CHƯƠNG TRÌNH GIỜ CHẦU VÀ
ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA

CĐCGVN Brisbane xin kính mời Quý Ông Bà và Quý Anh Chị Em
và các Hội Đoàn tham dự Giờ Chầu và Đền Tạ Thánh Tâm Chúa
tại Trung Tâm CĐCGVN. Các Hội Đoàn Thể, Phong Trào được
phân chia phụ trách trong tháng 5 & 6như sau:
Thứ Bảy 26/5 từ 3g00-4g00: Thừa Tác Viên Thánh Thể & Lời Chúa 2 bên
Thứ Bảy 02/6 từ 3g00-4g00: Giáo Họ Micae
Thứ Bảy 09/6 từ 3g00-4g00: P.T Thiếu Nhi Thánh Thễ
Xin kính mời Toàn Thể Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự các giờ trên.
Lm Giuse Vũ Minh Nguyên SVD, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane.

Hành Hương kính Đức Mẹ Lavang tại
Trung Tâm Thánh Mẫu MarianValley.
Như Hằng Năm , Gia Đình Mân Côi LaVang tổ chức ngày Hành Hương kính
Đức Mẹ Lavang tại TT Thánh Mẫu Marian Valley. Xe bus khởi hành lúc: 8
giờ sáng Chủ nhật 27/5/2018, taị TrungTâm CĐCG, và trở về lại Inala lúc
4giờ chiều. Chi phí xe bus là $25 cả đi và về, ăn uống tự túc. Ghi tên và đóng
tiền Xe bus và Hoa tươi nơi:
*Chị Nga bàn báo Dân Chúa tại nhà thờ St Marks,
*Chị Kim Thy bàn báo Dân Chúa tại Trung Tâm CĐCG ,
*Chị Lan Hùng 0450 593 185, và Chị Giang 0404 154 491.
Hạn chót ghi danh và đóng tiền là Chủ Nhật 20/5/18. Mọi chi tiết xin L/L: Ô/B
Thanh Chi 0413 411 435 & 0411 782 202 , A/C Tỵ Lượm 3372 7469 A/C
ThịnhNguyệt 3372 9205. TM Ban Tổ Chức Vinh Sơn Nguyễn Kim Thanh.

TIỀN ĐÓNG GÓP
CĐCGVN Brisbane,
xin chân thành cảm ơn
Quý Ân Nhân sau đây:

TIỀN XÓC GIỎ:

Thứ Sáu
11/5
Chúa Nhật 13/5
Quán Rau 11 & 13/5

$ 408.25
$ 1 515.65
$ 1 500.00

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Quý Ân Nhân
hồn an xác mạnh.
TM CĐCGVN Chủ Tịch Giuse Vũ Hoàng Tân

GIÁO HỌ THÁNH TUÂN
Xin kính mời các thành viên trong Giáo Họ Thánh
Tuân đến tham dự buổi đọc kinh Tôn Vương Đức
Mẹ tại tư gia: Ông Trùm Thịnh, số 5 Panax St,
Inala vào thứ Hai 21.05.18, lúc 7g00 tối.
TM BCH G.H. Thánh Tuân, Trùm Trưởng Tadeo
Trần Văn Thịnh.

TĨNH TÂM THỪA TÁC VIÊN
THÁNH THỂ &
THỪA TÁC VIÊN CÔNG BỐ
LỜI CHÚA

CỘNG ĐỒNG
CÔNG GIÁO
V I Ệ T N AM
TỔNG GIÁO PHẬN
BRISBANE

Chúa Nhật
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ngày 20 tháng 5 năm 2018
THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Lm Tuyên Úy
Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD 0426 239 388

Kính mời toàn thể Quý Vị Thừa Tác
Viên Thánh Thể và Công Bố Lời Chúa St Mark và
Trung Tâm cùng tham dự chương trình Tĩnh Tâm
hằng năm vào Thứ Bảy ngày 09/06/2018 từ 9g00
sáng đến 2g00 trưa tại Trung Tâm
CĐCGVN.
Xin Quý Vị ghi danh tham dự nơi
Anh Tràng,Anh Thông & Chị Kim Thy.
Lm Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên,

Giờ làm việc - Văn Phòng Trung Tâm:

Website: www.cdcgvnbrisbane.net

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ

LEGIÔ MARIAE- ĐƠN VỊ ĐỨC MẸ
BAN ƠN

Kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em và Các
Bạn Trẻ, Các Giáo Họ, Đoàn Thể, Phong Trào và Ban Ngành cùng tham dự Lễ
Bổn Mạng Xứ Đoàn Trọng Kính MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU và tổ chức
cho các em lãnh nhận Bí Tích RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU vào Chúa Nhật
03/06/18 lúc 6g00 chiều tại LỄ ĐÀI CĐCGVN.
Sau thánh lễ có tiệc mừng và phần văn nghệ tại hall cộng đồng, xin trân trọng
kính mời Toàn Thể cùng ở lại chung vui với Xứ Đoàn.
Tm TNTTT, Xứ Đoàn Trưởng Paul Thạch Trần

Xin kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Cụ, Quý
Ông Bà, Quý Ban Mục Vụ, Quý Hội Đoàn, Phong
Trào, Đoàn Thể, Ban Ngành cùng tham dự Thánh
Lễ Bổn Mạng của Đội Đức Mẹ Ban Ơn vào
Chúa Nhật 10/06/2018 tại CĐCGVN, lúc 6g00
chiều. Xin kính mời toàn thể cộng đồng cùng
tham dự. Tm Đức Mẹ Ban Ơn,
Đội Trưởng Anna Phạm Thu Nguyệt

CUNG NGHINH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚACORPUS CHRISTI PROCESSION BRISBANE
Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà, Anh Chị Em và các Bạn Trẻ trong Cộng
Đồng tham dự cuộc Rước kiệu Cung Nghinh MÌNH VÀ MÁU THÁNH
CHÚA GIÊSU vào Chúa Nhật ngaỳ 03/06/18 lúc 2g00 chiều tại Nhà Thờ
Chánh Tòa St Stephen’s Cathedral. Để cho tiện sắp sếp xe bus, xin quý vị
đăng ký tại bàn ghi lễ Chị Kim Thy hoặc Anh Thông.Lệ phí $10, xe bus sẽ
khởi hành lúc 12:00 trưa. Lm Tuyên Úy Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD

THÔNG BÁO– SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Anh Gioan Baotixita Lê Hồng Khanh—Huynh Trưởng của Phong Trào TNTT xứ Đoàn Saviô - được bổ nhiệm là người
đại diện đảm trách vai trò điều hành chương trình Bảo Vệ An Toàn cho Trẻ Em của Cộng Đồng.(Vietnamese Catholic
Community Local Safeguarding Children and Vulneral Adults Representative).

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LIÊN BANG ÚC CHÂU & NAM THÁI BÌNH DƯƠNG
Các Linh Mục Tuyên Uý Đoàn & CĐCGVN Liên Bang Úc Châu sẽ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu với chủ đề :
“ BÊN MẸ DIỆU HIỀN ” tại Trung Tâm Thánh Mẫu Sydney. 20 Carr Rd , Bringelly , NSW 2556. Chương trình bắt đầu vào chiều thứ
Sáu 05/10/18 và kết thúc vào chiều Chúa Nhật 7/10/18. Đây là lần đầu tiên Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang được tổ chức tại Úc Châu
để mọi người cùng gặp gỡ, chia sẻ & tạ ơn Thiên Chúa & Mẹ Maria trong tâm tình 43 năm viễn xứ & cũng kỷ niệm 220 năm Đức Mẹ
hiện ra tại Lavang . Xin kính mời Quý Cụ, Quý Ông Bà , Anh Chị em & Các Bạn Trẻ cùng tham dự . Quý Vị có thể book & đi máy bay
tự túc . Cộng Đồng CGVN Brisbane sẽ tổ chức Chuyến Hành Hương bằng xe Bus . Xe sẽ khởi hành từ Trung Tâm vào chiều thứ Năm
04/10/2018 và sẽ trở về vào chiều thứ Hai 08/10/2018 . Muốn biết thêm chi tiết và ghi danh xe bus xin liên lạc với:
Anh Thông sđt: 0432101709- Anh Cương sđt: 0431121119- Chị Kim Thy sđt : 0448501233. Xin kính mời .
LM Giuse Vũ Minh Nguyên SVD, Tuyên Úy CĐCGVN Brisbane

Thứ Hai-Thứ Sáu 9:00 sáng - 2:00 trưa
ĐT:(07) 3879 1953
Fax:(07)3279 9060
THƯ TỪ LIÊN LẠC:
42 Lilac Street, INALA QLD 4077
P.O Box 198, INALA QLD 4077
Emails: banmucvu@cdcgvnbrisbane.net

Thánh Lễ:
Thứ Sáu : 6:00 giờ chiều
Chúa Nhật: 6:00 giờ chiều
Chầu Thánh Thể:
Thứ Bảy : 3:00 giờ chiều
Phụng Vụ Lời Chúa:
6:00 giờ chiều Thứ Hai– thứ Năm
Rửa Tội:
Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 lúc 11g00am
tại St Mark
Xức Dầu: Mỗi Thứ 6 đầu tháng

Ban Mục Vụ
- Chủ Tịch:

Giuse Vũ Hoàng Tân

0423 818 500

- Nội Vụ :

Đôminicô Đỗ Văn Quang

0411 806 649

- Ngoại Vụ:

Oakley Kwon (Tú)

0478 625 876

CẦU NGUYỆN THEO Ý

ĐỨC THÁNH CHA- THÁNG 05/2018.
Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn
thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu
với những thách đố của thế giới hôm nay.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
*Thứ Hai 21/5:

Lễ Thánh Christôphôrô Magallanes-Lm
và các bạn tử đạo

*Thứ Ba

22/5:

Lễ Thánh Rita Cascia, nữ tu. Lễ nhớ

*Thứ Tư 23/5:

Lễ Thánh John Baptist de Rossi-Lm. Lễ Nhớ

*Thứ Năm 24/5:

Lễ Thánh Vincent Lerins.

*Thứ Sáu 25/5:

Lễ Thánh Bêđa Khả Kính-LmTs Hội Thánh.
Thánh Gregôriô VII-Giaó Hoàng,
Thánh Maria Magđalêna Pazzi-Trinh nữ. Lễ nhớ

- Kế Hoạch: Giuse Phạm Văn Cương

0431 121 119

*Thứ Bảy 26/5:

Phaolô Trần Ngọc Thông

0432 101 709

*Chúa Nhật 27/5: CN LỄ CHÚA BA NGÔI—Lễ Trọng

-Thư Ký: Gioan Baotixita Hoàng Minh Triết

042 5824 684

-Tổng Thủ Quỹ: Thomas Ken Huỳnh

0411 313 130

Mary Tô Ái Kiều

0432 451 996

Lễ Thánh Philipphê Nêri-Lm. Lễ nhớ

Bài đọc 1 : Dnl 4,32-34.39-40
Bài đọc 2: Rm 8,14-17
Tin Mừng: Mt 28,16-20

LỜI CHÚA
CA NHẬP LỄ
Kn 1,7
Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp địa cầu,
Liên kết hết mọi người,
Thông thạo mọi ngôn ngữ. Ha-lê-lui-a
BÀI ĐỌC 1
Cv 2, 1-11
Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ
tiếng.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một
nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa
vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện
những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người
một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói
các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc
đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các
dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ
kinh ngạc vì ai nấy đếu nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.
Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không
phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe
họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân
Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mia-a, Giu-đê, Cáp-pa-đôki-a, Pon-tô và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a,
Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những
người từ Rô-ma đến đây; nào là người Do-thái cũng như người
theo đạo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà
chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo
những kỳ công của Thiên Chúa !”
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA Tv 103,1ab và 24ac.29bc.30.31 và 34 (Đ. c.30)
Đ.- Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
Nam: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Lạy Chúa là Thiên Chúa
con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Công trình Ngài, lạy Chúa, quả
thiên hình vạn trạng! Những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
Nữ: Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát
bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và
Ngài đổi mới mặt đất này.
Chung: Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại. Công trình
Chúa làm Chúa được hân hoan. Nguyện tiếng lòng tôi làm cho
Người vui thoả, đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.
Đ.- Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
BÀI ĐỌC 2
Gl 5, 16-25
Hoa quả của Thần Khí.
Bài trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.
Thưa anh em, tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí,
và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác
thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với
Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với
tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm
được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho Thần Khí hướng
dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. Những việc do
tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng
đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng
giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và
những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như
tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa
hưởng Nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái,
hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền
hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.

Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính
xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần
Khí mà tiến bước.
Đó là lời Chúa.
CA TIẾP LIÊN
Muôn lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trần gian,
tự trời cao gửi xuống nguồn ánh sang tỏa lan.
Lạy Cha kẻ bần hàn, Đấng tặng ban ân điển
và soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến!
Đấng ủi an tuyệt diệu thượng khách của tâm hồn
ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát chảy tuôn!
Khi vất vả lao công Ngài là nơi an nghỉ,
gió mát đuổi cơn nồng, tay hiền lau giọt lệ.
Hỡi hào quang linh diệu, xin chiếu giãi ánh hồng
vào tâm hồn tín hữu cho rực rỡ trinh trong.
Không thần lực phù trì kẻ phàm nhân cát bụi,
thật chẳng có điều chi mà không là tội lỗi
Hết những gì nhơ bẩn, xin rửa cho sạch trong,
tưới gội nơi khô cạn, chữa lành mọi vết thương.
Cứng cõi uốn cho mềm, lạnh lùng xin sưởi ấm,
những đường nẻo sai lầm, sửa sang cho ngay thẳng.
Những ai hằng tin tưởng trông cậy Chúa vững vàng,
dám xin Ngài rộng lượng bảy ơn thánh tặng ban.
Nguyện xin Chúa thưởng công cuộc đời dày đức độ,
ban niềm vui muôn thuở sau giờ phút lâm chung. Amen.
Ha-lê-lui-a.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự
đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và
cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG
Ga 15, 26-27; 16, 12-15
Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “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 là 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 là của Thầy mà loan báo cho anh em.”
Đó là lời Chúa.

PENTECOST SUNDAY
GOSPEL
John 15;26-27, 16:12-15
The Spirit of truth will lead you to the complete truth.
A READING FROM THE HOLY GOSPEL
ACCORDING TO JOHN
Jesus said to his disciples:
‘When the Advocate comes, whom I shall send
to you from the Father, the Spirit of truth who issues
from the Father, he will be my witness. And you too
will be witnesses, because you have been with me
from the outset.
“I still have many things to say to you but they
would be too much for you now. But when the Spirit
of truth comes he will lead you to the complete truth,
since he will not be speaking as from himself but will
say only what he has learnt, and he will tell you of
things to come. He will glorify me, since all he tells
you will be taken from what is mine. Everything the
Father has is mine; that is why I said: All he tells you
will be taken from what is mine.’
The Gospel of the Lord.

REFLECTION

Today, we must pray for clarity and courage. We must
know what the Church is teaching. If we disagree with what is
taught in scriptures and by the Church, we should doubt our
doubts rather than doubt our faith. We must seek the truth for
ourselves. Most of all, we must continue to contemplate on the
face of Jesus with the help of the Holy Spirit, knowing that without His grace, we cannot know the truth.
In the final analysis, truth is a gift from the Lord as the
gospel tells us. Popes John Paul II and Benedict XVI have
shown us what it means to be courageous witnesses to the truth,
both in word and deed. Pope Emeritus Benedict loves the
Church and made himself available to be the Prefect for the Congregation of the Doctrine of Faith, even though it made him unpopular, because he tried to be faithful to the truth. He refused
to compromise and was assailed by the world for being conservative when he was simply conserving the truth. Let us pray
that in celebrating the Eucharist we too, are ready like Jesus to
die for the truth by living it out in our lives.
Christians are called to be witnesses to the truth. This is
especially so for Church leaders and those in authority. We
preach about speaking the truth, but we do not necessarily speak
the truth. Often, it is because we lack the courage to speak
against injustice, sin and evil, and thus conveniently sweep these
things under the carpet, believing that is the way to preserve our
peace. We want to be peacekeepers not peacemakers. When
leaders are unable to uphold truth and justice, how can we be
true witnesses of Christ?
We need the Holy Spirit to enlighten us and to help us
read the signs of the times and apply the principles in today’s
situations. We need to receive His Spirit so as to deepen our
understanding of the truth. Only the Holy Spirit can give us the
personal realization of the truth and convince us. The Holy Spirit gives us the inner eye to see beyond what is apparent. However in order to experience the truth personaly and not know it
simply as a Word, we need the Holy Spirit to lead us to Jesus. Hence, Jesus promised us, “‘When the Advocate comes,
whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who
issues from the Father, he will be my witness.”

CA HIỆP LỄ
Cv 2,4.11
Ai nầy đều đầy tràn Chúa Thánh Thần.
Và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.
SUY NIỆM: Chúa

Thánh Thần.

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần, vậy Ngài đem đến cho chúng ta ân sủng gì ? Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta bước vào đời sống đời đời. Ngày xưa Chúa Thánh Thần bay lượn
trên nước và đã biến cái đám hỗn mang thành một vũ trụ có trật tự thế nào, thì bây giờ Ngài cũng bay lượn, cũng hiện diện trong tâm hồn để biến con người tội lỗi, vô trật tự của chúng ta
thành một Kytô hữu đích thực, Ngài sẽ cởi bỏ con người cũ của chúng ta, biến chúng ta trở nên một tạo vật mới, một con người mới. Vậy con người mới ấy là như thế nào? Chắc hẳn bề
ngoài chúng ta vẫn như trước, vẫn giống với mọi người, có đầu, có mắt, có trái tim, nhưng cách thức chúng ta nhìn ngắm, cách thức chúng ta suy nghĩ, cách thức chúng ta yêu mến thì lại
hoàn toàn thay đổi, như lời tiên tri Êgiêkiel đã diễn tả: Ta sẽ rảy nước tinh tuyền trên các ngươi và các ngươi sẽ được trong sạch. Ta sẽ cất khỏi các ngươi trái tim bằng đá, nhưng sẽ ban
cho các ngươi một trái tim bằng thịt. Ta sẽ ban cho các ngươi một trái tim mới và một thần khí mới. Với Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống, nhìn những
người anh em, nhìn thế giới, nhìn dòng lịch sử một cách khác. Chúng ta sẽ nhìn những khổ đau, những thử thách và những đắng cay một cách khác. Chúng ta sẽ tìm thấy được những giá
trị siêu nhiên của chúng. Bởi đó, hãy mở cửa đón nhận Chúa Thánh Thần, hãy lắng nghe tiếng nói của Ngài, hãy bước đi dưới sự soi dẫn của Ngài, hãy sống theo những gì Ngài chỉ bảo.
Đừng dập tắt ngọn lửa của Ngài, để nhờ đó, Ngài sẽ hun đúc đức tin, để nhờ đó chúng ta biết đánh giá đúng mức những thực tại trần gian. Tóm lại, Chúa Thánh Thần đã được ban cho
Hội Thánh cách đặc biệt trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúa Thánh Thần có một vai trò rất quan trọng, vai trò chính yếu là hướng dẫn chúng ta vào sự sống đời đời. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin hãy đến tác tạo mọi sự và giúp cho tâm hồn mỗi người chúng con được đổi mới. Amen.

