
Kính chào mọi người! Cảm ơn mọi người đến tham gia cùng với chúng
tôi trong buổi họp này của Thượng Hội Đồng tại giáo xứ này (hoặc cộng
đồng). Tôi là N., và tôi sẽ là người điều hành buổi họp ngày hôm nay.

Vào tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc tiến
trình của Thượng Hội Đồng trên toàn thế giới. Theo ngôn ngữ của giáo
hội thì Thượng Hội Đồng là một hội đồng chủ yếu gồm các giám mục
họp lại 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.
 

Chủ đề của Thượng Hội Đồng là “Hướng Đến Một Giáo Hội Hiệp Hành
là: Hiệp Thông, Tham Gia, và Sứ Vụ.” Thượng Hội Đồng lần này là độc
nhất vì Đức Thánh Cha đã triệu tập toàn thể Giáo hội tham gia vào
một tiến trình kéo dài ba năm mà cao điểm là cuộc họp của các giám
mục tại Rôma năm 2023. 

Trong tiếng Hy Lạp, công nghị (Synodos) là một từ đồng nghĩa kết hợp
lại của hai từ : syn (có nghĩa là “cùng nhau”) và hodos (có nghĩa là “con
đường") và có thể được dịch là “cùng nhau đi trên con đường.” 
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Bằng những lời này hoặc những lời tương tự, người điều hành sẽ gửi lời chào mừng đến
những người tham gia:

Người điều hành cũng có thể mời những người đóng vai trò đặc biệt trong buổi lắng nghe
đứng lên và giới thiệu họ. Bằng những lời này hoặc những lời tương tự, người điều hành
sẽ cung cấp những thông tin tổng quan về thượng hội đồng và tính hiệp hành:

Khi mới đến, những người tham gia có thể ngồi thành một nhóm chung và sau đó chia
thành các nhóm nhỏ không quá sáu người, hoặc họ có thể ngồi thành những nhóm nhỏ
ngay từ bắt đầu.  

Người tham dự Đến

Lời chào mừng và giới thiệu sơ lược Thượng hội đồng và Hiệp Hành

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH: tuỳ chọn một ngày
 

thời gian đề nghị: 10-15 phút
Giờ bắt đầu:
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Chúa Thánh Thần đã quy tụ chúng ta nơi đây nhân danh Chúa Giêsu.
Chúng ta dừng lại một chút để nhận ra rằng Chúa thực sự đang ở với
chúng ta.

Hiệp hành (Synodality) là một cách thức làm nên Giáo hội, trong đó
toàn thể con dân của Chúa dù là giáo sĩ hay giáo dân, mỗi người đều
làm theo vai trò và ân sủng thiêng liêng của mình. Với tinh thần hiệp
hành, chúng ta có thể hiệp thông sâu sắc hơn với Thiên Chúa và lẫn
nhau, là gương mẫu tham gia vào đời sống của Giáo hội, và cùng nhau
đồng hành trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho thế giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố rằng mục tiêu của Thượng hội
đồng các giám mục năm 2018 có thể áp dụng cho Thượng hội đồng lần
này. Mục đích của quá trình này là để “truyền cảm hứng cho mọi
người mơ ước về Giáo hội mà chúng ta được kêu gọi để tạo nên
những hy vọng tràn trề, kích thích lòng tin, hàn gắn lại vết thương,
tạo nên những mối quan hệ mới và sâu sắc hơn, để học hỏi lẫn nhau,
để xây dựng những nhịp cầu, để khai sáng trí tuệ,cùng nhau sưởi ấm
trái tim và tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay chúng ta cho sứ mệnh
chung. ”

Trước những khủng hoảng toàn cầu, Thượng hội đồng mang đến cho
Giáo hội ơn sủng chữa lành và hy vọng. Đức Tổng Giám Mục José
Gomez mời gọi Giáo hội trong Tổng giáo phận Los Angeles cùng đồng
hành trong tiến trình của cầu nguyện, suy tư và đối thoại của hội đồng
này. Trong lúc này hướng về Năm Thánh Truyền Giáo mừng kỷ niệm
250 năm Đức tin Công giáo trong Tổng Giáo Phận, Thượng hội đồng có
thể là nguồn đỗi mới cho Giáo hội địa phương khi chúng ta tìm cách
nâng cao một thế hệ mới của các môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu
Kitô cho thời đại của chúng ta.
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Lời cầu nguyện có thể được chiếu trên màn hình hoặc được phát ra trên tờ giấy.  

Người điều hành hướng dẫn những người tham gia trong lời Cầu nguyện cho Thượng hội đồng,
hoặc là mời một linh mục.

Lời cầu nguyện cho Thượng hội đồng

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH: tuỳ chọn một ngày
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HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH: tuỳ chọn một ngày

Sau một giây phút im lặng, điều hành viên bắt đầu lời cầu nguyện.

Bằng những lời này hoặc những lời tương tự, người điều hành sẽ tóm tắt về buổi nghe:

Tóm tắt về buổi lắng nghe

Với lòng tin cậy vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần,
chúng ta cầu nguyện:

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

Buổi lắng nghe của Thượng hội đồng mong chúng ta lắng nghe nhau
sâu sắc hơn như cách Chúa kêu gọi chúng ta bước đi gần gũi nhau hơn
như là Giáo Hội của Ngài. Mục đích của buổi lắng nghe này chỉ đơn
giản là để hiện diện với Chúa Thánh Thần và với nhau, để lắng nghe và
học hỏi lẫn nhau, và trên hết, để đến gần hơn với Chúa Giêsu KiTô và
Giáo Hội của Ngài.

Trong buổi này, chúng ta sẽ lắng nghe và suy ngẫm về Lời của Chúa và
sau đó sẽ chia sẻ trong các nhóm nhỏ về hai câu hỏi chính. Mọi người
sẽ có thời gian nghỉ giữa mỗi cuộc thảo luận và chúng tôi sẽ kết thúc
bằng cách chia sẻ với toàn thể cộng đoàn.
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Sau hôm nay (và bất kỳ buổi lắng nghe nào khác do giáo xứ / cộng đồng
của chúng ta tổ chức), sẽ có một bản báo cáo sẽ được tập hợp lại từ các
lời chia sẻ.   Bản báo cáo này cũng có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng
như một nền tảng cho các cuộc thảo luận sau và để giúp lập kế hoạch
cho tương lai. Những lời chia sẻ sẽ được sử dụng bởi một nhóm với
nhiệm vụ viết ra một báo cáo tổng hợp tương tự cho tất cả các giáo xứ
và cộng đoàn cho Tổng giáo phận Los Angeles.

Hướng dẫn cả nhóm cách gọi tên của bạn

Bằng cách chia sẻ điều gì đó về bất kỳ phần nào trong tên của bạn
(họ, tên đệm, họ, biệt hiệu) và cho chúng tôi biết điều gì đó về bạn

Chúng ta là anh chị em trong Chúa Ki-tô, nghĩa là không có sự xa lạ
giữa chúng ta. Để bắt đầu phần chia sẽ, tôi xin mời từng thành viên
trong nhóm tự giới thiệu về mình. Bằng cách: 

 Ví dụ: tên của tôi được phát âm là N. và ...

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về một đoạn của phúc âm
trong Kinh Thánh với các nhóm của chúng ta. Lời Chúa sống động và
hữu hiệu và đang nói với mỗi cá nhân chúng ta hôm nay. Khi bạn nghe
bài đọc, hãy tự hỏi mình trong im lặng: "Lạy Chúa, Chúa đang nói gì
với con?"

Hãy lắng nghe một từ hoặc một lời nào đó đánh động bạn, hoặc chạm
đến trái tim của bạn.

Hãy ghi nhớ từ hoặc lời đó để chia sẻ.

Suy niệm Phúc âm

Người điều hành dành một chút thời gian cho những nhóm nhỏ tự giới thiệu về nhau.

Những người tham gia chưa có nhóm sẽ được mời tham gia vào một nhóm nhỏ.

Sau đó, những người điều hành sẽ mời những người tham gia tự giới thiệu họ trong những
nhóm nhỏ của họ.

thời gian đề nghị: 20 phút
Thời gian bắt đầu:
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Một lần nữa, chúng ta khẩn cầu Chúa Thánh Thần: “Lạy Chúa, hãy
nói, con đang lắng nghe.”

Bài đọc Phúc âm theo thánh Luca.

 Và này, cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm họ đang đi tới một
làng kia, cách Yêrusalem sáu mươi dặm, tên là Emmau,  và họ chuyện
vãn với nhau về mọi điều mới xảy ra đó.

Xảy ra là đang lúc họ chuyện vãn và bàn tính với nhau, thì chính Ðức
Yêsu tiến lại gần bên mà đi với họ; nhưng mắt họ bị ngăn ngừa làm sao
họ không nhận ra được Ngài. Ngài mới nói cùng họ: "Chuyện gì làm đề
cho các ông đi đàng cùng trao đổi vậy?" Họ dừng lại bộ mặt ảo não. Một
người tên Khêôpha đáp lại thưa Ngài: "Duy chỉ có ông ngụ tại
Yêrusalem mà lại đã không hay biết các việc xảy ra ở đó mấy ngày nay
sao!" 

Và Ngài hỏi: "Việc gì vậy?" Họ đáp: "Việc ông Yêsu Nazaret, người đã
xuất hiện như một vị tiên tri quyền năng trong việc làm và lời nói,
trước mặt Thiên Chúa và toàn dân; làm sao các thượng tế và hàng đầu
mục của chúng tôi lại đã nộp Ngài, cho Ngài bị án tử hình, và người ta
đã đóng đinh thập giá Ngài. Phần chúng tôi, chúng tôi đã hy vọng rằng
chính Ngài là Ðấng sẽ giải thoát Israel. Nhưng với ngằn ấy cơ sự, nay đã
là ngày thứ ba rồi, kể từ khi các việc ấy diễn ra! Ðã hẳn, có vài người
phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi hoảng hồn. Tảng sáng
họ đi đến mồ; Và không gặp xác Ngài, họ về phân phô là đã thấy thiên
thần hiện ra nói rằng Ngài đang sống. 

Người điều hành sẽ đọc hoặc mời người khác đọc đoạn văn.

Các bài đọc được bao gồm trong các Trang trình bày của buổi nghe và có thể được chiếu
trong khi đọc. Đoạn văn được bao gồm trong Hướng dẫn dành cho người tham gia.

Slide
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Người điều hành tạm dừng.
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Có vài người trong chúng tôi đã đi tới mồ, và đã gặp thấy y như các
phụ nữ đã nói, còn Ngài thì họ không được thấy!"

Bấy giờ Ngài mới nói cùng họ: "Hỡi những kẻ ngu độn và trí lòng chậm
tin vào mọi điều các tiên tri đã nói! Thế thì Ðức Kitô không phải chịu
khổ nạn như thế đã, rồi mới vào vinh quang của Ngài sao?" Và khởi từ
Môsê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ những điều đã viết
về Ngài trong toàn bộ Kinh thánh.

Họ đã tới gần làng họ phải đến, nhưng Ngài làm như thể còn phải đi xa
hơn. Họ cố nài ép Ngài rằng: "Hãy lưu lại với chúng tôi, vì trời đã về
chiều, và ngày đã xế!" Nên Ngài đã vào nhà và lưu lại với họ. 

Và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng đoạn bẻ
ra Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra và nhận biết Ngài... nhưng Ngài
đã bỏ họ mà biến rồi. Và họ nói cùng nhau: "Lòng chúng ta lại đã không
cháy bừng bừng lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta, và giải nghĩa Kinh
thánh cho chúng ta đó sao?"

Ngày giờ đó, họ chỗi dậy trở về Yêrusalem, và họ gặp thấy đang tề tựu
cùng nhau, có nhóm Mười một cùng các bạn. Các người này nói rằng:
"Thực thế, Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simôn!" Còn họ, họ thuật
lại các việc xảy ra dọc đàng, và làm sao họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ
bánh.

Bây giờ tôi mời các bạn chia sẻ từ hoặc lời mà bạn đã chọn và lý do nó
có ý nghĩa với bạn trong nhóm của mình. Nếu bạn cảm thấy thoải mái,
hãy chia sẻ một câu chuyện ngắn gọn hoặc trải nghiệm về các từ hoặc
lời nói này kết nối vào cuộc sống của bạn tại thời điểm này. Khi bạn
chia sẻ, hãy tập trung vào kinh nghiệm cá nhân của bạn hơn là giảng
dạy hoặc thuyết giảng. 

Người điều hành cho phép thời gian để chia sẻ trong nhóm.

Người điều hành tạm dừng để dành thời gian cho sự im lặng.   
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Người điều hành tạm dừng để dành thời gian cho mọi người cầu nguyện trong im lặng.

Để chuẩn bị cho việc thảo luận trong nhóm , người điều hành sẽ hướng dẫn
cách tham gia cho các hoạt động tiếp theo.

Người điều hành sẽ chỉ dẫn cho những người tham dự “Quy tắc chung cho việc đối
thoại” trong cuốn “Hướng Dẫn cho Người Tham Dự”

Amen.

Chúng ta cũng như hai môn đệ trên đường đến Emmau, cùng đi với
Chúa Giêsu trên đường đời. Buổi lắng nghe này chính là lúc để chia
sẻ với nhau về những điều đã diễn ra trong hành trình đức tin của
chúng ta và nơi Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta cùng nhau đi đến.

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cách Chúa nói với bạn qua Lời của
Ngài.  Để đáp lại những gì chúng ta đã nghe qua Lời Chúa và từ mỗi
người trong nhóm, tôi mời bạn tự hỏi mình, "Lạy Chúa, Chúa đang
yêu cầu con làm gì?" Hãy cầu xin cho ân sủng để làm được những gì
Chúa Giêsu yêu cầu.  

Chúng ta tập hợp để cầu nguyện, suy nghĩ và hội thoại. Quá trình lắng
nghe và tham gia này không có mục đích để tìm cách thay đổi bất kỳ
giáo huấn nào của Giáo hội. Đúng hơn, trong một buổi lắng nghe là một
bài tập về hiệp hành - “hành trình cùng nhau”. Một phần của hành
trình này là sự sẵn sàng lắng nghe và học hỏi lẫn nhau. Chúng ta có thể
sẽ không đồng ý về mọi vấn đề, nhưng bằng sự khiêm tốn, tế nhị và bác
ái, chúng ta sẽ lắng nghe những kinh nghiệm từ người khác.

Cuộc hội thoại cần sự cảm thông để lắng nghe và sự can đảm để nói
lên. Trên hết, cuộc hội thoại đòi hỏi sự tôn trọng từ mọi người. 

Các tiêu chuẩn chung cho cuộc đối thoại

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH: tuỳ chọn một ngày
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Giờ bắt đầu:



Thảo luận nhóm nhỏ [TÙY CHỌN 1 NGÀY]

Bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi thảo luận được liệt kê trong cuốn "Hướng
dẫn dành cho người tham gia" cũng như danh sách các từ ngữ hữu
ích để bạn tham khảo. 

Bằng những lời này hoặc những lời tương tự, người điều hành sẽ giới thiệu chủ đề
thảo luận đầu tiên:

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

Do đó, khi tham gia vào phần lắng nghe này, chúng ta sẽ:

Nói gọn rằng, chúng ta sẽ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và lắng
nghe nhau một cách lễ phép — chúng ta sẽ lắng nghe Chúa Thánh
Thần ở giữa chúng ta!

Chúng ta thừa nhận mỗi người ở đây đều là anh chị em trong Đức Kitô,
người mà Chúa Giêsu đã yêu thương và đã hy sinh cho. Do đó, khi tham
gia vào phần lắng nghe này, chúng ta sẽ:

Các cuộc thảo luận nhóm của chúng ta hôm nay sẽ tập trung vào hành
trình của chúng ta với tư cách là một Giáo hội. 

Participant
Guide

Slide
Available
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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).

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.

Trong 30 phút tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về câu hỏi sau:

 

Những đặc điểm này của “Hành trình cùng nhau” có thể được chiếu trên màn hình hoặc
được cung cấp trên tờ phát tay.

Participant
Guide

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

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.

 Trong 30 phút tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về những câu hỏi này: 

Người điều hành mời mọi người nghỉ giải lao 10 phút.     

Bằng những lời này hoặc những lời tương tự, người điều hành sẽ giải thích cuộc thảo luận
nhóm như sau:

Khi còn lại năm phút trong thời gian thảo luận, người điều hành sẽ thông báo lên mọi
người biết: Mỗi nhóm nhỏ sẽ tóm tắt lại các điểm chính của buổi Thảo luận A, người ghi
chú sẽ viết trong Mẫu Tóm tắt Nhóm được cung cấp.

Giờ nghỉ

Vào cuối giờ của buổi thảo luận hôm nay, một báo cáo viên sẽ biên
soạn và tổng hợp lại các báo cáo của từng nhóm nhỏ và gửi một báo
cáo cho Tổng Giáo phận Los Angeles cho giáo xứ (hoặc cộng đồng) này.
Sau đó, Tổng Giáo phận sẽ tường trình một bản báo cáo lên Hội đồng
Giám mục Công giáo Hoa Kỳ để sử dụng trong giai đoạn tiếp theo của
Thượng hội đồng.

Một thành viên của nhóm nhỏ thay mặt cho nhóm sẽ điền vào ”Tờ
Tóm Tắt Nhóm Nhỏ” . Trong năm phút cuối của buổi thảo luận, người
ghi sẽ hướng dẫn bạn tạo một tờ tóm tắt cho nhóm.

Participant
Guide

Slide
Available
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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).

Khi còn lại năm phút trong thời gian thảo luận, người điều hành sẽ thông báo lên mọi
người biết: Mỗi nhóm nhỏ sẽ tóm tắt lại các điểm chính của buổi Thảo luận A, người ghi
chú sẽ viết trong Mẫu Tóm tắt Nhóm được cung cấp.

Một lần nữa, gần cuối cuộc thảo luận của bạn, người ghi chú nhóm sẽ
điền vào tờ mẫu Tóm tắt Nhóm Nhỏ.

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).

HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH: tuỳ chọn một ngày
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Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với chúng ta.
Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bằng lời cầu nguyện.

Bây giờ tôi mời bất cứ ai muốn chia sẻ với toàn thể cộng đoàn về ân
sủng đã nhận được, hoặc sự hiểu biết sâu sắc đã đạt được.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con cảm ơn và ngợi khen Chúa đã cho chúng con tập hợp lại
cùng nhau ngày hôm nay và những lời Ngài đã nói với chúng con.
Xin ban cho chúng con ân sủng để sống trong sự hiệp thông với Chúa
và với anh chị em. 
để tham gia vào đời sống của Giáo hội của Ngài, 
và để thúc đẩy sứ mệnh của Ngài trên thế giới. 

Trong hai tiếng vừa qua, chúng ta đã chia sẻ những kinh nghiệm
phong phú về đức tin. Chúng ta đã thảo luận về việc đồng hành cùng
nhau trong thời gian gần đây và cách chúng ta có thể đồng hành
cùng nhau gần hơn trong những năm tới.  Để tạ ơn món quà thời
gian với nhau này, tôi xin mời bạn nghĩ về một ân huệ cụ thể mà bạn
đã nhận được, hoặc một sự hiểu biết sâu sắc mà bạn có được từ trải
nghiệm nầy.

Tạ Ơn và Lời Cầu Nguyện Kết Thúc 

Người điều hành cho phép người tham gia một chút thời gian để suy nghĩ.

Người điều hành chia sẽ lời cầu nguyện kết thúc hoặc là mời Linh mục chia sẻ.

Người điều hành cho phép người tham gia thời gian chia sẻ với toàn thể cộng đoàn.

Bằng những lời này hoặc những lời tương tự, người điều hành sẽ mời toàn thể hội đồng
cùng chia sẻ để cảm tạ kinh nghiệm mà mọi người nhận được thông qua buổi lắng
nghe. 

thời gian đề nghị: 20 phút
Giờ bắt đầu:



Xin Chúa phù hộ cho bạn và gia đình của bạn.

(Chúng tôi mong được gặp lại bạn lần sau, vào…). 

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi lắng nghe này. Khi tiến
trình thượng hội đồng này tiếp tục diễn ra, chúng tôi mong đợi sự đổi
mới trong Thánh Thần, trong giáo xứ / cộng đoàn và Tổng giáo phận
của chúng ta.  

Bằng những lời này hoặc những lời tương tự, người điều hành sẽ kết thúc bằng những lời
cảm tạ cho sự tham gia trong buổi nghe:
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Cầu mong tất cả những gì chúng con nói và làm đều được hướng dẫn
bởi Thánh Linh của Ngài,
và cầu mong cho Thượng hội đồng này sinh nhiều hoa trái trong Giáo
hội của Ngài. 
Chúng con cầu xin điều này nhân Danh Thánh của Ngài.
Amen.


