
 Intention for Coronavirus Outbreak 
 English, Espanol, Tiếng Việt, 한국인 

 English: 

 ●  For those who are suffering in the current outbreak of sickness that they might be 
 healed, and for the happy repose of all who have died from this sickness in recent weeks. 

 ●  For scientists, health professionals, public officials, and all who are serving the common 
 good in this difficult and uncertain time, that they will be filled with wisdom and 
 understanding. 

 ●  That in times of illness our merciful and loving Father will strengthen our faith and trust 
 in his goodness and divine providence. 

 ●  That our compassionate Father would touch all affected by the current outbreak with 
 healing and peace. 

 Espanol: 

 ●  Por aquellos que están sufriendo en el brote actual de la enfermedad para que puedan ser 
 sanados, y por el feliz descanso de todos los que han muerto a causa de esta enfermedad 
 en las últimas semanas. 

 ●  Para los científicos, profesionales de la salud, funcionarios públicos y todos los que están 
 al servicio del bien común en este momento difícil e incierto, para que se llenen de 
 sabiduría y comprensión. 

 ●  Que en tiempos de enfermedad nuestro Padre misericordioso y amoroso fortalezca 
 nuestra fe y confianza en su bondad y divina providencia. 

 ●  Que nuestro Padre compasivo toque a todos los afectados por el brote actual con 
 sanación y paz. 



 Tiếng Việt: 

 ●  Đối với những người đang đau khổ trong cơn bùng phát bệnh tật hiện tại, họ có thể được 
 chữa lành, và cho sự đền đáp hạnh phúc cho tất cả những người đã chết vì căn bệnh 
 này trong những tuần gần đây. 

 ●  Đối với các nhà khoa học, các chuyên gia y tế, các quan chức nhà nước và tất cả những 
 ai đang phục vụ lợi ích chung trong thời điểm khó khăn và không chắc chắn này, họ sẽ 
 tràn đầy trí tuệ và hiểu biết. 

 ●  Rằng trong những lúc đau ốm, Cha nhân từ và yêu thương của chúng ta sẽ củng cố đức 
 tin và sự tin cậy của chúng ta vào sự tốt lành và sự quan phòng thiêng liêng của Ngài. 

 ●  Rằng Cha từ bi của chúng ta sẽ cảm hóa tất cả bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát hiện tại 
 bằng sự chữa lành và hòa bình. 

 한국인: 

 ●  현재 발병하고 있는 질병으로 고통받는 사람들이 치유될 수 있도록, 그리고 최근 몇 주 
 동안 이 질병으로 사망한 모든 사람들의 행복한 안식을 위해. 

 ●  이 어렵고 불확실한 시대에 과학자, 보건의료인, 공무원 등 공익을 위해 봉사하는 모든 
 이들에게 지혜와 이해가 가득하기를 바랍니다. 

 ●  병이 났을 때 우리의 자비롭고 사랑이 많으신 아버지께서 그의 선하심과 신성한 섭리에 
 대한 우리의 믿음과 신뢰를 강화시켜 주실 것입니다. 

 ●  동정심 많은 아버지께서 현재 발병으로 영향을 받는 모든 사람을 치유와 평화로 만지실 
 것입니다. 


