
Lạy Cha,
Cha mời gọi mỗi người chúng con hiệp thông, với
cuộc sống và sứ vụ của Con Cha, Chúa Giêsu. Xin

sai Thánh Thần Chúa xuống củng cố giáo xứ chúng 
con, để trở nên một cộng đoàn các môn đệ truyền 

giáo. Xin chỉ cho chúng con biết lắng nghe Lời 
Chúa, yêu mến Chúa Giêsu, và chia sẻ ơn cứu độ 

của Ngài với những người chúng con gặp gỡ.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, giúp chúng con 
được trở nên những môn đệ trung kiên của Chúa 
Giêsu. Xin dẫn đưa giáo xứ chúng con, quyết tâm 

thăng tiến trong tình hiệp nhất, và cùng nhau đem 
Lời Chúa đến cho mọi người.

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

Thiết Lập Cộng Đoàn Truyền Giáo



ĐỀ NGHỊ MỖI NGƯỜI:: 
•  Đọc kinh Mân Côi hoặc làm những viêc đạo 

đức tôn kính Đức Mẹ mỗi tuần một lần với gia 
đình mình, để xin Chúa Thánh Thần hướng 
dẫn các giáo xứ chúng ta trở nên những cộng 
đồng truyền giáo.

NHỮNG ĐỀ NGHỊ KHÁC:
•  Gia đình có những em nhỏ: cầu nguyện 10 

phút mỗi ngày.
•  Gia đình chỉ còn Hai vợ chồng: hàng ngày cầu 

nguyện 30 phút.
•  Quí ông bà đã nghỉ hưu: cầu nguyện một giờ 

mỗi ngày.
•  Anh chị độc thân: mỗi ngày cầu nguyện một giờ.
•  Hãy hy sinh làm việc bác ái hàng tuần (như 

ăn chay, bố thí, phục vụ) để cầu xin Chúa Thánh 
Thần hướng dẫn các giáo xứ chúng ta trở nên 
những cộng đồng các môn đệ truyền giáo. (Đề 
nghị thực hành những ngày thứ Sáu).

•  Hãy ghi danh hoặc làm một giờ chầu Thánh 
Thể mỗi tuần, để cầu xin Chúa Thánh Thần 
hướng dẫn các giáo xứ chúng ta, trở nên những 
cộng đồng các môn đệ truyền giáo.

•  Hãy hành hương tại đền thánh hay nhà 
nguyện Thánh Thể, để cầu xin Chúa Thánh 
Thần hướng dẫn các giáo xứ chúng ta trở nên 
những cộng đồng các môn đệ truyền giáo.


