
Paper Submission for Local Synodal Process (Vietnamese)  
 

Adsumus, Sancte Spiritus   
 

Prayer of invocation to the Holy Spirit for an ecclesial assembly of 
governance or discernment (thus synodal)    

 
We stand before You, Holy Spirit,  as we 

gather together in Your name.  
With You alone to guide us,  make Yourself 

at home in our hearts;   
Teach us the way we must go  and 

how we are to pursue it.  
We are weak and sinful;  do not let us 

promote disorder.  
Do not let ignorance lead us down the wrong path  

nor partiality influence our actions. Let us find in You 
our unity   
  so that we may journey together to eternal life 

and not stray from the way of truth  and what 
is right.  

All this we ask of You,  who are at work in every 
place and time,  in the communion of the 
Father and the Son,  forever and ever. Amen.  

 
Title revised from Latin, to have a proper incipit, different from the Adsumus Dominus Sancte Spiritus. The Caeremoniale 
Episcoporum 1984ss., n. 1173, only proposes the use of the Adsumus but does not give the text. The German version Das Zeremoniale 
für die Bischöfe, n. 1188, gives a German translation based on the Latin text of the Acta Synodalia of the Council, vol. I/1, p. 159.  

After some time in prayer, reflect on the following questions. 

LẮNG NGHE - Lắng nghe là bước khởi đầu, nhưng điều đó đòi hỏi một tâm hồn và trái 
tim rộng mở, không bị ảnh hưởng của định kiến . Thiên Chúa nói với chúng ta qua 
những tiếng nói mà đôi khi chúng ta bỏ qua? Làm thế nào để tiếng nói của giáo dân 
được lắng nghe, đặc biệt là phụ nữ và người trẻ? Điều gì đã tạo điều kiện hoặc ngăn cản 
việc lắng nghe của chúng ta trước những tiếng nói ấy Làm thế nào để chúng ta lắng nghe 
những người ngoại vi giáo xứ một cách tốt hơn? Làm thế nào để sự đóng góp của những 
người có đời sống tận hiến được hoà nhập vào cộng đồng ? Điều gì làm cho khả năng 
lắng nghe của chúng ta bị hạn chế, nhất là lắng nghe những người không cùng quan 
điểm? Đâu là nơi để cho tiếng nói của các nhóm sắc tô ̣c được lắng nghe, đặc biệt là 
những người đang trải nghiệm qua hoàn cảnh khó khăn, không được nhìn nhận, và bị 
bo ̉ rơi ngoài lề xã hội? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỨ MỆNH CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TA. 
Tính hiệp hành là sự phục vụ sứ mệnh của Giáo hội, trong đó tất cả các thành viên được 
kêu gọi tham gia. Vì tất cả chúng ta đều là những môn đệ truyền giáo, làm thế nào để 
mỗi người đã được rửa tội được mời go ̣i tham gia trong việc truyền giáo?  
Điều gì cản trở người đã rửa tội đươ ̣c tham gia tích cực trong việc truyền giáo?  
Chúng ta đang bỏ quên những lĩnh vực truyền giáo nào? Làm thế nào để cộng đồng hỗ 
trợ các thành viên phục vụ xã hội theo nhiều cách khác nhau (tham gia chính trị và xã 
hội, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người, 
quan tâm đến môi trường, v.v.)? Làm thế nào Giáo hội giúp những thành viên này sống 
phục vụ xã hội theo cách truyền giáo? Sự phân định về các lựa chọn truyền giáo được 
thực hiện như thế nào và bởi ai? 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 Hình thức nền tảng nào được đề nghị để 
tạo ra điều kiện cho sự phân định và thi hành thẩm quyền theo một cách đồng nghị? 
Trang mạng của Thượng Hội đồng có cung cấp các gợi ý về cách thu go ̣n những điều 
này.  

HÌNH THÀNH BẢN THÂN TRONG TÍNH HIỆP HÀNH.Tính hiệp hành đòi hỏi 
sự tiếp nhận để thay đổi, hình thành và không ngừng học hỏi. Làm thế nào để cộng đồng 
Giáo hô ̣i địa phương của chúng ta có thể huấn luyện và truyền cảm hứng cho mọi người 
về khả năng hiệp nhất “đồng hành cùng nhau”, lắng nghe lẫn nhau, cùng nhau tham gia 
trong sứ vụ truyền giáo và tích cực đối thoại

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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