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Chúng ta hãy cầu nguyện.
Nếu muốn đọc kinh thánh, quý vị có thể dùng những 
câu dưới đây; hoặc chỉ cần thầm cầu nguyện cùng 
Thiên Chúa với tất cả lòng thành.

CÙNG CẦU 
NGUYỆN01

Hãy ngự đến, Thánh Thần Chúa trong Lễ Ngũ Tuần
Thánh Thần Chúa của Miền Đất Phương Nam

Lạy Chúa, xin ban ơn lành và liên kết chúng con mọi con dân nước Úc
Và xin dẫn dắt chúng con trên đường hành hương đến Đại  

Hội Hội Đồng Giám Mục.
Ban cho chúng con ơn được nhìn thấy hình ảnh  

Chúa qua anh em chúng con
Và nhận ra Chúa Jesus, người đồng hành cùng chúng  

con trên mọi nẻo đường.
Cho chúng con can đảm kể chuyện mình

và dũng cảm nói lên sự thật của Ngài.
Cho chúng con đôi tai biết khiêm tốn lắng nghe nhau

Và trái tim sáng suốt để nghe những lời dạy bảo của Ngài.
Dẫn đưa Hội Thánh đến tương lai đầy hứa hẹn,

để chúng con có thể sống trong tình thương của Phúc Âm.
Nhờ Đức Chúa Jesus Christ, ban cho chúng con của  

ăn nuôi sống muôn đời.
Amen.

Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, xin cầu nguyện cho chúng con.
Thánh St Mary MacKillop, xin cầu nguyện cho chúng con.

Vietnamese | Tiếng Việt
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QUÝ VỊ NGHĨ THIÊN CHÚA MONG 
MUỐN NHỮNG GÌ NƠI CHÚNG TA, 
NGƯỜI DÂN ÚC, TRONG LÚC NÀY?

Quý vị có thể dần dần lập lại Bước 3 cho mỗi chủ đề 
trong danh sách câu trả lời của mình. Quý vị có thể họp 
lại trong nhiều tuần hay tháng sắp đến để tiếp tục cùng 
nhau thảo luận theo những bước này.

ĐỌC CÂU HỎI  
& SUY NGẪM

CHIA SẺ VÀ 
LẮNG NGHE

LẶNG IM SUY NGẪM VỀ CÂU HỎI.
• Viết xuống tất cả những câu trả lời nghĩ ra được cho câu hỏi này.
• Mọi người hãy chia sẻ tất cả các câu trả lời mình đã viết xuống cho người khác cùng nghe.
• Cùng thảo luận, chọn một trong những câu trả lời của quý vị để tập trung cho bước 3.
• Chủ đề đầu tiên của chúng ta trong buổi lắng nghe ý kiến và thảo luận là:

SUY NGẪM  //  TÔI ĐÃ TRẢI NGHIỆM NHỮNG GÌ TRONG LÃNH VỰC NÀY?
Yên lặng, suy ngẫm trải nghiệm bản thân của quý vị về niềm tin, cuộc sống và Hội Thánh liên quan đến chủ đề quý vị 
đã lựa chọn để thảo luận. Quý vị có thể viết những suy nghĩ của mình xuống, hoặc  ngồi lặng im suy ngẫm.

CHIA SẺ VÀ LẮNG NGHE  //  KỂ MỘT CÂU CHUYỆN VỀ TRẢI NGHIỆM CỦA TÔI TRONG  
LÃNH VỰC NÀY.
Cùng nhau luân phiên chia sẻ cho mọi người cùng nghe trải nghiệm bản thân của quý vị về niềm tin, cuộc sống và 
Hội Thánh. Khi người khác phát biểu, hãy lắng nghe bằng tấm lòng cởi mở và khiêm tốn.

SUY NGẪM  //  QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN ĐIỂM CỦA  
TÔI RA SAO?
Sau khi từng người đã chia sẻ, yên lặng, suy ngẫm xem những câu chuyện người khác chia sẻ tác động đến quan 
điểm của quý vị ra sao. Quý vị có thể viết những suy nghĩ của mình xuống, hoặc ngồi lặng im suy ngẫm.

CHIA SẺ  //  QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN ĐIỂM CỦA TÔI RA SAO?
Chứng tỏ quý vị đã lắng nghe thật kỹ và cởi mở với nhau. Một số câu có thể quý vị thấy hữu ích là: ‘Tôi cảm thấy câu 
chuyện quý vị chia sẻ đã giúp tôi…’ hoặc ‘Từ câu chuyện quý vị chia sẻ, giờ tôi hiểu…’
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04 CẦU NGUYỆN 
VÀ TRẢ LỜI

CẦU NGUYỆN
Vào cuối buổi đối thoại và lắng nghe đầu tiên, quý vị sẽ được mời cùng cầu nguyện. Quý vị có thể dùng những câu 
dưới đây, hoặc có thể đọc lời cầu nguyện tạ ơn riêng của quý vị.

TRẢ LỜI
Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng trong việc đề ra phương hướng tương lai của Hội Thánh. Quý vị  
sẽ thấy trong trang mạng của the Plenary Council (Đại Hội Hội Đồng Giám Mục) có đường link SUBMISSION 
(ĐỆ TRÌNH). Đây là phần quý vị đệ trình lên Đại Hội Hội Đồng Giám Mục. Từ ngày Lễ Ngũ Tuần Pentecost  
(20 tháng Năm, 2018), quý vị có thể đóng góp ý kiến trực tiếp cho toán phụ trách Đại Hội Hội Đồng Giám  
Mục qua trang mạng   plenarycouncil.catholic.org.au

BA CÂU HỎI ĐỂ QUÝ VỊ ĐỆ TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LÀ:
1. Quý vị nghĩ Thiên Chúa mong muốn những gì nơi chúng ta, người dân Úc, trong lúc này?
2.  Quý vị có câu hỏi nào về tương lai của Hội Thánh để Đại Hội Hội Đồng Giám Mục cân nhắc vào  

năm 2020 không?
3.  Quý vị có câu chuyện trải nghiệm bản thân nào về niềm tin, hoặc Hội Thánh muốn chia sẻ không?

  Có (Vâng), Tôi muốn toán phụ trách Đại Hội Hội Đồng Giám Mục liên lạc để chia sẻ thêm chi tiết về câu 
chuyện của mình. Chi tiết liên lạc của tôi là:

Đấng Sáng Thế, tạ ơn Ngài đã cho chúng con hội ngộ hôm nay.
Chúng con biết rằng, cứ khi nào hai hoặc ba anh em chúng con cùng cầu nguyện, thì ở đó có Chúa.

Tạ ơn Ngài luôn ở cùng chúng con, và ban cho chúng con can đảm để nói mà không sợ hãi,  
và với niềm tin, sự khiêm tốn để lắng nghe với trái tim rộng mở.

Chúng con khẩn xin Chúa đồng hành cùng chúng con, ngõ hầu chúng con tìm được  
phương hướng cho tương lai theo lời gọi của Ngài.

Amen.

Hãy Đóng góp Ý kiến của quý vị, ĐỆ TRÌNH QUA TRANG MẠNG

TÊN

EMAIL

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
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Thành thật cảm ơn quý vị góp ý trong 
tiến trình Lắng nghe và Thảo luận Đại 
Hội Hội Đồng Giám Mục. 

Đệ trình ý kiến đóng góp của quý vị 
qua trang mạng sẽ giúp chúng tôi  
soạn chương trình làm việc cho Đại 
Hội Hội Đồng Giám Mục năm 2020.

THAM GIA BUỔI THẢO LUẬN      
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