông tin cá nhân, nhóm, đoàn 
thể liên tục, để báo tin các giờ Thánh Lễ nơi trang mạng nào…Ồn ào…Vội vã trong không gian 
mạng…Khi không tham dự Thánh Lễ trong các Nhà Thờ được, con người đói Thánh Lễ…Con người 
khao khát Chúa Thánh Thể…Lòng đạo đức vượt trội trong thời gian này…Có khi cả gia đình quây 
quần bên TV đốt nến trên Bàn Thờ gia đình cùng dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cùng hát Thánh 
Ca…Nhiều gia đình cảm thấy gần gũi yêu thương hơn…khi cùng nhau dâng Lễ trực tuyến… 
 



6 

 

 
Thánh Lễ Lá tại Roma ngày 5.4.2020. 

 
Rồi Thứ 5 Tuần Thánh đến, không có Thánh Lễ Chầu Dầu ở Sydney..Nhưng nhiều Giáo Phận trên 
thế giới có Thánh Lễ Chầu Dầu…Vậy là mọi người thông tin cho nhau trang mạng nào..Saigon, 
Xuân Lộc, Hà Nội…Thánh Lễ Tiệc Ly ban chiều cũng trực tuyến khắp nơi…Nhiều người lại đi 
shopping Thánh Lễ…Có người đi 3 hay 4 Thánh Lễ Tiệc Ly…Mệt nhoài, vất vả, bận bịu, vui sướng 
hòa trộn…Vì được đi nhiều Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể Chúa đêm Thứ 5 Tuần Thánh hơn trước 
kia… 
 

 
Thứ 5 Tuần Thánh ảm đạm tại Jerusalem 9.4.2020. 
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Nghi lễ tôn kính Mão Gai Chúa Giêsu tại Nhà Thờ Đức Bà Paris. 
 

Ngày Chúa chịu chết Thứ 6 Tuần Thánh, nhiều người cũng bận rộn tìm hết trang mạng này đến trang 
mạng khác để tham dự Chặng Đàng Thánh Giá và Nghi Thức Tôn Vinh và Thờ Lạy Thánh Giá chiều 
Thứ 6 Tuần Thánh… Tại Paris, 11 giờ 30 sáng Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 10.04.2020, Đức TGM 
Michel Aupetit, Tổng Giám Mục Paris đã cử hành nghi lễ tôn kính Mão Gai Chúa Giêsu tại Nhà Thờ 
Đức Bà Paris. Chúa Kitô đã đội mão gai này vào lúc chịu nạn. Đây là thánh tích vô giá được cất giữ 
tại Nhà Thờ Đức Bà Paris. Lại những cuộc điện thoại, facebook, viber tập thể, các trang mạng cá 
nhân hay cộng đồng chan hòa thông tin để chọn lựa, để tham dự…Sau đó, lại chia nhóm bình phẩm 
và chia sẻ với nhau về Lễ Nghị Tôn Vinh Thánh Giá và Chặng Đàng Thánh Giá…Có những người 
sang tận Đất Thánh Israel hành hương Chặng Đàng Thánh Giá bằng online…Có những người đi 
Chặng Đàng Thánh Giá với Đức Giáo Hoàng mãi tận Roma…Ôi kỳ diệu và phong phú cho Niềm 
Tin Công Giáo thời Đại Dịch Corona Vũ Hán… 
 

 
Cầu nguyện bên phiến đá Liêm Xác Chúa ngày Thứ 6 Tuần Thánh. 
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Thánh Lễ Lá tại Jerusalem 5.4.2020. 

 

 
Phát Lá tại cửa Nhà Thờ Mồ Thánh Jerusalem. 

 
Chiều Thứ 7 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh mọi người theo dõi tin tức của nhau trên facebook, viber, các 
trang mạng…để cố gắng tham dự Thánh Lễ Vọng Phục Sinh mừng Chúa Sống Lại khải hoàn…Có 
nhiều người tham dự Thánh Lễ Phục Sinh tại Nhà Thờ Mỗ Thánh Jerusalem…Nơi đây cũng bị 
lockdown…Do đó, tại Nhà Thờ Mồ Thánh Giêrusalem, sáng sớm ngày Thứ 7, Đức Tổng Giám Mục 
Pierbattista Pizzaballa và một vài linh mục, tu sĩ Dòng Phanxicô quản thủ Thánh Địa đã cử hành Đại 
Lễ Vọng Phục Sinh, với sự canh phòng cẩn mật của cảnh sát Do Thái. Đại Lễ Vọng Phục Sinh được 
cử hành ngay sáng sớm thứ Bẩy để chắc chắn rằng Giáo Hội Mẹ tại Giêrusalem là người đầu tiên 
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công bố Tin Mừng Phục Sinh…Vắng lặng và không một bóng dáng của khách hành hương mà 
thường khi trước, rất đông người đến tham dự Thánh Lễ Phục Sinh nơi đây…Có những người tham 
dự Thánh Lễ Phục Sinh với Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Roma bằng online…Rồi đi xem  Thánh lễ 
Phục Sinh tại Nhà Thờ Đức Bà Saigon, Nhà Thờ Chính Tòa St Mary Sydney, tham dự Thánh Lễ 
Phục Sinh các nơi bằng online…Đại Dịch Corona Vũ Hán qua kỹ thuật hiện đại, đã hướng dẫn con 
cái Chúa rất tài giỏi, để cùng nhau thông tin, trao đổi, và nhất là biết tìm những trang mạng để tham 
dự các Thánh Lễ trong hoàn cảnh khó khăn hạn chế này…Có những gia đình quay quần bên nhau, 
thắp nến trên Bàn Thờ gia đình, để cùng nhau tham dự Thánh Lễ online rất sốt sắng…Giáo Dân cảm 
thấy niềm an ủi tuyệt vời khi được tham dự Thánh Lễ online…Tất cả là Tạ Ơn Chúa vì Ngài đã thực 
hiện những điều kỳ diệu qua Đại Dịch Corona Vũ Hán… 
 

 
Phép Lành Urbi et Orbi cho toàn thế giới trong Đại Lễ Phục Sinh. 

 
Hoàn cảnh chúng ta trong Đại Dịch Corona Vũ Hán lúc này biến chúng ta  giống như những tù nhân 
tại trại sông Kwai, dầu đối diện với những đau thương, bị bó buộc trong muôn ngàn khó khăn hạn 
chế…nhưng con cái Chúa đã vững tin phó thác và trông cậy vào Chúa…Chúa đã Phục Sinh 
Alleluia…Cả thế giới cùng Chúa Sống Lại trong ngày Phục Sinh Alleluia…Dẫu cho nhiều khó khăn, 
dẫu cho nhiều hạn chế, dẫu cho nhiều ngăn cách đau thương, dẫu cho thấy được những con số chết 
chóc kinh hoàng và con số người lây nhiễm trên toàn thế giới đến chóng mặt…Nhưng chúng ta tràn 
trề niềm Hy Vọng Chúa đã Phục Sinh Alleluia. 
 
Chúa Đã Phục Sinh Alleluia…Ngày Thứ 3 hôm nay 14.4.2020, nước Pháp sẽ giảm bớt lockdown 
vào ngày 11.5.2020… Ấn Độ giảm bớt hạn chế vào ngày 3.5.2020. Tại Hoa Kỳ, 3 Tiểu Bang 
California, Oregon, và Washington cùng 17 Tiểu Bang khác đang quyết định giảm bớt 
lockdown…Những nước Ý, Tây Ban Nha, Áo…cũng quyết định giảm bớt hạn chế…Nhiều quốc gia 
đang nghiên cứu giảm bớt lockdown cho cuộc sống Phục Sinh trở lại dần dần… 
 
Quả thật, Chúa Đã Phục Sinh, Ngài đã chiến thắng tử thần, Alleluia. 
Ngài sống lại trong tâm hồn tôi đang nhiều lo lắng, Alleluia 
Ngài sống lại trong gia đình tôi với sự đoàn tụ bên nhau yêu thương lúc này, Alleluia. 
Ngài sống lại trong nhân loại trên toàn thế giới đang nhiều ưu tư lo lắng, Alleluia.. 
Ngài đang xua tan bóng tối chết chóc của Đại Dịch Corona Vũ Hán trên toàn thế giới, Alleluia. 
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Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh Alleluia. 
Chúng con xin Chúa Phục Sinh xua tan bóng tối của tội lỗi, 
Dẹp tan những đau thương của nhân loại trong cơn Đại Dịch. 
Xua tan những chết chóc trên toàn thế giới. 
Chúng con tin tưởng Chúa đã chiến thắng và sống lại vinh quang,  
Chúa cũng chiến thắng trên thế giới hôm nay bằng sự Phục Sinh của Chúa.  
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con và thế giới đang cần đến Chúa. 
Chúng con cần Chúa, Lạy Chúa Kitô Phục Sinh. Alleluia. 
 
Linh Mục Văn Chi. 15.4.2020. 
Tham khảo các trang mạng thế giới. 
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