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CHIA SẺ VÀ
LẮNG NGHE

Cùng nhau
Cầu nguyện

Quý vị được mời gọi để cùng nhau cầu nguyện.
Quý vị có thể đọc Thánh thư, sử dụng từ ngữ bên dưới
hoặc chỉ cần nói với Chúa từ trong thâm tâm của mình.

Xin hãy đến, Thánh Thần của Lễ Hiện Xuống.
Xin hãy đến, Thánh Thần của Đất phương Nam.
Ôi, lạy Chúa! Xin chúc lành và đoàn kết muôn người ở châu Úc
và hướng dẫn chúng con trên hành trình hướng về Đại Hội đồng Mở rộng.
Xin ban ân sủng để chúng con thấy được hình ảnh Ngài nơi tha nhân
và nhận ra Chúa Giêsu là Đấng luôn đồng hành cùng chúng con trên đường.
Xin cho chúng con can đảm để chia sẻ những câu chuyện đời mình
và mạnh dạn nói lên chân lý của Ngài.
Xin cho chúng con đôi tai biết khiêm tốn lắng nghe tha nhân
và trái tim sáng suốt để nghe được những gì Ngài đang nói.
Xin dẫn đưa Giáo Hội của Ngài đến một tương lai đầy hy vọng
để chúng con được vui sống theo Tin Mừng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con,
bánh nuôi sống chúng con trên đường lữ hành từ đời này đến đời kia.
Amen.
Đức Mẹ phù hộ các Giáo hữu, cầu cho chúng con.
Thánh Mary MacKillop, cầu cho chúng con.
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Đọc câu hỏi
và Suy niệm

Quý vị nghĩ Thiên Chúa đang muốn
chúng ta làm gì ở Úc vào lúc này?

• Hãy suy gẫm về chủ đề này trong sự thinh lặng.
• Ghi ra các câu trả lời cho chủ đề này bằng những suy nghĩ của mình.
• Chia sẻ với người khác các câu trả lời mà quý vị đã ghi xuống.
• Bàn luận với nhau, chọn một chủ đề trong số các câu trả lời đó để làm sáng tỏ hơn ở BƯỚC 03.
• Chủ đề đầu tiên về đối thoại và lắng nghe của chúng tôi là:

BƯỚC
Chia sẻ
STEP Share
và Lắng nghe
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03 and Listen

Qúy vị có thể lặp lại BƯỚC 3 cho từng chủ đề trong danh sách trả
lời theo trình tự thời gian. Qúy vị có thể gặp nhau lần nữa trong tuần
tới hay tháng tới để tiếp tục thảo luận với nhau qua các BƯỚC này.

SUY NIỆM Tôi có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này?
Trong thinh lặng, hãy suy gẫm về những kinh nghiệm của mình về đức tin, cuộc sống và Giáo
Hội liên quan đến chủ đề mà qúy vị đã chọn để đối thoại. Qúy vị có thể ghi xuống những dòng
suy nghĩ của mình, hay đơn giản chỉ ngồi lặng yên suy nghĩ.

CHIA SẺ VÀ LẮNG NGHE Kể một câu chuyện về kinh nghiệm của riêng
mình trong lĩnh vực này.
Lần lượt chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm của mình liên quan đến đức tin, cuộc sống và
Giáo Hội. Khi có người khác đang nói, xin nhớ khiêm tốn và mở rộng lòng để lắng nghe.

SUY NIỆM Quan điểm khác có ảnh hưởng như thế nào đến lối suy nghĩ của qúy vị?
Sau mỗi lần chia sẻ, trong thinh lặng, hãy suy gẫm về những câu chuyện mà người khác vừa
chia sẻ có ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm của qúy vị. Qúy vị có thể viết ra những ý
tưởng của riêng mình, hay đơn giản chỉ ngồi lặng yên suy nghĩ.

CHIA SẺ Quan điểm khác có ảnh hưởng như thế nào đến lối suy nghĩ của qúy vị?
Hãy tỏ cho mọi người thấy rằng qúy vị đã lắng nghe người khác một cách chân tình và cởi mở.
Một số cụm từ có thể hữu ích cho qúy vị là: 'Tôi cảm thấy sự chia sẻ của bạn đã giúp tôi ...'
hoặc 'Qua những gì bạn vừa mới chia sẻ, bây giờ tôi mới hiểu ... '

nguyện
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lời
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BƯỚC

CẦU NGUYỆN Sau mỗi lần lắng nghe và đối thoại, hãy cùng nhau cầu nguyện.

Qúy vị có thể sử dụng ngôn từ bên dưới, hoặc có thể đọc lời nguyện của chính mình.

Chúa là Đấng Tạo hoá, chúng con cảm ơn Ngài đã cho chúng con gặp gỡ nhau hôm nay.
Chúng con biết rằng ở đâu có hai hoặc ba người họp lại, Ngài sẽ hiện diện giữa chúng con.
Cảm ơn Ngài luôn ở cạnh chúng con và cho con sự can đảm để nói năng mạnh dạn với
niềm đam mê, cùng sự khiêm tốn để lắng nghe bằng trái tim rộng mở.
Xin tiếp tục đồng hành với chúng con, để chúng con tìm thấy con đường hướng về tương lai
mà Chúa đang mời gọi chúng con.
Amen.

ĐÁP LỜI

Tiếng nói của qúy vị quan trọng trong việc định hình tương lai của Giáo Hội.

Trên trang web của Đại Hội đồng Mở rộng, qúy vị sẽ tìm thấy link SUBMISSION để bấm gửi.
Điều đó có ý nghĩa là qúy vị sẽ đề đạt ý kiến của mình cho Đại Hội đồng Mở rộng. Kể từ ngày
Lễ Hiện Xuống (20 tháng 5 năm 2018), qúy vị có thể bấm gửi trực tuyến đến Đại Hội đồng
Mở rộng tại plenarycouncil.catholic.org.au

Have Your Say, SUBMIT ONLINE

Hãy cất lên tiếng nói của bạn, GỬI TRỰC TUYẾN

Ba câu hỏi để qúy vị trả lời và gửi đi là:
1. Qúy vị nghĩ Thiên Chúa đang muốn chúng ta làm gì ở Úc vào thời điểm này?
2. Qúy vị có câu hỏi gì về tương lai của Giáo Hội để Đại Hội đồng Mở rộng xem xét vào năm 2020?
3. Qúy vị có câu chuyện gì về trải nghiệm cá nhân liên quan đến đức tin hoặc Giáo Hội mà qúy
vị muốn chia sẻ?

Có, tôi muốn ban đại diện của Đại Hội đồng Mở rộng liên hệ với tôi về
chia sẻ cá nhân với nhiều tình tiết. Chi tiết liên lạc của tôi là:

NAME:
EMAIL:
MOBILE:

Cảm ơn qúy vị đã đóng góp cho tiến trình Lắng nghe và Đối thoại của
Đại Hội đồng Mở rộng. Việc gửi trực tuyến của qúy vị sẽ giúp xây dựng
chương trình nghị sự cho Đại Hội đồng Mở rộng vào năm 2020.
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