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LỜI TUYÊN BỐ CỦA TỔNG GIÁM MỤC NELSON J. PÉREZ
VỀ BỆNH DỊCH CORONAVIRUS (COVID-19)
Trong nhiều tuần lễ vừa qua, tiềm lực phát lây của bệnh dịch Coronavirus (COVID-19) đã gây
ấn tượng lớn trong cuộc sống chúng ta và các cộng đồng quanh chúng at. Vì lý do số người bị
nhiễm bệnh tăng lên với cấp số cao mỗi ngày, các giới chức trong chính phủ và trong ngành y tế
đã rao riết làm việc để tìm cách kiềm chế con vi khuẩn này.
Trong thời gian bị bệnh dịch hoành hành, chúng ta được nhắc nhở rằng sự sống quả thực quý giá
và chúng ta đều là con cái trong một gia đình của Chúa. Là người Kitô Hữu, chúng ta cần đối
phó với bệnh dịch này với đức tin mạnh mẽ và khôn ngoan thận trọng.
Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) đã đề xướng những hướng dẫn để giúp giảm thiểu sự lan
tràn của vi khuẩn corona. Chúng ta cần ứng dụng các cách thức chỉ dẫn này vào cuộc sống hàng
ngày để bảo vệ chính chúng ta và những người quanh ta, đặc biệt là những người dễ bị lây
nhiễm, kể cả những vị cao niên và những người có hệ thống miễn nhiễm yếu sức đề kháng.
Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tôi tha thiết mời gọi
quý ông bà anh chị em hiệp thông với tôi trong tinh thần gắn bó nguyện cầu ở một thời điểm kém
ổn định này. Tôi xin nhắc quý ông bà anh chị em hãy hướng mắt nhìn vào vòng tay mở rộng của
Đấng Kitô chịu khổ hình trên thập giá và Đấng Kitô đầy lòng thương xót luôn nhìn đến mọi
người với yêu thương nhân ái và cảm thông. Bởi lẽ, sau khi mọi sự được an bài, chúng ta là
những người của Hy Vọng.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị đau yếu bệnh tật, những người chịu đau khổ, và
những ai chăm sóc họ, kể cả các giới chức chính quyền và các nhân viên y tế. Với hồng ân và ơn
lành của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau như một đại gia đình nhân loại hải hành qua dòng nước
khó khăn của sự thách đố này. Bởi lẽ, sau khi mọi sự được an bài, chúng ta quả thực là những
con người của Hy Vọng!
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