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Tài liệu Hướng Dẫn Tổng Quát này nhằm trợ giúp các mục tử và lãnh đạo của CĐ 
để họ chuẩn bị và tổ chức cho toàn thể tín hữu của CĐ tham gia phần mình vào 
THĐGM qua các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ .

Bản Hướng Dẫn Tổng Quát này  được soạn dựa trên những tài liệu sau: Cẩm Nang 
THĐGM và Tài Liệu Chuẩn Bị của THĐGM tại Roma, những tài liệu về THĐGM của 
HĐGMHK... Xin xem trên trang mạng của Giáo Phận Stockton về những tài liệu trên: 
https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023.

Như thế tài liệu Hướng Dẫn Tổng Quát này cung cấp những điều cụ thể nhằm giúp 
cho CĐ tổ chức các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ là điều mà THĐGM muốn mọi tín hữu 
thực hiện trong ‘giai đoạn Giáo Phận’. 

Cùng với các vị trong HĐMV, các cấp lãnh đạo các Đoàn Thể, vị mục tử tìm ra 
phương hướng thực hành: chẳng hạn cần bao nhiêu buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ là đủ, 
những nhóm nào cần gặp riêng, những thành phần nào ‘đang bị bỏ rơi’ trong CĐ cần 
kêu gọi đến buổi gặp gỡ này...  Các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ có thể tổ chức riêng cho 
HĐMV, Ban Tài Chánh, Phụ Huynh các em đang học giáo lý, Các Nhóm Cầu Nguyện, 
Giới Trẻ... Câu hỏi quan trọng là cần bao nhiêu buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ để CĐ thực 
sự nghe được Chúa Thánh Thần đang nói qua tất cả mọi tín hữu.

Việc quan trọng nhất của lần THĐGM này là LẮNG NGHE nhau và quan trọng hơn là 
lắng nghe CHÚA THÁNH THẦN!

Hướng Dẫn Tổng Quát

Parish Synod 2023
Toolkit
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DẪN NHẬP
ĐTC Phanxicô kêu gọi toàn thể Dân Chúa cùng nhau hiệp hành bằng việc chủ động 
tham gia vào THĐGM lần thứ 16.  Chủ đề của THĐGM lần này là: “Hướng về một Hội 
Thánh hiệp hành: Hiệp Thông, Tham Gia, Sứ Vụ.”  Đây không phải là một hội nghị 
‘khác nữa’ cùng với những bài diễn thuyết và tài liệu in ấn như bao cuộc họp trước. 
THĐGM mà lần này được gọi với tên Hiệp Hành sẽ là tiến trình cùng nhau đi bằng 
việc cùng nhau lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện, biện phân và cùng nhau quyết 
định để hướng tới sứ vụ là loan truyền Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô.

Giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân được kêu gọi cùng nhau lắng nghe niềm vui, nỗi hy vọng, 
tâm tư sầu buồn và lo âu của nhau (xem Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng #1). Mục tiêu 
của việc cùng nhau hiệp hành không phải là để có một tầm nhìn mới mẻ hay một kế 
hoạch mục vụ với những đích điểm.  Đúng hơn, mục tiêu của việc cùng nhau hiệp 
hành là để cùng hiện diện bên nhau, lắng nghe nhau, học hỏi với nhau và để cùng 
lớn lên trong sự mật thiết với Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài.

TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIÁO PHẬN STOCKTON
Giai đoạn Giáo Phận của Giáo Phận Stockton được khai mào từ tháng 10 năm 2021 
khi ĐGM Cotta yêu cầu mọi giáo xứ thông báo và trình bày về THĐGM vào các thánh 
lễ cuối tuần đó.  Các vị mục tử được cung cấp về chủ đề của THĐGM và những gì cần 
thiết về chủ đề THĐGM có thể được lồng trong bài giảng, các lời nguyện cho THĐGM 
trong phần Lời Nguyện Tín Hữu và Bản Kinh chính thức cầu nguyện cho THĐGM.

Các giáo xứ được yêu cầu tổ chức các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ vào các tháng 1, 2 và 
3.  Giáo Phận cũng cung cấp những thông tin và cách thức cần thiết để thực hiện 
việc này.  Giáo xứ dùng bản mẫu báo cáo để gởi các ý chia sẻ trong các buổi ‘gặp gỡ 
lắng nghe’ về Giáo Phận qua trang mạng hay bưu tín.  Hạn chót để gởi báo cáo của 
giáo xứ là ngày 10 tháng 4 năm 2022.

Ngoài các tín hữu của một giáo xứ thì mọi nhóm đặc biệt hay những phong trào/tổ 
chức hiện diện trong Giáo Phận cũng sẽ được mời đóng góp chia sẻ.

Tất cả đóng góp chia sẻ của CĐ, cá nhân hay các nhóm đặc biệt sẽ được ĐGM Cotta 
xử dụng và tổng kết nhằm giúp Giáo Phận Stockton trả lời được câu hỏi quan trọng 
này: “Những bước đi nào Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta dấn bước để chúng ta ngày 
càng cùng nhau hiệp hành?” Và câu trả lời này sẽ được gởi về HĐGMHK và từ đây sẽ 
được gởi đến Roma cùng với câu trả lời của toàn thể Hội Thánh Hoa Kỳ.

MỤC ĐÍCH CỦA BUỔI GẶP GỠ LẮNG NGHE
THĐGM đến thật đúng lúc trong đời sống của Hội Thánh.  Giữa nạn dịch, việc tham 
gia vào Hội Thánh có những biến chuyển nghiêm trọng.  Dường như ý nghĩa của Hội 
Thánh trong đời sống của toàn Dân Chúa đang thay đổi quá nhiều, có thể, vâng có 
thể, lần THĐGM này may ra giúp chúng ta mơ được, hoạch định được và sáng tạo 
được Hội Thánh của tương lai.  Chúng ta hy vọng tiến trình này cung cấp một cơ 
may mời gọi và chào đón tín hữu không chỉ trở lại với Thánh Lễ Chúa Nhật nhưng 
nhất là về lại với đời sống Cộng Đoàn.  ĐGM Cotta khuyến khích các mục tử và các vị 



A SYNOD CHURCH  3   HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

lãnh đạo CĐ đến với THĐGM không phải như một công tác phải hoàn thành nhưng 
như một cơ may cho CĐ và Giáo Phận trở nên một Hội Thánh hiệp hành.  Hãy lắng 
nghe những bước đi mà Chúa Thánh Thần đang kêu mời chúng ta dấn bước.

THỰC HÀNH VIỆC SỐNG NHƯ HỘI THÁNH HIỆP HÀNH CÓ NGHĨA LÀ:
 ★ Đối thoại dẫn đến hoán cải theo Đức Kitô và cam kết tích cực tham gia vào sứ vụ 

được nhận lãnh từ Đức Kitô - HIỆP THÔNG

 ★ Dân Chúa đối thoại với nhau và lắng nghe nhau về các vấn đề quan trọng - THAM 
GIA

 ★ Hiệp thông hiện hữu vì một mục đích chung; kinh nghiệm hiệp thông chắc chắn 
sẽ dẫn đến sứ mạng  - SỨ VỤ

Những năm vừa qua, Ban Mục Vụ Giáo Phận đã cộng tác với các giáo xứ của Giáo 
Phận để khai mào một chương trình có tên là NÊN MỘT (AS ONE).  Đây là một 
chương trình mục vụ của Giáo Phận nhằm khuyến khích mọi người cộng tác làm 
việc cho thiện ích chung bằng cách chia sẻ những trực giác, các việc thực hành tốt 
lành và nguồn tài lực để tạo được một Giáo Phận trờ nên cộng đoàn đức tin hiệp 
nhất và sống động.  Giáo Phận sẽ tận dụng những gì chúng ta sẽ nghe được trong 
suốt kỳ THĐGM này để đạt mục đích trên.  Quan trọng hơn cả, các buổi ‘gặp gỡ lắng 
nghe’ cung cấp một cơ may mời gọi Cộng Đoàn dừng lại để lắng nghe được Chúa 
Thánh Thần.

GIAI ĐOẠN CỘNG ĐOÀN:  Bắt đầu 17-10-2021 kết thúc 10-10-2022

Trong giai đoạn này,

Cộng Đoàn được khuyến khích cầu nguyện, học hỏi và truyền bá về THĐGM:
 ★ Cầu Nguyện cho THĐGM trong Thánh Lễ, bản kinh này nên có trong Tuần Tin, 

trang mạng...

 ★ Lồng vào bài giảng những chủ đề của THĐGM khi thích hợp

 ★ Cung cấp những tài liệu về THĐGM hằng tuần, đặc biệt trước khi có những buổi 
‘gặp gỡ lắng nghe’.

 ★ Cung cấp tài liệu về THĐGM trên những phương tiện truyền thông, đặc biệt trang 
mạng, facebook...

Cộng Đoàn tổ chức các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’:
 ★ Làm chương trình cụ thể cho các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ trong tháng 1, 2, 3.

 ★ Cộng Đoàn phải tìm ra bao nhiêu buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ cần có để thực sự nghe 
được toàn thể tín hữu.

 ★ Mỗi buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ cần có những linh hoạt viên hướng dẫn.

 ★ Thu thập mọi chia sẻ từ những buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ và dùng mẫu báo cáo 
chính thức của Giáo Phận.

 ★ Gởi tờ báo cáo này về Giáo Phận không muộn hơn ngày 10 -4 -2022.
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Có 3 cách gởi báo cáo:

 ★ Dùng trang mạng của Giáo Phận.

 ★ Chụp hình và gởi qua điện thư tới địa chỉ: synod2023@stocktondiocese.org

 ★ Gởi qua bưu điện tới địa chỉ: 212 N. San Joaquin St. Stockton CA 95202

Những tài liệu cần tải về từ trang mạng Giáo Phận:

 ★ Prayer Cards/Kinh cầu cho THĐGM

 ★ Homily Hints & Prayers of the Faithful/Trợ giúp bài giảng & Ý cầu nguyện cho Lời 
Nguyện Giáo Dân

 ★ Facilitator’s Guide/Hướng Dẫn cho Linh Hoạt Viên

 ★ Participants Guide/Hướng Dẫn cho Tham Dự Viên

 ★ Opening Prayer/Lời Nguyện Khai Mạc

 ★ Bishop Cotta Video Message/Lời Chào và Sứ Điệp của ĐGM Cotta

 ★ Table Discussion Reporting Form/Mẫu báo cáo ý chia sẻ

 ★ Bulletin Inserts/Các tài liệu về THĐGM để đăng trong Tuần Tin

TRƯỚC BUỔI GẶP GỠ LẮNG NGHE:
 ★ Cầu nguyện, Học hỏi và Truyền bá! 

 ★ Cầu nguyện cho tín hữu, nhắc nhở và truyền bá THĐGM qua các bài giảng, tuần 
tin và các tài liệu trước các buổi gặp gỡ này.

 ★ Trong tuần tin hay trang mạng, trong các thánh lễ cuối tuần: thông báo chương 
trình các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ và kêu mời tín hữu tham dự.  Khuyến khích 
họ mời gọi gia đình và bạn bè của họ tham dự.  Những ai không thể tham dự: 
nên mời họ vào trang mạng của Giáo Phận trả lời những câu hỏi.  Đừng bỏ quên 

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
BUỔI ‘GẶP GỠ LẮNG NGHE’

2 tiếng - chia từng nhóm nhỏ
1 Chào đón và giới thiệu 5’
2 Kinh khai mạc 5’
3 Mục đích và diễn tiến của ‘Buổi gặp gỡ lắng nghe” 15’
4 Câu hỏi 1 - lắng nghe - hiệp hành 18’
5 Câu hỏi 2 - lắng nghe mọi người 18’
6 Câu hỏi 3: lắng nghe - mời gọi 18’
7 Câu hỏi 4: lắng nghe - nối kết 18’
8 Câu hỏi 5: lắng nghe Chúa Thánh Thần 18’
9 Cám ơn & lời nguyện kết 5’
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những người ít khi tới sinh hoạt với CĐ hay không đi lễ tại CĐ.  THĐGM là một dịp 
may để phúc âm hoá mọi người.

 ★ Kêu gọi những người có khả năng hướng dẫn các buổi đàm thoại.  Vị mục tử nên 
mời một tu sĩ hay một vị lãnh đạo trong Cộng Đoàn hay ngay cả ngoài Cộng Đoàn 
giúp hướng dẫn các buổi gặp gỡ này.  Vị mục tử cũng nên tìm người để gởi báo 
cáo những ý chia sẻ từ buổi gặp gỡ này đến Giáo Phận.

TẠI BUỔI GẶP GỠ LẮNG NGHE:
 ★ Tạo một bầu khí cởi mở đón chào mọi người.

 ★ Cung cấp bảng tên để khuyến khích cuộc đàm thoại, đặc biệt những người lạ.

 ★ Xin họ cho biết tên, địa chỉ email và hỏi xem họ có muốn biết thêm về Cộng Đoàn 
không.

 ★ Chia thành nhóm nhỏ từ 5 tới 6 người một nhóm để mỗi người có cơ hội chia sẻ 
và lắng nghe. Nếu có nhiều nhóm thì mỗi nhóm sẽ có 1 thư ký.

SAU BUỔI GẶP GỠ:
 ★ Tiếp tục liên lạc với những ai tham dự.  Mục đích của buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ là 

tìm cách mời các tham dự viên tham gia sâu xa hơn và dấn thân trong tư cách 
lãnh đạo vào đời sống Cộng Đoàn, gởi điện thư cám ơn họ đã tới dự buổi gặp gỡ, 
nhờ các giáo dân khác tiếp tục liên lạc với họ để khuyến khích họ tham gia vào 
các sinh hoạt Cộng Đoàn.

 ★ Gởi bản báo cáo những ý chia sẻ của buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ tới Giáo Phận sớm 
bao có thể.  Hạn chót để gởi là ngày 10 tháng 4 năm 2022.

THÔNG BÁO VỀ CÁC BUỔI GẶP GỠ LẮNG NGHE TRONG TUẦN TIN & TRONG 
CÁC THÁNH LỄ CUỐI TUẦN
Đây là mẫu thông báo: Toàn thể Giáo Hội Công Giáo được kêu gọi tham gia vào 
THĐGM lần thứ 16.  Để chuẩn bị cho lần THĐGM này, ĐTC Phanxicô và Giám Mục 
Cotta yêu cầu sự đóng góp của mọi người cho đề tài: “Hướng tới một Hội Thánh 
hiệp hành: Hiệp Thông, Tham Gia, Sứ Vụ.”  Tất cả ông bà anh chị em được mời 
tham dự 1 trong các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ sau đây:  Ngày - Giờ - Nơi Chốn

Chúng tôi cũng kính xin quý vị kêu gọi gia đình, bạn bè, hàng xóm của quý vị 
tham gia.  Xin quý vị liên lạc với chúng tôi bằng địa chỉ điện thư: ....

Nếu quý vị không thể tham dự bất cứ buổi “Gặp Gỡ Lắng Nghe” theo chương 
trình trên, xin quý vị chia sẻ đóng góp qua trang mạng của Giáo Phận theo địa chỉ 
sau: https://www.surveymonkey.com/r/Synod2023

Nếu có bất cứ câu hỏi hay ý kiến đóng góp, xin liên lạc:

Sr. Pat Simpson, OP: psimpson@stocktondiocese.org

Kim Fuentes: 209/546-7633 - email: kfuentes@stocktondiocese.org hoặc 209/546-7633.
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Quý linh hoạt viên (LHV) mến, 

Đại diện cho ĐGM Cotta và Uỷ Ban Soạn Thảo về Giáo Phận Hiệp Hành của Giáo 
Phận, xin cám ơn sự đồng ý làm các LHV cho các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’. Tạo một 
bầu khí cầu nguyện và suy tư chính là vai trò của chúng ta và vai trò này thật thiết 
yếu.

Với bản hướng dẫn này, cùng với những tài liệu từ Giáo Phận và bản tài liệu chuẩn 
bị từ THĐGM sẽ giúp chúng ta hiểu biết xác đáng vai trò của LHV.

Vai trò của một LHV là mời được người tham dự nói lên sự thật trong tâm hồn họ 
rồi sẵn sàng lắng nghe người khác chia sẻ mà không chút xét nét, phán đoán.  LHV 
phải biết rõ mục đích của buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ là giúp xây dựng được một Hội 
Thánh hiệp hành và lắng nghe qua việc rộng mở cõi lòng để Chúa Thánh Thần có thể 
hoạt động được nơi mọi người.

Xin đọc tài liệu “Process for Faciliating Synodal Consultations”.

Nên chia thành nhóm nhỏ để chia sẻ và LHV có thể dễ dàng tham quan hay giúp đỡ 
mọi nhóm.  Chương trình buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ gồm 5 câu hỏi và lượng thời gian 
trả lời cả 5 câu hỏi này. 

Nếu vì một lý do nào đó không thể trả lời cả 5 câu hỏi, có thể chỉ cần trả lời câu số 1 
và số 5 vì đây là 2 câu hỏi quan trọng cho cả Tiến Trình Hiệp Hành.

Parish Listening Sessions
Facilitator’s Guide

Hướng Dẫn Linh Hoạt Viên
về buổi ‘Gặp Gỡ Lắng Nghe”
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HƯỚNG DẪN CHO BUỔI GẶP GỠ LẮNG NGHE
Nên chăm 
chú lắng 
nghe/suy tư 
về câu hỏi

Tỏ thái độ 
cởi mở mời 
gọi người 
khác chia sẻ

Phát biểu rõ 
ràng và biểu 
lộ sự kính 
trọng

Để ý đến 
giới hạn thời 
gian phát 
biểu

Nên là một 
người lắng 
nghe cởi mở

Nên giữ một 
khoảng im 
lặng ngắn 
trước khi 
người tiếp 
theo phát 
biểu

HƯỚNG DẪN CHO VIÊC CHIA SẺ
1. Mọi người hiện diện đều được mời gọi để chia sẻ.
2. Xác định thời lượng chia sẻ (ví dụ 2 phút).
3. Vị lãnh đạo của nhóm có thể chia sẻ đầu tiên hay mời một người khác.
4,  Người vừa phát biểu xong sẽ mời người kế tiếp nhưng không nhất thiết là 

người bên cạnh mình.  Phát biểu xong, người này mời một người khác.
5. Nếu người được mời không muốn phát biểu chỉ cần nói: “Xin lỗi!  Tôi xin mời 

anh (chị)...”  mà không cần giải thích gì thêm.
6. Tiếp tục cho tới khi mọi người được mời chia sẻ.
7. Ngay sau đó mời thêm một lần nữa những ai chưa chia sẻ.  Cả lần này họ cũng 

được tự do không phát biểu.
8. Mục đích chính yếu của việc (phương pháp) này là lắng nghe.

HƯỚNG DẪN CHO VIỆC LẮNG NGHE & CHIA SẺ

Trích từ trang mạng của HĐGMHK
 ★ Trách nhiệm điều mình nói và cảm rồi phát biểu rõ ràng và dễ hiểu.
 ★ Lắng nghe với tâm tình thông cảm, nhận ra những tình cảm từ những lời được 

phát biểu ngay cả từ các điệu bộ và sự yên lặng của người nói.
 ★ Nhạy cảm đối với các hình thức phát biểu khác biệt không giống mình.
 ★ Suy đi nghĩ lại điều mình nghe và cảm trước khi mình phát biểu.
 ★ Kiểm điểm xét lại những giả định và nhận thức của mình.
 ★ Luôn bảo mật (giữ kín) những gì được nghe, được chia sẻ.
 ★ Đặt tin tưởng vào tiến trình vì đây không phải là cuộc tranh luận xem ai sai ai 

đúng nhưng để cảm nghiệm được thật sự cuộc đối thoại.
Phương pháp này nhằm mời gọi mọi người thể hiện cuộc đối thoại trongmột bầu khí 
đầy kính trọng nhau. Mọi người đều lắng nghe khi một người phát biểu. Không ai nói 
xen vào hay cắt ngang khi một người đang nói.  
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CHƯƠNG TRÌNH BUỔI GẶP GỠ LẮNG NGHE

5 phút CHÀO MỪNG & GIỚI THIỆU
Khai mạc đúng giờ - Chào đón các tham dự viên

Tự giới thiệu về mình, LMQN, các bậc lãnh đạo trong CĐ và mọi tham 
dự viên khác.

Mời mọi tham dự viên giới thiệu tên và ngắn gọn cho biết lý do tại sao 
họ đến tham dự buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ này.

5 phút KINH KHAI MẠC
LỜI CHÀO CỦA ĐGM
LỜI CHÚA
THINH LẶNG CẦU NGUYỆN
KINH CẦU CHO THĐGM

 ➻ trưởng thành về mặt tâm linh và có đức tin sống động, ➻ dễ cộng tác,
 ➻ có khả năng truyền đạt cách hiệu quả, ➻ có khả năng tổng hợp các thông tin, ➻ có khả năng giao tiếp tốt với những người đến từ các nền văn hóa, thế hệ và bối 
cảnh giáo hội khác nhau.

 ➻ quen thuộc với các cơ cấu và quy trình của cộng đoàn. ➻ có kinh nghiệm làm việc trong các dự án sáng kiến cộng đồng hoặc các quy 
trình hiệp hành.

 ➻ khiêm tốn khi làm việc với đồng sự và/hoặc với nhóm, vui vẻ cởi mở với những 
hiểu biết và tài năng của người khác cũng như sẵn sàng thử nghiệm những 
cách thức tiến hành mới.

PHẨM CHẤT CỦA LINH HOẠT VIÊNtrích Cẩm Nang THĐGM
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10 
phút

MỤC ĐÍCH & DIỄN TIẾN
 ★ Chúng ta hiện diện tại đây vì ĐTC Phanxicô đã mời toàn thể Dân 

Chúa cùng nhau hiệp hành!  Chúng ta đã đọc hay nghe thấy các 
tin tức về THĐGM trên mọi phương tiện truyền thông của CĐ, 
của Giáo Xứ hay của Hội Thánh.  Các ấn bản về THĐGM cũng sẵn 
sàng trao tận tay chúng ta tại các cửa ra vào của Trung Tâm.

 ★ Buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ này là thời gian đặc biệt để cầu nguyện, 
lắng nghe, đối thoại và nhủ bảo.

 ★ Đây là thời điểm đáp lại lời mời của ĐTC Phanxicô cho giấc mơ 
về Hội Thánh mà chúng ta được kêu mời để trở thành.

 ★ Quy tụ lại như một dân đức tin, chúng ta hy vọng được đan lại 
với nhau bằng sợi dây liên kết mới mẻ và sâu xa hơn để học hỏi 
lẫn nhau, bác những nhịp cầu, khai sáng tâm trí, sưởi ấm trái 
tim, phục hồi lại sức mạnh cho sứ vụ chung của chúng ta.

 ★ Ở cuối đường hiệp hành chúng ta nhằm có câu trả lời được chia 
sẻ từ mọi người cho một câu hỏi căn bản: “Điều gì Chúa Thánh 
Thần đang nói với Hội Thánh hôm nay?”

Mục tiêu của buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ này là để hiện diện với nhau, 
cùng nhau lắng nghe và học hỏi và ngày càng thân mật với Thiên 
Chúa và Hội Thánh của Ngài.

Lắng nghe tích cực là việc lắng nghe với mọi giác quan - thân xác, 
trí khôn và tâm hồn. Lắng nghe như vậy là vượt khỏi lời lẽ và để 
hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta được khuyến khích là người lắng nghe 
như thế trong vòng 2 tiếng tiếp theo để mọi người nghe được Chúa 
Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tiến vào một Hội Thánh tương 
lai, một Hội Thánh không ngoái đầu nhìn lại nhưng dõi thẳng đến 
những khả thể để trở nên một Hội Thánh hiệp hành.

ĐGM Cotta sẽ tổng kết mọi ý chúng ta chia sẻ hôm nay cùng với 
các ý chia sẻ khác từ các giáo xứ, nhóm và cá nhân trong toàn Giáo 
Phận rồi gởi bản đúc kết lên HĐGM Hoa Kỳ trước 30 tháng 6 năm 
nay.
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Trong khi chờ đợi bản tổng kết cuối cùng của THĐGM tại Roma, 
ĐGM Cotta sẽ dùng các kết quả từ giai đoạn địa phương này chuẩn 
bị cho những bước kế tiếp cho chương trình NÊN MỘT (AS ONE) 
trong Giáo Phận.

NÊN MỘT là một chương trình mục vụ đã được khai sinh mấy năm 
về trước nhằm liên kết mọi giáo xứ, cộng đoàn, mục vụ trong khắp 
Giáo Phận thành một cộng đoàn hiệp nhất và sống động sẵn sàng 
cùng nhau làm việc dưới sự lãnh đạo năng động của vị Giám Mục 
Giáo Phận. Việc dùng các chia sẻ được Chúa Thánh Thần hướng 
dẫn trong các buổi gặp gỡ lắng nghe này và việc cùng nhau làm việc 
trong tinh thần hiệp nhất giữa giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, 
chúng ta sẽ thấy mình được trang bị mạnh mẽ hơn bằng chương 
trình NÊN MỘT để hoàn thành sứ vụ loan báo Phúc Âm của Hội 
Thánh.

5 phút CẮT NGHĨA TIẾN TRÌNH
 ★ Trong mỗi buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ mọi tham dự viên được mời 

gọi tham gia trả lời 5 câu hỏi

 ★ Câu hỏi số 1 và câu số 5 là 2 câu hỏi nền tảng. Các câu số 2, 3 
và 4 là về các chủ đề của THĐGM mời chúng ta đóng góp cảm 
nghiệm và trực giác.

 ★ Việc chia sẻ (phát biểu) được thực hiện trong nhóm nhỏ.

 ★ Mỗi nhóm chọn lựa một thư ký để ghi chép các ý chia sẻ và báo 
cáo trong nhóm lớn.

 ★ LHV đọc rõ ràng từng câu hỏi. Sau mỗi câu hỏi là thời gian im 
lặng ngắn để người dự viết lại những suy nghĩ của mình.

 ★ Nhóm bắt đầu chia sẻ: một người nói và mọi người khác lắng 
nghe và không ai được ngắt lời hay xen ngang.

 ★ Mỗi người chia sẻ trong vòng 1 hoặc 2 phút.

 ★ Khi còn 3 phút trước khi hết giờ chia sẻ cho 1 câu hỏi, LHV nên 
thông báo và nhóm sẽ quyết định ghi lại 3 ý chính trong vòng 1 
đến 2 phút.

Tiến trình trên được dùng cho cả 5 câu hỏi.  Buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ 
sẽ được kết thúc bằng “Kinh Bế Mạc”.

Có ai thắc mắc bất cứ điều gì đến tiến trình trên không?

Các thư ký xin vui lòng đến nhận mẫu biên bản.
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18 
phút

Giờ đây chúng ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Tôi sẽ đọc 1 đoạn Lời Chúa, 
tiếp theo là câu hỏi.  Sau đó mời chúng ta thinh lặng một vài phút để ghi 
xuống những ý tưởng.

 Câu hỏi 1
LẮNG NGHE & HIỆP HÀNH
CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Tv 
121:8

 ★ Trong việc loan báo Phúc Âm, một Hội Thánh hiệp hành là một 
Hội Thánh “cùng đi với nhau”.  Việc “cùng đi với nhau” có đang 
xẩy ra trong Cộng Đoàn chúng ta không?  Và nếu có thì đang 
được thể hiện như thế nào?

 ★ Còn có những cách nào khác cần được thực hiện để Cộng Đoàn 
có thể hiệp thông với nhiều tín hữu hơn và mời họ tham gia?

Ngừng 1 phút rồi LHV nói: “Nếu đã sẵn sàng, mỗi nhóm hãy bắt 
đầu chia sẻ. Lưu ý: chỉ một người nói còn mọi người khác hãy lắng 
nghe, không cắt ngang, xen kẽ khi một người đang phát biểu. Xin 
mỗi người hãy chia sẻ chỉ trong vòng từ 1 tới 2 phút.

Sau 12 phút, LHV nói: “Chỉ con vài phút để chia sẻ.  Lưu ý là mỗi 
người trong nhóm phải có cơ hội chia sẻ.”

Khi còn 3 phút là hết giờ chia sẻ, LHV nói: “Chỉ còn 3 phút.  Nhóm 
hãy quyết định ghi lại chỉ 3 điểm chính muốn trả lời cho câu hỏi.  

Khi hết giờ cho câu hỏi 1, bắt đầu câu hỏi thứ 2. 

Để trả lời câu hỏi, chúng ta được mời gọi:

 ✪ Nhớ lại kinh nghiệm của mình: Câu hỏi then chốt này gợi nhớ đến những 

kinh nghiệm nào về Giáo hội địa phương của chúng ta?

 ✪ Đọc lại những kinh nghiệm này trong chiều kích sâu xa hơn: Chúng đã 

mang lại những niềm vui nào? Chúng gặp phải những khó khăn và trở 

ngại nào? Chúng phơi  trần những thương tích nào? Có thể học được điều 

gì từ các kinh nghiệm này?

 ✪ Thu thập các thành quả để chia sẻ: Tiếng Chúa Thánh Thần vang dội nơi 

đâu qua những kinh nghiệm này? Người đang đòi hỏi chúng ta điều gì? 

Đâu là những điểm phải khẳng định, các viễn cảnh nên thay đổi, các bước 

cần thực hiện? Chúng ta ghi nhận được sự đồng thuận ở những nơi nào? 

Những nẻo đường nào đang mở ra cho Giáo hội địa phương của chúng 

ta ? - Trích CẨM NANG THĐGM XVI
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18 
phút

Câu hỏi 2:
LẮNG NGHE TOÀN THỂ DÂN CHÚA
“Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau 
nghe, đừng vội nói, và khoan giận.” Gc 1:19

 ★ Làm thế nào Cộng Đoàn lắng nghe được tất cả các tiếng nói 
trong Cộng Đoàn kể cả những  ‘thấp cổ bé miệng’, những nhóm 
thiểu số, phụ nữ, giới trẻ, người tàn tật, nghèo khổ, cô thế cô 
thân hay người bị xã hội khai trừ?  

 ★ Còn tiếng nói khôn ngoan của bất cứ loại/nhóm người nào chưa 
được Cộng Đoàn lắng nghe hay bị bỏ quên?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và suy nghĩ của bạn.

Ngừng 1 phút rồi LHV nói: “Nếu đã sẵn sàng, mỗi nhóm hãy bắt 
đầu chia sẻ. Lưu ý: chỉ một người nói còn mọi người khác hãy lắng 
nghe, không cắt ngang, xen kẽ khi một người đang phát biểu. Xin 
mỗi người hãy chia sẻ chỉ trong vòng từ 1 tới 2 phút.

Sau 12 phút, LHV nói: “Chỉ con vài phút để chia sẻ.  Lưu ý là mỗi 
người trong nhóm phải có cơ hội chia sẻ.”

Khi còn 3 phút là hết giờ chia sẻ, LHV nói: “Chỉ còn 3 phút.  Nhóm 
hãy quyết định ghi lại chỉ 3 điểm chính muốn trả lời cho câu hỏi.  

Khi hết giờ cho câu hỏi 2, bắt đầu câu hỏi thứ 3.

Để 
Hội Thánh 

được lớn lên trong 
việc “cùng nhau hiệp hành”, Thần Khí đang mời gọi chúng ta thực hiện những bước đi nào?
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18 
phút

Câu hỏi 3: 
LẮNG NGHE & MỜI GỌI 
“Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám 
mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói 
buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta.” Dt 12:1

 ★ Làm thế nào chúng ta có thể lắng nghe được những người hiện 
đang phục vụ các mục vụ của Cộng Đoàn? (Các thừa tác viên 
phụng vụ, những người thăm viếng và chăm sóc các cụ cao niên, 
giáo lý viên, thiện nguyện viên cho bác ái xã hội).  Làm thế nào 
chúng ta có thể làm tốt hơn việc mời gọi và huấn luyện tín hữu 
biết dấn thân vào những mục vụ quan trọng của Cộng Đoàn?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và suy nghĩ của bạn.

Ngừng 1 phút rồi LHV nói: “Nếu đã sẵn sàng, mỗi nhóm hãy bắt 
đầu chia sẻ. Lưu ý: chỉ một người nói còn mọi người khác hãy lắng 
nghe, không cắt ngang, xen kẽ khi một người đang phát biểu. Xin 
mỗi người hãy chia sẻ chỉ trong vòng từ 1 tới 2 phút.

Sau 12 phút, LHV nói: “Chỉ con vài phút để chia sẻ.  Lưu ý là mỗi 
người trong nhóm phải có cơ hội chia sẻ.”

Khi còn 3 phút là hết giờ chia sẻ, LHV nói: “Chỉ còn 3 phút.  Nhóm 
hãy quyết định ghi lại chỉ 3 điểm chính muốn trả lời cho câu hỏi.  

Khi hết giờ cho câu hỏi 3, bắt đầu câu hỏi thứ 4.

Chiều kích thân mật của tiến trình hiệp hành:
Đây là cách Chúa Giêsu đã làm: Ngài tập họp các môn đệ để họ cùng ăn uống với nhau, đi với nhau hay đơn giản chỉ là dành thời gian bên nhau.

CẨM NANG THĐGM XVI #5
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18 
phút

Câu hỏi 4: 
LẮNG NGHE & NỐI KẾT
“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như 
vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ 
như đã yêu thương con.” Ga 17:23

 ★ Giáo Phận chúng ta đang nỗ lực xây dựng một Hội Thánh theo 
chương trình NÊN MỘT hướng đến việc xây dựng Giáo Phận 
thành một cộng đoàn đức tin hiệp nhất và sống động trong đó 
giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ cùng làm việc mật thiết với nhau.  Làm 
thế nào Cộng Đoàn chúng ta có được mối liên hệ tốt đẹp hơn với 
các giáo xứ, với Giáo Phận Stockton và với Hội Thánh hoàn vũ?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và suy nghĩ của bạn.

Ngừng 1 phút rồi LHV nói: “Nếu đã sẵn sàng, mỗi nhóm hãy bắt 
đầu chia sẻ. Lưu ý: chỉ một người nói còn mọi người khác hãy lắng 
nghe, không cắt ngang, xen kẽ khi một người đang phát biểu. Xin 
mỗi người hãy chia sẻ chỉ trong vòng từ 1 tới 2 phút.

Sau 12 phút, LHV nói: “Chỉ con vài phút để chia sẻ.  Lưu ý là mỗi 
người trong nhóm phải có cơ hội chia sẻ.”

Khi còn 3 phút là hết giờ chia sẻ, LHV nói: “Chỉ còn 3 phút.  Nhóm 
hãy quyết định ghi lại chỉ 3 điểm chính muốn trả lời cho câu hỏi.  

Khi hết giờ cho câu hỏi 4 bắt đầu câu hỏi thứ 5.

Chủ đề của Thượng Hội đồng là “Hướng đến một Hội thánh hiệp hành: Hiệp 
thông, Tham gia và Sứ vụ.” Ba chiều kích của chủ đề là hiệp thông, tham 
gia và sứ vụ. Ba chiều kích này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chúng là 
những trụ cột quan trọng của một Hội thánh hiệp hành. Không có thứ bậc 
giữa chúng. Thay vào đó, mỗi chiều kích làm phong phú và định hướng cho 
hai chiều kích kia. Giữa ba chiều kích này tồn tại một mối tương quan năng 
động, cần phải được hiểu rõ mối tương quan này cùng với cả ba chiều kích 
của nó.

hiệp thông | tham gia | sứ vụ
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Câu hỏi 5: 
LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN 
“Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm 
vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em 
được tràn trề hy vọng.” Rm 15:13

 ★ Sau khi chúng ta lắng nghe mọi chia sẻ hôm nay thì điều gì Chúa 
Thánh Thần mời gọi chúng ta sẽ thực hiện để cuộc hiệp hành 
tiến về đích điểm của chương trình NÊN MỘT phát triển?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và suy nghĩ của bạn.

Ngừng 1 phút rồi LHV nói: “Nếu đã sẵn sàng, mỗi nhóm hãy bắt 
đầu chia sẻ. Lưu ý: chỉ một người nói còn mọi người khác hãy lắng 
nghe, không cắt ngang, xen kẽ khi một người đang phát biểu. Xin 
mỗi người hãy chia sẻ chỉ trong vòng từ 1 tới 2 phút.

Sau 12 phút, LHV nói: “Chỉ còn vài phút để chia sẻ.  Lưu ý là mỗi 
người trong nhóm phải có cơ hội chia sẻ.”

Khi còn 3 phút là hết giờ chia sẻ, LHV nói: “Chỉ còn 3 phút.  Nhóm 
hãy quyết định ghi lại chỉ 3 điểm chính muốn trả lời cho câu hỏi.

Khi hết giờ chia sẻ, LHV nói: “Xin các thư ký nhóm vui lòng đem nộp 
biên bản của nhóm.  Cám ơn tất cả anh chị.

“Để “cùng nhau hiệp hành” chúng ta cần Chúa Thánh Thần đào  luyện để có được một não trạng thật sự hiệp  hành trong khi bước vào một tiến trình hoán cải với trái tim can đảm và tự do.”

HƯỚNG TỚI 

MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH: 

hiệp thông | tham gia | sứ vụ
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10 
phút

LỜI CÁM ƠN
Đại diện cho ĐGM Cotta (hay LMQN), xin chân thành cám ơn tất cả 
quý anh chị đã đến với buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ hôm nay.  Các chia 
sẻ của quý anh chị sẽ được cả Cộng Đoàn lẫn ĐGM Cotta xử dụng 
để đóng góp cho THĐGM cũng như cho chương trình NÊN MỘT của 
Giáo Phận.

Trên trang mạng của Giáo Phận có cuộc khảo cứu gồm một số câu 
hỏi mời gọi quý anh chị, gia đình và bạn bè của quý anh chị - đặc 
biệt những ai quý anh chị biết ít tích cực sinh hoạt CĐ, cố gắng 
đóng góp bằng việc vào trang mạng này trả lời những câu hỏi đó.

Giờ đây chúng ta kết thúc buổi chia sẻ này bằng một lời kinh 
nguyện.

KINH BẾ MẠC
Lạy Thiên Chúa nhân ái/ là khởi sự và là cùng đích của muôn sự 
muôn loài, buổi gặp gỡ lắng nghe đã kết thúc, chúng con nâng tâm 
hồn lên Chúa là Nguồn Thần Linh của mọi sự sống.  Chúng con xin 
tạ ơn Chúa về mọi hồng ân chúng con lãnh nhận: hồng ân tình bằng 
hữu và hiểu biết, lòng kính trọng lẫn nhau, sự khôn ngoan được 
chia sẻ, hồng ân kiên định và thấu hiểu những mối quan tâm chung. 
Chúng con xin cảm tạ Chúa về những ơn huệ này/ cũng như mọi ơn 
lành mà chúng con chưa nhận ra.  Chúa đã chúc lành khi chúng con 
đến với nhau/ thì giờ đây xin cũng chúc lành cho chúng con khi chia 
tay về lại gia đình/ bằng sự hiện diện nhân lành của Chúa.  Amen.

v

NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG CHO MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

 ★ Lắng nghe nhau để lắng nghe Chúa Thánh Thần.

 ★ Luôn hiện diện trong bầu khí cầu nguyện được bén rễ trong phụng vụ và Lời 
Chúa.

 ★ Một cảm nghiệm được chia sẻ với nhau chứ không phải một trả lời cho một 
câu hỏi.

 ★ Một tiến trình chứ không phải là một biến cố có thời gian nhất định.

 ★ Cùng nhau biện phân để lấy những quyết định nhằm mưu ích cho cả cộng 
đoàn.



A SYNOD CHURCH  17   HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

LỜI CHÀO MỪNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC
Anh chị em thân mến, tôi thật vui mừng và biết ơn đón chào anh chị em đến với 
buổi gặp gỡ lắng nghe này.  Được tổ chức khắp Hội Thánh hoàn vũ, buổi gặp gỡ lắng 
nghe này là nền tảng của THĐGM lần thứ 16 này. 

ĐTC Phanxicô kêu mời mọi tín hữu trên khắp thế giới cùng nhau hiệp hành trong sự 
hiệp thông, tham gia và sứ vụ.  

Là nhiệm thể của Đức Kitô, cùng nhau chúng ta lắng nghe nhau, đối thoại, cầu 
nguyện và biện phân điều Chúa Thánh Thần đang nói với chúng ta trong những buổi 
gặp gỡ này.  Chúng ta thực hiện buổi gặp gỡ như là nhiệm thể của Đức Kitô cùng 
hiệp hành hướng tới mục đích là công bố Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô.  

Các buổi gặp gỡ lắng nghe này sẽ tạo một ảnh hưởng trên toàn Giáo Phận Stockton.  
Suốt những năm tháng qua, Ban Mục Vụ đã bắt đầu làm việc với các giáo xứ qua 
việc khai mào một chương trình được gọi NÊN MỘT (AS ONE).  Đây là một nhãn 
quan sâu sắc và khôn ngoan có sức khuyên khích mọi người cùng làm việc với nhau 
cho sự thiện ích chung qua việc chia sẻ những trực giác, các việc thực hành tốt lành 
và cả những nguồn tài lực để xây dựng được một cộng đoàn giáo phận đức tin hiệp 
nhất và sống động.  Bằng việc chia sẻ của mỗi người trong các buổi gặp gỡ lắng 
nghe này, chúng ta có thể làm cho chương trình NÊN MỘT sinh nhiều hoa trái.

Tôi biết ơn quý anh chị em đã đang và sẽ tham dự các buổi đối thoại cởi mở và lắng 
nghe chăm chú này.  Việc lắng nghe cảm nghiệm của nhau và lắng nghe sự chuyển 
động của Chúa Thánh Thần ở giữa chúng ta là điều rất quan trọng.  ĐTC Phanxicô 
nói: “Hiệp hành là một biến cố chứa chan ân sủng, một tiến trình chữa lành được 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn.  

Chúng ta hãy để Ngài hướng dẫn.  Trong bình an của Đức Kitô.

Giám Mục Myron Cotta

THÁNH CA CHÚA THÁNH THẦN

LỜI NGUYỆN KHAI MẠC
LHV: “Thần Khí Thiên Chúa soi sáng và ban sức sống cho việc “cùng nhau HIỆP 
HÀNH” này của Hội thánh cũng chính là Thần Khí hoạt động trong sứ vụ của Đức 
Giêsu.  Cũng chính Thần Khí này được hứa ban cho các Tông đồ cũng như cho các 
thế hệ môn đệ hằng biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Theo lời hứa của 
Chúa Giêsu, Thần Khí không chỉ xác nhận tính liên tục của Tin Mừng Chúa Giêsu, 
mà còn làm sáng tỏ những chiều sâu luôn mới mẻ trong mạc khải của Ngài và soi 
dẫn các quyết định cần thiết để trợ lực Hội thánh trên cuộc hành trình này.”  (Tài liệu 
Chuẩn Bị #16)

LHV: Anh chị em, giờ đây chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo 
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Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi 
điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người 
là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em 
nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu 
nổi.  Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người 
sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và 
loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.  Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người 
sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của 
Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

THINH LẶNG SUY NIỆM

KINH CẦU CHO THĐGM 
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.

Hội Thánh HIỆP HÀNH 
là  dưới ánh sáng 
Thần Khí mọi tín hữu 
cùng nhau tiến trên 
con đường Chúa Kitô 
loan truyền Phúc Âm 
cho thế giới. 
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Quý tham dự viên thân mến, 

Cám ơn quý vị đã hiện diện bên nhau 
trong buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ này để 
cùng cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ 
cảm nghiệm thiêng liêng hầu cùng nhau 
xây dựng một hội thánh thêm hiệp hành 
và lắng nghe.

Cùng hiệp hành “chính là một ân phúc 
mà cũng là một nhiệm vụ: bằng cách 
cùng nhau gieo bước hành trình và cùng 
nhau suy nghĩ về hành trình đã thực 
hiện, Hội thánh sẽ có thể học biết, qua 
kinh nghiệm của mình, đâu là những 
tiến trình có thể giúp Hội thánh sống 
hiệp thông, thực hiện sự tham gia và 
mở ra cho việc thi hành sứ vụ.  (Tài Liệu 
Chuẩn Bị #1)

Buổi gặp gỡ lắng nghe này sẽ được 
hướng dẫn, có đủ thời gian thích đáng 
để suy niệm và chia sẻ.  

Khi chia sẻ hãy chân thành nói sự thật, 
và khi lắng nghe hãy hoàn toàn kính 
trọng người nói không chút thành kiến 
hay xét nét; hãy để cho họ thanh thản 

nói lên sự thật nơi tâm hồn họ, hãy chú 
tâm lắng nghe để nghe được Chúa Thánh 
Thần đang hướng dẫn tất cả chúng ta 
vào một Hội Thánh  tương lai của Ngài.

Mỗi tham dự viên nhớ ghi lại 3 điểm 
quan trọng nhất mình nghe được trong 
buổi gặp gỡ lắng nghe. 

“Hãy đến, lạy Thần Linh Chúa!  Chính 
Chúa khơi lên những ngôn từ mới mẻ và 
đặt sự sống vào môi miệng chúng con. 
Hãy ngự giữa chúng con để  nhờ nghiệm 
cảm hiệp hành này chúng con không 
mất đi lòng nhiệt thành, làm yếu mòn 
sức mạnh của ngôn sứ hay giảm cấp 
thành các buổi tranh luận vô ích và cằn 
cỗi. Hãy đến, lạy Thần Linh Tình Yêu, xin 
hãy mở rộng tâm hồn chúng con nghe 
được tiếng Chúa!  Hãy đến, Lạy Thần 
Linh Thánh Thiện, hãy canh tân Dân 
Chúa thánh thiện và thuỷ chung.  Hãy 
đến, lạy Thần Linh Sáng Tạo, xin hãy 
canh tân bộ mặt địa cầu. Amen. (Diễn 
văn khai mạc THĐGM của ĐTC Phanxicô, 
Oct. 9. 2021)

Parish Listening Sessions
Participant Guide

Hướng Dẫn Tham Dự Viên
về buổi ‘Gặp Gỡ Lắng Nghe”
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LỜI CHÀO MỪNG CỦA ĐỨC GIÁM 
MỤC
Anh chị em thân mến, tôi thật vui 
mừng và biết ơn đón chào anh chị em 
đến với buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ này.  
Được tổ chức khắp Hội Thánh hoàn 
vũ, buổi gặp gỡ lắng nghe này là nền 
tảng của THĐGM lần thứ 16 này. ĐTC 
Phanxicô kêu mời mọi tín hữu trên 
khắp thế giới cùng nhau hiệp hành 
trong sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ.  
Là nhiệm thể của Đức Kitô, cùng nhau 
chúng ta lắng nghe nhau, đối thoại, cầu 
nguyện và biện phân điều Chúa Thánh 
Thần đang nói với chúng ta trong 
những buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’này.  
Chúng ta thực hiện buổi ‘gặp gỡ lắng 
nghe’ như là nhiệm thể của Đức Kitô 
cùng hiệp hành hướng tới mục đích là 
công bố Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô.  
Các buổi ‘gặp gỡ lắng nghe’ này sẽ tạo 
một ảnh hưởng trên toàn Giáo Phận 
Stockton.  Suốt những năm tháng qua, 
Ban Mục Vụ đã bắt đầu làm việc với các 
giáo xứ qua việc khai mào một chương 
trình được gọi NÊN MỘT (AS ONE).  

Đây là một nhãn quan sâu sắc và khôn 
ngoan có sức khuyên khích mọi người 
cùng làm việc với nhau cho sự thiện ích 
chung qua việc chia sẻ những trực giác, 
các việc thực hành tốt lành và cả những 
nguồn tài lực để xây dựng được một 
cộng đoàn giáo phận đức tin hiệp nhất 
và sống động.  Bằng việc chia sẻ của 
mỗi người trong các buổi ‘gặp gỡ lắng 
nghe’, chúng ta có thể làm cho chương 
trình NÊN MỘT sinh nhiều hoa trái.

Tôi biết ơn quý anh chị em đã đang và 
sẽ tham dự các buổi đối thoại cởi mở 
và lắng nghe chăm chú này.  Việc lắng 
nghe cảm nghiệm của nhau và lắng 
nghe sự chuyển động của Chúa Thánh 
Thần ở giữa chúng ta là điều rất quan 
trọng.  ĐTC Phanxicô nói: “Hiệp hành 
là một biến cố chứa chan ân sủng, một 
tiến trình chữa lành được Chúa Thánh 
Thần hướng dẫn.” 

Chúng ta hãy để Ngài hướng dẫn.  
Trong bình an của Đức Kitô.

Giám Mục Myron Cotta

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
BUỔI ‘GẶP GỠ LẮNG NGHE’

2 tiếng - chia từng nhóm nhỏ
1 Chào đón và giới thiệu 5’
2 Kinh khai mạc 5’
3 Mục đích và diễn tiến của ‘Buổi gặp gỡ lắng nghe” 15’
4 Câu hỏi 1 - lắng nghe - hiệp hành 18’
5 Câu hỏi 2 - lắng nghe mọi người 18’
6 Câu hỏi 3: lắng nghe - mời gọi 18’
7 Câu hỏi 4: lắng nghe - nối kết 18’
8 Câu hỏi 5: lắng nghe Chúa Thánh Thần 18’
9 Cám ơn & lời nguyện kết 5’
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THÁNH CA CHÚA THÁNH THẦN

LỜI NGUYỆN KHAI MẠC
X: “Thần Khí Thiên Chúa soi sáng và 
ban sức sống cho việc “cùng nhau HIỆP 
HÀNH” này của Hội thánh cũng chính 
là Thần Khí hoạt động trong sứ vụ của 
Đức Giêsu.  Cũng chính Thần Khí này 
được hứa ban cho các Tông đồ cũng 
như cho các thế hệ môn đệ hằng biết 
lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực 
hành. Theo lời hứa của Chúa Giêsu, 
Thần Khí không chỉ xác nhận tính liên 
tục của Tin Mừng Chúa Giêsu, mà còn 
làm sáng tỏ những chiều sâu luôn mới 
mẻ trong mạc khải của Ngài và soi dẫn 
các quyết định cần thiết để trợ lực Hội 
thánh trên cuộc hành trình này.”  (Tài 
liệu Chuẩn Bị #16)

NĐ: Anh chị em, giờ đây chúng ta cùng 
lắng nghe Lời Chúa.

Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo 
thánh Gioan.

Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, 
đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng 
Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai 
đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy 
anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em 
nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh 
em.

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy 
sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, 
Người là Thần Khí sự thật phát xuất 
từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về 
Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm 
chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ 
đầu.

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh 
em. Nhưng bây giờ, anh em không có 
sức chịu nổi.  Khi nào Thần Khí sự thật 
đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật 

toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói 
điều gì, nhưng tất cả những gì Người 
nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho 
anh em biết những điều sẽ xảy đến.  
Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy 
những gì của Thầy mà loan báo cho 
anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của 
Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy 
những gì của Thầy mà loan báo cho anh 
em.

THINH LẶNG SUY NIỆM

KINH CẦU CHO THĐGM 
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.
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NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG CHO MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

 ★ Lắng nghe nhau để lắng nghe Chúa Thánh Thần.

 ★ Luôn hiện diện trong bầu khí cầu nguyện được bén rễ trong phụng vụ và Lời 
Chúa.

 ★ Một cảm nghiệm được chia sẻ với nhau chứ không phải một trả lời cho một 
câu hỏi.

 ★ Một tiến trình chứ không phải là một biến cố có thời gian nhất định.

 ★ Cùng nhau biện phân để lấy những quyết định nhằm mưu ích cho cả cộng 
đoàn.

THÁI ĐỘ CẦN THIẾT CHO
BUỔI ‘GẶP GỠ LẮNG NGHE’

Nên chăm 
chú lắng 
nghe/suy 
tư về câu 
hỏi

Tỏ thái 
độ cởi 
mở mời 
gọi người 
khác chia 
sẻ

Phát biểu 
rõ ràng và 
kính trọng

Để ý đến 
giới hạn 
thời gian 
phát biểu

Là người 
lắng 
nghe cởi 
mở

Giữ một 
khoảng im 
lặng ngắn 
trước khi 
người tiếp 
theo phát 
biểu
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Câu hỏi 1
LẮNG NGHE & HIỆP HÀNH
CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ 
đây cho đến mãi muôn đời. Tv 121:8

 ★ Trong việc loan báo Phúc Âm, một 
Hội Thánh hiệp hành là một Hội 
Thánh “cùng đi với nhau”.  Việc 
“cùng đi với nhau” có đang xẩy ra 
trong Cộng Đoàn chúng ta không?  
Và nếu có thì đang được thể hiện 
như thế nào?

 ★ Còn có những cách nào khác cần 
được thực hiện để Cộng Đoàn có thể 
hiệp thông với nhiều tín hữu hơn và 
mời họ tham gia?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và 
suy nghĩ của bạn.

Câu hỏi 2:
LẮNG NGHE TOÀN THỂ DÂN CHÚA
“Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết 
rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội 
nói, và khoan giận.” Gc 1:19

 ★ Làm thế nào Cộng Đoàn lắng nghe 
được tất cả các tiếng nói trong 
Cộng Đoàn kể cả những  ‘thấp cổ bé 
miệng’, những nhóm thiểu số, phụ 
nữ, giới trẻ, người tàn tật, nghèo 
khổ, cô thế cô thân hay người bị xã 
hội khai trừ?  

 ★ Còn tiếng nói khôn ngoan của bất 
cứ loại/nhóm người nào chưa được 
Cộng Đoàn lắng nghe hay bị bỏ 
quên?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và 
suy nghĩ của bạn.

Câu hỏi 3: 
LẮNG NGHE & MỜI GỌI 
“Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy 
nhân chứng đức tin như đám mây bao 
quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng 
và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên 
trì chạy trong cuộc đua dành cho ta.” Dt 
12:1

 ★ Làm thế nào chúng ta có thể lắng 
nghe được những người hiện đang 
phục vụ các mục vụ của Cộng Đoàn? 
(Các thừa tác viên phụng vụ, những 
người thăm viếng và chăm sóc 
các cụ cao niên, giáo lý viên, thiện 
nguyện viên cho bác ái xã hội).  Làm 
thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn 
việc mời gọi và huấn luyện tín hữu 
biết dấn thân vào những mục vụ 
quan trọng của Cộng Đoàn?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và 
suy nghĩ của bạn.

Câu hỏi 4: 
LẮNG NGHE & NỐI KẾT
“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ 
được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian 
sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã 
yêu thương họ như đã yêu thương con.” Ga 
17:23

 ★ Giáo Phận chúng ta đang nỗ lực xây 
dựng một Hội Thánh theo chương 
trình NÊN MỘT hướng đến việc xây 
dựng Giáo Phận thành một cộng 
đoàn đức tin hiệp nhất và sống động 
trong đó giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ 
cùng làm việc mật thiết với nhau.  
Làm thế nào Cộng Đoàn chúng ta có 
được mối liên hệ tốt đẹp hơn với các 
giáo xứ, với Giáo Phận Stockton và 
với Hội Thánh hoàn vũ?

Hãy dành giờ ghi lại các tư tưởng và 
suy nghĩ của bạn.



A SYNOD CHURCH  24   HỘI THÁNH HIỆP HÀNH

Câu hỏi 5: 
LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN 
“Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban 
cho anh em được chan chứa niềm vui và 
bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng 
của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy 
vọng.” Rm 15:13

 ★ Sau khi chúng ta lắng nghe mọi chia 
sẻ hôm nay thì điều gì Chúa Thánh 
Thần mời gọi chúng ta sẽ thực hiện 
để cuộc hiệp hành tiến về đích điểm 
của chương trình NÊN MỘT phát 
triển?

KINH BẾ MẠC
Lạy Thiên Chúa nhân ái/ là khởi sự và 
là cùng đích của muôn sự muôn loài, 
buổi gặp gỡ lắng nghe đã kết thúc, 
chúng con nâng tâm hồn lên Chúa là 
Nguồn Thần Linh của mọi sự sống.  
Chúng con xin tạ ơn Chúa về mọi hồng 
ân chúng con lãnh nhận: hồng ân tình 
bằng hữu và hiểu biết, lòng kính trọng 
lẫn nhau, sự khôn ngoan được chia sẻ, 
hồng ân kiên định và thấu hiểu những 
mối quan tâm chung. Chúng con xin 
cảm tạ Chúa về những ơn huệ này/ cũng 
như mọi ơn lành mà chúng con chưa 
nhận ra.  Chúa đã chúc lành khi chúng 
con đến với nhau/ thì giờ đây xin cũng 
chúc lành cho chúng con khi chia tay 
về lại gia đình/ bằng sự hiện diện nhân 
lành của Chúa.  Amen.
Cám ơn tất cả mọi người đã đến. Xin 
khuyến khích gia đình, bạn bè, đặc biệt 
những ai còn xa cách Cộng Đoàn chưa 
tham gia vào THĐGM qua việc gặp gỡ 
lắng nghe này.

Nhớ vào địa chỉ: Synod 2021-2023 
- Diocese of Stockton - Stockton, CA 
(stocktondiocese.org) để tham gia cuộc 
khảo cứu của Giáo Phận.

HIỆP HÀNH LÀ GÌ?
“Synod” là một từ cổ kính trong Truyền 

thống của Giáo hội, ý nghĩa của nó được 

rút ra từ những nội dung sâu xa nhất của 

Mặc khải [...] Nó chỉ ra con đường mà Dân 

Chúa cùng nhau bước đi. Tương tự như thế, 

từ này đề cập đến Đức Giêsu, Đấng tự giới 

thiệu chính Ngài là “con đường, sự thật và 

sự sống” (Ga 14,6), và đến sự kiện là các 

Kitô hữu, những người đi theo Ngài, ban đầu 

được gọi là “những người đi theo Con Đường 

đó” ( x. Cv 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

Trước hết và trên hết, tính hiệp hành biểu 

thị một phong cách đặc trưng của đời sống 

và sứ mạng của Hội thánh, diễn tả bản chất 

của Hội thánh là Dân Thiên Chúa đồng hành 

cùng nhau và tập họp trong cộng đoàn, được 

Chúa Giêsu quy tụ bằng quyền năng của 

Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng. 

Tính hiệp hành phải được thể hiện trong 

cách sống và làm việc bình thường của Hội 

thánh.

Theo nghĩa này, tính hiệp hành giúp cho toàn 

thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng 

nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, tham 

gia vào sứ mạng của Giáo hội trong sự hiệp 

thông mà Đức Kitô thiết lập giữa chúng ta. 

Cuối cùng, con đường đồng hành này là cách 

hiệu quả nhất để biểu lộ và thực hành bản 

chất của Giáo hội với tư cách là Dân Chúa lữ 

hành và truyền giáo (PD, 1). 

CẨM NANG THĐGM #1.2


