Bản Tham Khảo cho Người Hướng Dẫn
Thượng Công Hội Giám Mục
Con Đường Hiệp Hành - “Đi Cùng Nhau” Đến Với Mọi Người
1. Giải thích ý tưởng của Thượng hội đồng và ước vọng với những kết quả “hướng đến
một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”.
Đây là một quá trình kéo dài hai năm, để Giáo hội địa phương khám phá ra cách có thể “đồng
hành” với Dân Chúa, giúp họ ý thức hơn về những mối tương quan và kinh nghiệm của họ. Chúng ta
đặc biệt chú ý đến những người bên lề, thường bị bỏ rơi hoặc không được để ý tới.
Và, chúng tôi muốn đề cập đến việc hiệp thông - phúc lành đem lại sự hiệp nhất giữa những
khác biệt của nhau; tham gia - sự tham gia của mọi người trong một quá trình biết lắng nghe nhau
và tôn trọng nhau; sứ vụ - một khi chúng ta đã chia sẻ mối tương quan và phương hướng với nhau,
Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy chúng ta biết cách chia sẻ tình yêu của Chúa với toàn thể gia đình nhân
loại - những người Công giáo đang sống đạo, những người đã bỏ đạo lâu năm, những người có thể
cảm thấy bị loại trừ hay các phái giáo khác.
2. Lên kế hoạch.
Hỏi những thành phần trong giáo xứ để lên kế hoạch việc tích cực lắng nghe nhau, bằng cách đặt
những câu hỏi sau:
● Làm thế nào sự “hiệp thông với nhau” có thể xảy ra trong Giáo Xứ chúng ta?
● Tôi có kinh nghiệm gì về cách Giáo Xứ đã đồng hành với tôi?
● Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta thực hiện như thế nào để trưởng thành trong
cuộc “hiệp thông với nhau”?
● Đức Giám mục Taylor và những người lãnh đạo khác trong Giáo hội đã lắng
nghe, vậy còn những điều gì khác quan trọng mà các Ngài cần phải được lắng
nghe nữa chăng?
Nếu cần giải thích thêm về các câu hỏi, tôi cũng có thể giải thích rằng những câu hỏi chính yếu này
đang làm sáng tỏ, xem mỗi người có cảm thấy họ là một thành phần được thuộc về của Giáo hội hay
không và trải nghiệm đó như thế nào? Kinh nghiệm của tôi về Giáo hội là gì? Tôi có cảm thấy mình là
một thành phần của Giáo hội không? Làm thế nào để Giáo hội có thể giúp tôi cảm thấy mình được
thuộc về hơn? Tôi đã có kinh nghiệm gì về sự đánh động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của
tôi và đời sống của Giáo Hội khi nào và như thế nào? Điều gì mang lại cho tôi niềm vui sống - trong
lòng Giáo hội, trong cuộc sống của tôi?
Tổng hợp kết quả.
● Những quan sát chung là gì?
● Những điều quan trọng nổi bật trong cuộc trò chuyện này?
● Hoàn thành một mẫu báo cáo và gửi lại cho văn phòng Địa Phận.
● Mẫu báo cáo này sẽ do Địa phận cung cấp.
Làm thế nào để hoàn thành quá trình này.
● Tất cả các nhóm mục vụ của giáo xứ đã có từ trước tới nay mà họ đã có nhóm họp hay
tổ chức.
● Tận dụng những tình huống để thảo luận trong các nhóm nhỏ.

● Tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trò chuyện riêng cá nhân, thậm chí là đối thoại
trực tiếp.
Mốc thời gian
● Bắt đầu lập kế hoạch này ngay trong tháng 11.
● Bắt đầu họp với các nhóm vào tháng 11.
● Hoàn tất quy trình vào ngày 28 tháng 2 và gửi kết quả tổng hợp cho Địa Phận Little
Rock.

