
Cầu nguyện với Đức Thánh Cha  

vào thứ Sáu 27/3/2020 lúc 6 giờ tối Roma 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả các tín hữu hãy cùng cầu nguyện 

để nhận phép lành toàn xá “Urbi et Orbi” (Ơn Toàn xá cho Dân thành 

Roma và Thế giới). 

(Tin Vatican) 

Các tín hữu trên khắp thế giới được mời hiệp thông với Đức Thánh Cha 

Phanxicô trong giờ cầu nguyện vào Thứ Sáu, 27 tháng 3 lúc 6 giờ chiều 

giờ Rôma. 

Sáng kiến này đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố vào giờ kinh 

Truyền Tin trưa Chủ nhật và ngài mời gọi mọi người hiệp thông với Ngài 

qua các phương tiện truyền thông. 

Một số múi giờ cùng lúc với 6 giờ tối tại Roma là: 

Các múi giờ (thứ Sáu 27/03): 

10:00 – Giờ California, Vancouver 

13:00 – Giờ New York, Toronto 

17:00 – Giờ Anh và Ireland 

18:00 – Giờ Roma, Paris, Berlin... 

24:00 – Giờ Việt Nam                                                                                                                                                                                               

4:00 sáng 28/3/20 – Giờ Melbourne - Syndey 

Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành (Urbi et Orbi) phi thường cho dân thành 

Roma và toàn cầu. 

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cầu nguyện trên ban công của tiền đình Đền 

thớ thánh Phêrô nhìn xuống Quảng trường không người. “Tất cả chúng ta 

sẽ lắng nghe Lời Chúa, chúng ta sẽ dâng lên Chúa lời cầu xin của chúng 

tôi, chúng ta sẽ tôn kính chầu Thánh Thể. Cuối cùng, Đức Thánh Cha sẽ 

ban phép lành Urbi et Orbi, và chúng ta sẽ nhận được một ân toàn xá." 

Từ 6 giờ tối theo giờ Rome, buổi lễ sẽ được đài Vatican trực tiếp phát đi 

cho toàn thế giới và chúng ta có thể được theo dõi bằng nhiều ngôn ngữ 

trên trang điện toán của Tòa thánh, trên Facebook và trên YouTube. 



Giờ cầu nguyện bao gồm các bài đọc Kinh thánh, những lời cầu nguyện và 

chầu Thánh Thể; và kết thúc với việc Đức Phanxicô ban phép lành “Urbi et 

Orbi” cho toàn thể thế giới cho tất cả những ai thông dự qua các phương 

tiện và hình thức khác nhau. 

Được biết “phước lành cho thành phố Rome và Thế giới’’ thường chỉ được 

ban vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. 

 

Trong cái khoảnh khắc phi thường của cơn đại dịch này, Thánh giá một 

biểu tượng của ơn cứu chuộc đã cứu dân thành Roma khỏi cơn đại dịch 

xưa được đưa từ nhà thờ thánh Marcello về đặt trước cửa của Đền Thánh 

Phêrô. 

Bí tích Thánh Thể sẽ được rước ra trên một bàn thờ đặt trên hành lang 

của tiền đình Vương cung thánh đường thánh Phêrô tại Vatican. 

 


