
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
và đổ đầy trái tim của mọi người với một

niềm khát khao ước nguyện theo Chúa Giêsu,
làm môn đệ truyền giáo của Ngài.

Đổ đầy chúng con với niềm vui và ước nguyện học biết Lời Chúa.
Để chúng con có thể mạnh dạn loan báo Tin Mừng cho người khác;

vì khi chúng con giúp người khác biết rằng Chúa yêu họ,
họ sẽ nhận biết hạnh phúc đích thật.

Đổ đầy chúng con với một ước muốn sâu sắc về Bí tích Thánh Thể.
Để chúng con có thể nhận ra Chúa Giêsu trong việc loan báo 

Kinh Thánh và trong việc bẻ bánh;
vì khi chúng con được hợp nhất với Chúa Giêsu, 

niềm vui không ngừng được tái sinh.
Đổ đầy chúng con với một tình yêu tha nhân đích thực.

Để chúng con tìm cơ hội hòa giải với nhau,
và với trái tim phục vụ những người có nhu cầu cần giúp đỡ;

vì phục vụ họ, chúng con biết chúng con đang phục vụ Con của 
Ngài.

Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng con có thể quyết tâm
yêu mến Chúa và làm theo ý Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Năm Cầu NguyệnNăm Cầu Nguyện

Đừng ngại đặt tầm nhìn của bạn lên cao hơn, để cho 
phép bản thân được Chúa yêu thương và giải thoát. 
Đừng sợ để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng 
dẫn. Sự thánh thiện không làm cho bạn trở nên yếu kém 
hơn, vì đó là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của bạn và 
sức mạnh của ân sủng của Thiên Chúa. Vì theo lời của 
León Bloy, khi tất cả được nói và thực hiện, thì “vấn nạn 
lớn duy nhất trong đời, không phải là trở thành một thánh 
nhân”. (Giáo hoàng Francis, Gaudete et exsultate # 34)

Địa Phận London: Năm Cầu Nguyện

Trong Thánh lễ Dầu, vào Thứ Hai Tuần Thánh, 
tôi đã tuyên bố rằng bắt đầu từ Chúa nhật ngày 
lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (lễ Ngũ Tuần), 
ngày 9 tháng 6 năm 2019, và sẽ kéo dài đến Chủ 
nhật ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tiếp 
theo, ngày 31 tháng 5 năm 2020, chúng ta sẽ sống 
một Năm Cầu Nguyện đặc biệt với Chúa Thánh 
Thần ban xuống trên giáo phận chúng ta, như khi 
chúng ta sống một Giáo hội theo định hướng truyền giáo, thành các 
môn đệ của Chúa Giêsu. Ý định này được đề xuất từ Sự Chuẩn Bị Của 
Các Thánh: Ủy ban Giáo Phận về các Gia Đình Giáo Xứ. 
Trong Năm Cầu Nguyện, chúng ta mời tất cả giáo dân và các thành phần 
Công Giáo của chúng ta tham gia cầu nguyện, mỗi chúng ta, giáo dân và 
giáo sĩ, giáo xứ và toàn giáo phận chúng ta quyết tâm phát triển và sống 
truyền giáo của Chúa Giêsu, nghĩa là, để trở thành một Giáo hội theo 
định hướng truyền giáo, hình thành nên các môn đệ của Chúa Jesus.
Vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (lễ Ngũ Tuần), chúng ta cử 
hành ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên các tông đồ và sự biến 
đổi của họ thành những nhân chứng can đảm của Chúa Kitô. Trong 
Công vụ Tông đồ, chúng ta đọc rằng các tông đồ đã gặp Chúa phục 
sinh. Họ đã ra đi và dẫn nhiều người khác đến với Chúa Kitô. Trong Năm 
Cầu Nguyện này, chúng ta cầu nguyện rằng Chúa Thánh Thần, đấng mà 
chúng ta đã nhận được trong bí tích Rửa Tội, sẽ đổi mới chúng ta, biến 
đổi chúng ta và giúp mỗi người chúng ta trở thành môn đệ truyền giáo 
của Chúa Giêsu. 
Tôi yêu cầu bạn hỗ trợ việc này trong các giáo xứ của bạn, trong cộng 
đoàn của bạn và tại gia đình của bạn. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh 
Thần, mỗi người chúng ta có thể được đổi mới trong mối quan hệ của 
chúng ta với Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta sẽ phát triển trong sự hiểu 
biết về ý nghĩa của việc trở thành môn đệ truyền giáo và quyết tâm sống 
như những môn đệ trung thành của Ngài.
Giám Mục Ronald P. Fabbro, CSB
Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 2019

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2019 đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2020



Giáo phận London: Là Giáo Hội Truyền Giáo, đào tạo các môn đệ của Chúa Giêsu

Trong Giáo Xứ Trong Tâm HồnTrong Gia ĐìnhTrong Cộng Đoàn
• Tìm kiếm một sự đổi mới của 

đức tin mà chúng ta tuyên bố 
và mối quan hệ cá nhân với 
Thiên Chúa 

• Tham gia trọn vẹn, tích cực 
và chu đáo trong mỗi Thánh 
lễ 

• Tham gia hoặc thành lập một 
ủy ban công bằng xã hội 

• Tiếp cận những người có nhu 
cầu cần được giúp đỡ 

• Tìm kiếm để phát triển sự 
hiểu biết của bạn về đức tin; 
tham dự các lớp học về đức 
tin 

• Tham gia vào một ủy ban 
giáo xứ, hoặc nhóm

• Học biết về giáo huấn của 
Giáo hội 

• Khuyến khích giáo dân cầu 
nguyện cho nhau 

• Cầu nguyện cho các thành 
viên của nhóm mục vụ của 
giáo xứ (cho các linh mục, 
phó tế và các ban ngành)

• Chứng nhân: tích cực sống 
đức tin của bạn 

• Gặp gỡ và đồng hành cùng 
những người có nhu cầu cần 
giúp đỡ; cho họ biết bạn là 
môn đồ của Chúa Kitô bởi 
lòng yêu thương của bạn 

• Hãy sống đạo đức: thực hành 
lòng trân trọng, công bằng, ôn 
hòa và dũng cảm 

• Hãy làm vì sự xây dựng cộng 
đoàn, dựa trên công lý và hòa 
bình  

• Hãy sẵn sàng chứng tỏ cho 
niềm hy vọng của bạn; sẵn 
sàng sống cho mọi người 
thấy lý do tại sao bạn theo 
Chúa Giêsu 

• Tránh nói xấu chỉ chích phê 
phán 

• Đón nhận mọi người là anh 
em của bạn 

• Hãy nghe với đôi tai: lắng 
nghe 

• Cầu nguyện cho người bên 
cạnh của bạn

• Khuyến khích nền văn hóa 
bảo trợ ơn gọi; khuyến khích 
nhau sống đức tin

• Bằng sự sống chứng nhân 
của bạn, hãy biến ngôi nhà 
của bạn thành ngôi thánh 
đường đầu tiên

• Phục vụ những người có nhu 
cầu cần giúp đỡ

• Cầu nguyện như một gia đình 
/ cộng đồng

• Lập một dự án tiếp cận giúp 
đỡ: để ý đến nhu cầu của 
người khác - thăm viếng 
người bệnh, cho người đói 
ăn, v.v.

• Ăn cùng nhau như một gia 
đình / một cặp vợ chồng

• Thúc đẩy giáo dục Công giáo
• Hãy hiếu khách với tất cả 

những ai ghé thăm
• Làm gương tốt cho nhau
• Quảng bá ‘Tin mừng sự 

sống’; trân trọng và bảo vệ 
mỗi cuộc sống, từ khi thụ thai 
đến khi chết tự nhiên

• Cầu nguyện không ngừng
• Nghe, học biết và nghiên cứu 

Kinh Thánh
• Phân định trong cầu nguyện 

sao cho thấy, cuộc sống hàng 
ngày của bạn ảnh hưởng bởi 
Tin Mừng

• Phân định những gì bạn đang 
được kêu gọi và cách bạn 
được kêu gọi để sống đức tin 
của bạn

• Tìm kiếm những gì là tốt, 
chân thật và đẹp

• Nhận định Chúa Kitô và sống 
đức tin của bạn

• Thúc đẩy lòng biết ơn
• Hãy là người theo Chúa 

Jêsus, để biết Chúa và học 
hỏi với Chúa

• Suy ngẫm về cuộc sống của 
các thánh

Qua phép bí tích rửa tội, tất cả các thành viên của dân Chúa trở thành môn đệ truyền giáo (trích theo Mt 28,19). Tất cả 
những người đã được rửa tội, bất kể vị trí của họ trong Giáo hội hay mức độ giảng dạy của họ trong đức tin, đều là tác 

nhân của việc truyền giáo, và sẽ không đủ để đưa ra một kế hoạch truyền giáo được thực hiện bởi các chuyên gia, trong 
khi phần còn lại của tín hữu thụ động. Việc truyền giáo mới kêu gọi sự tham gia tích cực của từng cá nhân trong chính sự 

thông phần của mỗi người khi được rửa tội. (Đức Giáo Hoàng Phanxicô Evangelii Gaudium 120)

Là Tông Đồ truyền giáo…


