
Thiếu nhi trên toàn thế giới lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hoà bình 
Minh Đức 

Hội giáo hoàng “Trợ giúp các Giáo hội lâm nguy” phát động chương trình “Một triệu trẻ 

em lần chuỗiMân Côi” vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba 18-10-2016, bất kể ở múi giờ nào, với 
ý chỉ đặc biệt cầu nguyện cho hoà bình tại Syria. 

 
Thiếu nhi trên toàn thế giới lần 

chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho 
hoà bình 

Tổ chức bác ái này nhắc 

lại rằng Thánh Piô Pietrelcina 

(Piô Năm Dấu) đã từng 

nói, “Nếu có một triệu trẻ 

em đọc kinh Mân Côi, thế giới 

sẽ thay đổi”.     

Sứ điệp sau đây, do các   

 Thượng phụ Công giáo và  

 Chính thống giáo ở Syria gửi 

đi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01-06-2016, chỉ là một trong rất nhiều tiếng kêu 

cứu trên khắp thế giới:  

“Các trẻ em ở đất nước Syria của chúng tôi là những anh em, chị em bé nhỏ của Chúa 

Giêsu Hài nhi đang đau khổ. Từ hơn năm năm nay chúng bị thương tích, bị chấn thương 

và bị giết bởi một cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhiều em mất cha mẹ và mất hếtmọi thứ 

thân thiết với chúng. Quá nhiều trẻ em đã được sinh ra trong cuộc chiến này và chưa bao 

giờ biết được bình yên là gì.Nước mắt và nỗi đau của chúng kêu thấu đến Trời ... Chúng 

tôi khẩn cầu Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ, Đấng như một người con dịuhiền trong vòng tay của 

Mẹ Người, nắm lấy thế giới trong bàn tay Người, và chúc lành cho các thiếu nhi 

ở Syria. Chỉ một mình Người mới có thể đem lại hoà bình, chúng con cầu xin Người cứu 

vớt và bảo vệ các thiếu nhi của miền đất này! Xin đoái nhìn và thương nghe những lời cầu 

nguyện của chúng con! Xin đừng trì hoãn ban hoà bình cho đất nước của chúng con 

nữa! Xin nhìnđến những giọt nước mắt của các thiếu nhi, xin lau khô nước mắt của những 

người mẹ, xin cho những tiếng khóc than vì thống khổ cuối cùng sẽ nín lặng!” 

Trong lời mời gọi các thiếu nhi tham gia sáng kiến cầu nguyện này, Hội Giáo hoàng “Trợ 

giúp các Giáo hội lâm nguy” viết:  

“Như những năm trước, hàng chục ngàn thiếu nhi đã tham gia sáng kiến này, và chúng 

tôi đã nhận được rất nhiều chứng từ cảm động và nhiệt tình từ khắp nơi trên thế giới. Người 

ta chia sẻ với chúng tôi rằng họ đã nhìn thấy niềm vui nơi những em lần chuỗi Mân Côi và 



cả những tâm tình xúc động nơi những người trợ giúp và những người tổ chức, họ thực 

sự được ân sủng chạm đếnvà giờ đây kinh Mân Côi đã trở thành một phần không thể thiếu 

trong đời sống của họ”.  

“Xin hãy giúp chúng tôi, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, phổ biến sáng 

kiến này cho các thiếu nhi mọi trường học, nhà trẻ, bệnh viện, mái ấm và các giáo xứ... 

và chúng ta hãy cùng nhau lần chuỗi Mân Côi - vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng Mười - 

trên khắp các châu lục, cho hoà bình trên thế giới!”.  

ng:(Zenit) 

 
 


