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Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Đặc Tính Đồng Nhất: 

Đối Với Một Giáo Hội Mang Tính Đồng Nghị: Hiệp thông, Tham Gia và Sứ Mệnh. 

Giai Đoạn Giáo Phận 

“Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng lời kêu gọi để duyệt lại và canh tân các giáo xứ của chúng ta 
vẫn chưa đủ sức đưa các giáo xứ đến gần người dân hơn, biến các giáo xứ trở thành những môi trường 
sống hiệp thông và tham dự, và làm cho giáo xứ trở nên hoàn toàn hướng về truyền giáo.” Evangelii 
Gaudium # 28 

Sẽ có 5 Buổi Họp Tham Vấn Phân Định được tổ chức tại mỗi khu vực của giáo phận dành cho TẤT 
CẢ mọi người cùng đến với nhau trong sự hiệp thông và tham gia vào các cuộc thảo luận. Các cuộc 
thảo luận này sẽ được diễn ra trong các nhóm nhỏ, dựa trên các câu hỏi tham vấn mà chúng tôi được 
gửi đến từ Tòa Thánh Vatican. 

Như là một thành quả của những Buổi Họp Tham Vấn Phân Định này, Ban Chỉ Đạo của địa phận sẽ 
tổng hợp đúc kết một tài liệu tóm tắt từ những ý kiến tham khảo trong Giáo Phận Thánh Augustinô. 
Kết quả sẽ được gửi đến Giai Đoạn Đại Lục, nơi kết hợp các ý kiến tham vấn từ những địa phận khác 
thành một tài liệu đại diện cho Bắc Mỹ tại Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Roma năm 2023. 

Tính Đồng Nghị (Synodality) là gì? – “Con đường mang tính đồng nghị chính là điều mà Thiên Chúa 
mong đợi ở Giáo hội trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba.” (Trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô, thư gửi Thượng 
Hội Đồng Giám Mục kỉ niệm lần thứ 50 – Ngày 17 tháng 10, 2015) 

 Đồng Hành Cùng Nhau – giữa giáo dân, linh mục và Giám Mục của Roma. 

 Ví dụ tuyệt vời nhất - Công vụ các Thánh Tông Đồ Chương 15. 

 Sự góp phần từ những ý kiến tham khảo và phân định qua sự cầu nguyện của toàn thể Dân Chúa  

 Giáo huấn truyền thống của việc Lắng Nghe trong một cộng đồng về “điều Thần Khí nói với 
Giáo Hội” (Khải Huyền 2:7) 

 Đây là nhiệm vụ của Giáo Hoàng trong sự hiệp nhất với các anh em Giám Mục sau khi cầu 
nguyện và tham khảo ý kiến của toàn thể Dân Chúa, để phân định một con đường hướng về phía 
trước bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.  

Điểm duy nhất của Cuộc Họp Thượng Hội Đồng lần này là gì? 

● Sự cho phép toàn thể Dân Chúa ở các giáo phận tham gia vào quá trình quyết định của Giáo hội 
Hoàn Vũ bằng cách lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để thông qua lẫn nhau về những 
câu hỏi cụ thể được cung cấp bởi Tòa Thánh Vatican. 

Sự Hiệp Thông 

“Bằng cách này, việc xây dựng hiệp thông giữa những bất đồng là điều có thể, nhưng nó chỉ có thể đạt 
được bởi những con người tuyệt vời biết vượt lên trên bề mặt của xung đột và nhìn người khác trong 
nhân phẩm sâu xa nhất của họ.” Evangelii Gaudium #228 
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 Siêng năng cầu nguyện là một điều thiết yếu!  

 Sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và tất cả mọi người 

o Lắng nghe từ Chúa Thánh Thần trong trái tim của chính mình và sau đó lắng nghe lời Ngài 
qua sự chia sẻ của mọi người. 

 Chia sẻ thành quả của lời cầu nguyện giúp củng cố sự hiệp thông khi lời chia sẻ được lắng nghe 
từ mọi người.  

 Lắng nghe trong tâm tình cầu nguyện “thì hơn sự nghe đơn thuần” 
 Đức Tính Khiêm Tốn – Mọi người đều có những điều mình cần học hỏi.  

 

Sự Tham Gia 

“Giáo dân rõ ràng là thành phần đại đa số của Dân Chúa. Thành phần thiểu số—các thừa tác viên có 
chức thánh—là để phục vụ giáo dân.” Evangelii Gaudium #102 

 Sự tham gia của giáo dân sẽ giúp “đưa ra các quyết định truyền giáo tương ứng chặt chẽ nhất có thể 
theo như Thánh Ý của Thiên Chúa” 

 Những ý kiến ấy không phải lúc nào cũng giống với ý kiến của đa số công chúng 

 Tham dự một trong những Buổi Tham Vấn Phân Định trong một nhóm thảo luận nhỏ  
nhằm để: Cầu Nguyện, Lắng Nghe, Đối Thoại, Phân Biện và Tham Vấn. 

 Cầu nguyện một cách xác tín của toàn thể Dân Chúa sẽ giúp hình thành một "Kết luận thực tế" ở 
cấp độ Đại Lục và cấp Hoàn Vũ. Điều này sẽ mang đến một kết quả đích thực và củng cố giáo hội ở 
các cấp địa phương.  

Sứ mệnh 

Việc “quản trị thuần tuý” đã trở nên bất cập.  Trên khắp thế giới, chúng ta phải “thường xuyên trong 
trạng thái truyền giáo” Evangelii Gaudium #25 

 Một tài liệu giảng dạy chính thức sẽ được cung cấp một kế hoạch hành động đồng nhất tập trung 
vào đặc tính đồng nghị được thực hiện trong mỗi giáo xứ ở địa phương. 

 Tất cả giáo dân, linh mục, và Giám Mục của Roma được kêu gọi có sự “hoán cải mục vụ” 

 Một Giáo hội biết lắng nghe có thể truyền giáo cho những người ở vùng ngoại vi của cộng đoàn, 
giáo xứ và giáo phận. 

 Điều này giúp hình thành cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trở nên hiệu quả hơn và là nhân chứng trung 
thực hơn cho chân lý của Chúa Giêsu trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba. 

 


