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Lạy Chúa Thánh Thần,
này chúng con đang hiện diện trước tôn nhan Chúa,

khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng hướng dẫn chúng con,
xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con;

xin dạy chúng con lối đường phải đi
và cách bước đi trên lối đường đó.

Chúng con yếu đuối và tội lỗi,
xin đừng để chúng con gây xáo trộn.

Đừng để chúng con u mê sa vào nẻo đường lầm
cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến.

Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa
sự hiệp thông giữa chúng con

để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu
và không lạc xa khỏi Con đường chân lý và ngay thật.

Chúng con cầu xin Chúa,
là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,

trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con,
luôn mãi đến muôn đời. Amen

Lời cầu nguyện cho Thượng hội đồng
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                           - sự liên kết mật thiết giữa con người với nhau.
Thiên Chúa là sự hiệp thông của Cha, Con và Thánh Thần; Thiên
Chúa bày tỏ để mời mọi người cùng hiệp thông với Ngài và với
những người xung quanh. Hiệp thông là một biểu hiện cụ thể
và củng cố sự hiệp thông với Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài.

                       - một quá trình liên quan đến cách các cha chánh
xứ tìm kiếm sự cố vấn của dân Chúa, giáo sĩ và giáo dân. Buổi
lắng nghe Công nghị là một ví dụ về tiến trình tham vấn trong
Giáo hội. 

                                 - cách giải thích sự thúc đẩy của Chúa Thánh
Linh hướng dẫn một người hoặc một cộng đồng để gắn bó ý
muốn của họ với ý muốn của Thiên Chúa. Nhận thức là một quy
trình lắng nghe Chúa Thánh Linh trong Lời của Chúa, trong lời
cầu nguyện và trong tiếng nói của những người đồng hành tinh
thần.  

                                           - thúc đẩy sự hiệp nhất giữa các Kitô
hữu thông qua việc đối thoại và giao hữu, cũng như lời cầu
nguyện và sứ mệnh 

                     – sai đi vì một mục đích. Trong tình yêu, Chúa Cha
đã đưa Chúa Con đến để cứu thế gian bằng sự sống, chết và
phục sinh của mình, và Chúa Giêsu đưa các môn đệ đi thi hành
sứ vụ của mình. Sứ mệnh của Giáo Hội là truyền giáo, loan báo
Tin Mừng của Chúa Giêsu KiTô với mục đích nâng cao các môn
đệ truyền giáo, những người mở rộng vương quốc của Chúa.   

                            - sự đóng góp vào đời sống của Giáo hội. Tham
gia là một biểu hiện của đồng trách nhiệm: mọi người đã được
rửa tội được mời gọi tham gia vào đời sống của Giáo hội và
được gửi đi tham gia vào sứ mệnh của mình trên thế giới. Hội
đồng mục vụ giáo xứ là một ví dụ về một cơ 
quan có sự tham gia trong Giáo hội.

Hiệp thông

Tham vấn

Sự nhận thức

Chủ nghĩa đại kết

Sứ mệnh

Sự tham gia

Tài nguyên phiên nghe
synod.lacatholics.org/participant 



Lắng nghe người khác trong cuộc hành trình và nói về những điều
quan trọng đối với chúng ta về giáo xứ / cộng đồng và Giáo hội Công
giáo của chúng ta,

Cử hành phụng vụ vừa đẹp và có ý nghĩa (Thánh lễ và các bí tích),

Đi truyền giáo, được trao quyền và được trang bị để loan báo Tin
Mừng,

Đối thoại với các thành viên khác nhau trong cộng đồng của chúng ta
và Kitô hữu của các nhánh truyền thống khác,

Sự sáng suốt và quyết định, thông qua việc tham gia trong quy trình
tham vấn,

Phát triển tính hiệp hành qua sự hình thành đi cùng nhau.

"Hành trình cùng nhau" có nghĩa, nhưng không bị giới hạn tới:

Trong các câu hỏi, “Nhà thờ” có thể có nghĩa là Tổng giáo phận Los
Angeles hoặc giáo xứ của chúng ta (hoặc cộng đồng, tông đồ hoặc nhóm).

Chúa Thánh Thần mời gọi Giáo hội của chúng ta “đồng hành
cùng nhau” một cách trọn vẹn hơn như thế nào trong những
năm tới?
Bạn có những hy vọng gì về Giáo hội sống trong sự hiệp nhất
sâu sắc hơn, thúc đẩy sự tham gia và loan báo Tin Mừng?
Xin chia sẻ những ví dụ cụ thể.
Khi bạn nghĩ về các phương pháp, hãy chú ý đến những ý
tưởng mang lại cho bạn sự sáng suốt, nhiệt tình, bình an và
hy vọng (những ý tưởng này có thể là dấu hiệu cho thấy sự
thúc đẩy của Thánh Linh).

Thảo luận 2: “Cùng nhau hành trình đến tương lai”

Trong những năm gần đây, chúng ta đã “đồng hành cùng
nhau” với tư cách là một Giáo hội như thế nào?
Hãy đưa ra những ví dụ cụ thể về những trải nghiệm hiệu
quả, cũng như những ví dụ về những gì đã cản trở hành
trình của chúng ta.
Chúng tôi mời bạn chia sẻ những kinh nghiệm tích cực cũng
như bày tỏ những trải nghiệm tiêu cực và thử thách nhỏ.

Thảo luận 1: “Hành trình cùng nhau bây giờ”
tuỳ chọn một ngày

Vào tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc tiến
trình của Thượng Hội Đồng về Tính Đồng Nghị trên toàn thế giới.
Thượng hội đồng là một hội đồng, chủ yếu gồm các giám mục, dưới sự
hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để thảo luận và quyết định về các vấn
đề trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Thượng hội đồng này đặc
biệt vì Đức Thánh Cha đã triệu tập toàn thể Giáo hội tham gia vào một
tiến trình kéo dài ba năm trước khi một cuộc họp Thượng hội đồng của
các giám mục ở Rôma vào năm 2023. 
     Tiếng Hy Lạp, Synodos là một từ được kết hợp lại của hai từ được
dịch thành “cùng nhau đi trên con đường”. Hiệp hành (Synodality) là
một cách thức để trở thành Giáo hội, trong đó toàn thể con dân của
Chúa cùng nhau bước vào hành trình theo vai trò và các ơn thiêng liêng
của mình. Với tinh thần hiệp hành, chúng ta có thể hiệp thông sâu sắc
hơn với Chúa và mỗi người với nhau, là mẫu gương tham gia vào đời
sống của Giáo hội, và cùng nhau tiến bước trong sứ mệnh loan báo Tin
Mừng cho thế giới.
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Tháng Mười 2021 – Tháng Sáu 2022R Tháng Mười 2023

Trước những khủng hoảng toàn cầu, Thượng hội đồng cung cấp cho
Giáo hội một thoảng của ân sủng để cầu nguyện và xét lại cách hiệp
hành trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Việc tham gia vào
Thượng hội đồng có thể là nguồn của đổi mới trong các giáo xứ và
cộng đoàn của chúng ta khi chúng ta hướng tới việc nuôi dưỡng một
thế hệ mới của các môn đồ truyền giáo của Chúa Giê-su Ki-tô cho thời
đại của chúng ta.

Nói rõ ràng và lần lượt từng người nói, không nên ngắt quãng khi
người khác nói
Lắng nghe để thấu hiểu với một tinh thần cởi mở và không phán xét
Thể hiện sự tập trung, chú ý đến diễn tả ngôn từ bằng dáng vẻ và
nét mặt 
Nhạy cảm với sự khác biệt trong phong cách giao tiếp khác nhau 
Hãy nói trong một thời gian giới hạn để mọi người có cơ hội chia sẻ
Chỉ nói một lần cho đến khi mọi người khác đã có cơ hội chia sẻ 

Khi tham gia vào phần này, chúng ta sẽ:
Qui tắc chung cho cách thức đối thoại


