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Anh	  chị	  em	  thân	  mến	  trong	  Chúa	  Kitô,	  
	  
Tổng	  giáo	  phận	  chúng	  ta	  tự	  bản	  chất	  là	  một	  gia	  đình.	  Cũng	  như	  bất	  cứ	  gia	  đình	  nào,	  điều	  quan	  trọng	  
là	  ngồi	  lại,	  theo	  định	  kỳ,	  để	  thảo	  luận	  với	  nhau.	  Điều	  gì	  đang	  tiến	  triển,	  điều	  gì	  không?	  Chúng	  ta	  có	  
đang	  là	  những	  người	  mà	  chúng	  ta	  nghĩ	  tới	  –	  là	  người	  mà	  Chúa	  gọi	  chúng	  ta	  để	  trở	  nên?	  	  Làm	  thế	  nào	  
để	  chúng	  ta	  trở	  nên	  tốt	  hơn?	  Thời	  điểm	  cho	  những	  cuộc	  nói	  chuyện	  như	  thế	  dĩ	  nhiên	  phải	  là	  lúc	  mọi	  
chuyện	  đã	  ổn	  định	  và	  mọi	  người	  đang	  an	  lành,	  không	  phải	  trong	  những	  lúc	  khủng	  hoảng	  hoặc	  phấn	  
khích,	  là	  lúc	  mà	  thần	  kinh	  đang	  bị	  tổn	  thương	  và	  phán	  đoán	  bị	  che	  khuất.	  
	  
Mười	  năm	  trước,	  khi	  tôi	  đến	  Tổng	  Giáo	  Phận	  Atlanta,	  một	  trong	  những	  điều	  	  đầu	  tiên	  chúng	  tôi	  làm	  
là	  đàm	  luận	  như	  thế,	  và	  kết	  quả	  là	  chúng	  tôi	  đã	  xét	  duyệt	  lại	  thấu	  đáo	  và	  có	  một	  kế	  hoạch	  chiến	  lược	  
cho	  gia	  đình	  Tổng	  Giáo	  Phận	  chúng	  ta.	  Kế	  hoạch	  đó	  tập	  chú	  vào	  cơ	  cấu	  của	  Tổng	  Giáo	  Phận,	  các	  cơ	  
sở	   của	   các	   giáo	   xứ,	   các	   lãnh	   vực	   khác	   nhau	   của	   thừa	   tác	   vụ,	   những	   phương	   thức	   điều	   hành,	   nói	  
chung	   là	  những	  cách	   thức	   tốt	  nhất	  để	  hỗ	   trợ	  ở	  mọi	   cấp	  độ	  cho	  sứ	  vụ	  chia	   sẻ	  Tin	  Mừng	  của	  Chúa	  
Giêsu	  Kitô	  trong	  69	  quận	  của	  Tổng	  Giáo	  Phận	  và	  cho	  toàn	  thế	  giới.	  	  Tôi	  nghĩ	  hầu	  hết	  mọi	  người	  đều	  
đồng	  ý	  với	  tôi	  là	  một	  kế	  hoạch	  chiến	  lược	  như	  thế	  là	  cần	  thiết	  và	  là	  một	  việc	  làm	  mang	  lại	  hiệu	  quả.	  
	  
Sau	  lần	  xét	  duyệt	  thứ	  nhất	  đó,	  Giáo	  Hội	  ở	  hướng	  bắc	  và	  vùng	  trung	  tâm	  tiểu	  bang	  Georgia	  tiếp	  tục	  
tăng	  trưởng.	  Càng	  ngày	  càng	  rõ	  hơn	  là	  cùng	  nhau	  chúng	  ta	  cần	  hiểu	  rõ	  hơn	  và	  nói	  lên	  những	  thách	  
đố	  thực	  sự,	  cũng	  như	  những	  cơ	  hội	  diệu	  kỳ	  cho	  các	  cộng	  đồng	  đức	  tin	  của	  chúng	  ta.	  Từ	  những	  lượng	  
định	  và	  đánh	  giá	  này	  đưa	  đến	  cái	  được	  gọi	  là	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ.	  
	  
Nền	  tảng	  của	  bất	  cứ	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  nào	  của	  giáo	  phận	  luôn	  là	  tiếp	  tục	  nhu	  cầu	  chia	  sẻ	  Tin	  Mừng	  
của	  Chúa	  Kitô	  là:	  Thiên	  Chúa	  biết	  tỏ	  tường	  về	  chúng	  ta,	  yêu	  thương	  chúng	  ta	  tha	  thiết,	  và	  kêu	  mời	  
chúng	  ta	  nhận	  biết	  ngài	  mật	  thiết	  hơn.	  	  Với	  sự	  tín	  thác	  vào	  tình	  yêu	  tuyệt	  đối	  của	  Chúa	  Giêsu,	  niềm	  
hi	   vọng	   sẽ	   thắng.	   	  Niềm	  vui	   sâu	   thẳm	  cũng	   có	   thể	   có	  được	  ngay	   cả	  giữa	  những	   thử	   thách	  và	  khó	  
khăn.	  Trong	  Chúa	  Giêsu,	  chúng	  ta	  tìm	  được	  hạnh	  phúc	  và	  bình	  an	  mà	  thế	  gian	  không	  thể	  mang	  lại.	  
Tình	  yêu	  của	  Chúa	  Giêsu	  là	  dành	  cho	  bạn…và	  cho	  mọi	  người.	  
	  
Hiểu	  biết,	  Sống	  và	  Chia	  sẻ	  Đức	  Tin	  Công	  Giáo	  là	  ơn	  gọi	  của	  mọi	  người	  đã	  được	  rửa	  tội.	  Trong	  cũng	  
như	  ngoài	  Giáo	  Hội,	  mọi	  người	   tìm	  kiếm	  mục	  đích	   và	   ý	  nghĩa	   trong	   cuộc	   sống	  này.	   Chúa	  Giêsu	  –
Thiên	  Chúa	   làm	  người	   -‐	  đến	  để	  mạc	  khải	  về	   tình	  yêu	   thương	  sâu	   thẳm	  của	  Thiên	  Chúa	  dành	  cho	  
nhân	  loại.	  Tin	  Mừng	  của	  Chúa	  Giêsu	  phải	  được	  sống	  và	  chia	  sẻ!	  
	  
Vào	  tháng	  Ba	  năm	  2014,	  tôi	  đã	  mời	  mọi	  người	  Công	  Giáo,	  dù	  có	  thực	  hành	  đức	  tin	  hay	  không,	  cùng	  
với	  tôi	  tham	  gia	  tiến	  trình	  phân	  định	  một	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  mới	  cho	  Tổng	  Giáo	  Phận	  chúng	  ta.	  Khởi	  
điểm	  này	  bắt	  đầu	  việc	  hoạch	  định	  một	  kế	  hoạch	  mới	  đáp	  ứng	  các	  nhu	  cầu	  mục	  vụ	  hiện	  nay	  của	  cộng	  
đồng	  Dân	  Chúa.	  Trong	  những	  tuần	  qua,	  chúng	  ta	  đã	  thấy	  và	  nghe	  câu	  hỏi,	  “Có	  tôi	  trong	  đó	  không?”	  
hay	  “Có	  chúng	  tôi	  trong	  đó	  không?”.	  	  Thưa	  Có,	  mỗi	  người	  trong	  anh	  chị	  em	  có	  trong	  Kế	  Hoạch	  Mục	  
Vụ,	  vì	  niềm	  hi	  vọng	  và	  tình	  yêu	  của	  Chúa	  Giêsu	  Kitô	  là	  cho	  mỗi	  người	  trong	  anh	  chị	  em.	  Tôi	  hi	  vọng	  
rằng	  kế	  hoạch	  này	  sẽ	  được	  thực	  thi	  bao	  gồm	  hết	  mọi	  người	  để	  những	  ai	  đang	  sống	  ở	  miền	  bắc	  và	  
vùng	  trung	  tâm	  Georgia	  đều	  cảm	  nhận	  sâu	  xa	  rằng	  mình	  là	  một	  phần	  trong	  gia	  đình	  của	  chúng	  ta	  và	  
nhận	  ra	  mình	  trong	  trình	  bày	  này	  về	  viễn	  tượng	  tương	  lai.	  
	  



Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  cho	  Tổng	  Giáo	  Phận	  Công	  Giáo	  Roma	  
Atlanta	  

	  

	  

2	  

	   	  
	  

Thời	  điểm	  cho	  tiến	  trình	  này	  thật	  trùng	  hợp	  ngẫu	  nhiên.	  Vừa	  khi	  chúng	  ta	  bắt	  đầu	  tiến	  trình,	  thì	  Giáo	  
Hội	  Hoàn	  Vũ,	  lần	  đầu	  tiên	  trong	  lịch	  sử,	  cũng	  xin	  	  những	  đóng	  góp	  trực	  tiếp	  từ	  giáo	  dân	  để	  chuẩn	  bị	  
cho	  Thượng	  Hội	  Đồng	  Giám	  Mục	  về	  Gia	  Đình.	  Điều	  đó	  dấy	  lên	  một	  tinh	  thần	  hợp	  tác	  mới	  đầy	  phấn	  
khởi	  trong	  giáo	  dân,	  tu	  sĩ	  và	  giáo	  sĩ.	  
	  
Để	  thể	  hiện	  nguyện	  vọng	  tham	  gia	  một	  cách	  năng	  động	  vào	  đời	  sống	  của	  gia	  đình	  Tổng	  Giáo	  Phận	  
chúng	   ta,	  một	   con	   số	   chưa	   từng	   có	   trong	  anh	   chị	   em	  đã	   trả	   lời	   cho	   cuộc	   thăm	  dò	   trực	   tuyến	   của	  
chúng	   tôi.	  Giữa	  cuộc	   thăm	  dò	  ý	  kiến	  của	  Toà	  Thánh	  để	  chuẩn	  bị	   cho	  Thượng	  hội	  đồng	  Giám	  Mục	  
Ngoại	  Thường	  về	  Gia	  đình,	  và	  cuộc	  thăm	  dò	  ý	  kiến	  của	  Tổng	  Giáo	  Phận	  chúng	  ta	  cho	  Kế	  Hoạch	  Mục	  
Vụ,	  chúng	  tôi	  đã	  nhận	  được	  ý	  kiến	  đóng	  góp	  của	  hơn	  20.000	  gia	  đình!	  
	  
Những	  trả	   lời	  phong	  phú	  của	  anh	  chị	  em	  thật	   là	  khích	   lệ,	  gây	  hứng	  khởi,	  và	  thậm	  chí	  một	  chút	  áp	  
đảo.	  	  Điều	  đó	  nói	  lên	  nguyện	  vọng	  muốn	  được	  lắng	  nghe	  của	  các	  thành	  phần	  trong	  Tổng	  Giáo	  Phận,	  
cũng	  như	  nguyện	  vọng	   tham	  gia	   	   trong	  việc	  xác	  định	  và	  nói	   lên	  những	  ưu	   tiên	  mục	  vụ	   thúc	  bách	  
nhất.	  	  Điều	  đó	  biểu	  lộ	  sự	  tín	  nhiệm	  và	  tín	  thác	  nơi	  tôi,	  như	  là	  Mục	  tử	  của	  anh	  chị	  em,	  và	  tôi	  bảo	  đảm	  
với	  anh	  chị	  em	  là	  luôn	  có	  sự	  (tín	  nhiệm)	  hỗ	  tương!	  Nó	  tiêu	  biểu	  cho	  một	  kiểu	  trách	  nhiệm	  được	  chia	  
sẻ,	  là	  điều	  cần	  thiết	  để	  gia	  đình	  chúng	  ta	  lành	  mạnh	  và	  tăng	  trưởng	  nhờ	  việc	  dựa	  vào	  và	  tiếp	  thông	  
với	  nhau	  trong	  những	  đường	  hướng	  mới	  và	  được	  cải	   tiến	  –	   tin	   tưởng	  vào	  sự	  Hiện	  Diện	  của	  Chúa	  
Thánh	  Thần.	  
	  
Các	  cuộc	  thăm	  dò	  đã	  được	  tổng	  kết	  và	  bốn	  lãnh	  vực	  trong	  đời	  sống	  người	  Công	  Giáo	  được	  xác	  định	  
rõ	  ràng	  cần	  phải	  lưu	  ý:	  
	  

• Hiểu	  biết	  Đức	  Tin	  của	  chúng	  ta	  
• Sống	  Đức	  Tin	  của	  chúng	  ta	  
• Loan	  Truyền/	  Giữ	  Đức	  Tin	  của	  chúng	  ta	  
• Thăng	  Tiến	  Giáo	  xứ	  chúng	  ta	  

	  
Sau	  khi	  xác	  định	  được	  bốn	   lãnh	  vực	  này,	   tôi	  đã	  xin	  các	  giáo	  xứ	  đề	  nghị	   tiến	   trình	  hành	  động	   liên	  
quan	  đến	  từng	  lãnh	  vực.	  Một	  lần	  nữa,	  anh	  chị	  em	  đã	  nhiệt	  tình	  hồi	  âm,	  đóng	  góp	  hơn	  400	  ý	  tưởng.	  
Mùa	  Thu	  năm	  ngoái	  trên	  khắp	  Tổng	  Giáo	  Phận,	  12	  cuộc	  hội	  thảo	  khác	  nhau	  được	  tổ	  chức	  để	  chọn	  ra	  
những	  ưu	  tiên	  từ	  các	  đề	  nghị	  của	  các	  giáo	  xứ.	  Các	  cuộc	  hội	  thảo	  này	  được	  tiến	  hành	  với	  sự	  hiện	  diện	  
của	  các	  đại	  diên	  từ	  các	  giáo	  xứ	  trong	  mỗi	  hạt	  trong	  số	  10	  hạt,	  còn	  có	  các	  phó	  tế	  nam	  nữ	  tu	  sĩ,	  và	  các	  
các	  linh	  mục,	  là	  những	  người	  đã	  dành	  toàn	  thể	  Hội	  Nghị	  các	  Linh	  Mục	  mỗi	  hai	  năm	  (vào	  năm	  ngoái)	  
cho	  những	  nỗ	  lực	  này.	  
	  
12	  buổi	  hội	  thảo	  này	  tỏ	  cho	  thấy	  sư	  nhiệt	  thành	  và	  kiên	  định	  lạ	  thường	  của	  các	  thành	  viên	  trong	  gia	  
đình	  chúng	  ta	  –	  giáo	  dân,	  tu	  sĩ,	  và	  giáo	  sĩ	  -‐	  về	  những	  gì	  chúng	  ta	  phải	  làm	  để	  trở	  nên	  một	  Giáo	  Hội	  địa	  
phương	  mà	  dân	  Chúa	  cần	  và	  đáng	  được	  hưởng.	  Các	  ý	  kiến	  được	  thu	  thập	  và	  tổng	  hợp	  trong	  các	  cuộc	  
hội	  thảo	  này	  cũng	  cho	  thấy	  nhiều	  phương	  thức	  được	  áp	  dụng	  trong	  giáo	  xứ	  trong	  nhiều	  thập	  niên	  
không	  còn	  hữu	  hiệu	  nữa.	  Cần	  có	  những	  phương	  thức	  sáng	  tạo	  và	  tươi	  mới	  để	  phục	  vụ	  cách	  hữu	  hiệu	  	  
cộng	  đồng	  Công	  Giáo	  và	  cả	  bên	  ngoài,	  song	  song	  với	  việc	  thực	  thi	  rộng	  rãi	  hơn	  những	  chương	  trình	  
hiện	  có	  và	  được	  chứng	  thực	  là	  thành	  công.	  	  
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Sau	  khi	  bàn	  hỏi	  kỹ	  lưỡng	  với	  các	  tín	  hữu	  Công	  Giáo	  trong	  69	  quận	  của	  Tổng	  Giáo	  Phận	  chúng	  ta	  và	  
với	  sự	  suy	  xét	  và	  cân	  nhắc	  với	  lời	  cầu	  nguyện,	  tôi	  vui	  mừng	  chia	  sẻ	  nhãn	  quan	  của	  tôi	  về	  Kế	  Hoạch	  
Mục	  Vụ	  sẽ	  hướng	  dẫn	  Tổng	  Giáo	  Phận	  chúng	  ta	  trong	  5	  năm	  tới.	  Tài	  liệu	  này	  tập	  chú	  vào	  “những	  gì”	  
chúng	  ta	  phải	  làm.	  Còn	  nhiều	  chi	  tiết	  cần	  phải	  thực	  hiện	  liên	  quan	  đến	  việc	  “làm	  thế	  nào”	  chúng	  ta	  sẽ	  
tiến	  hành	  trong	  khi	  chúng	  ta	  tiếp	  tục	  thông	  truyền	  những	  gì	  chúng	  ta	  mong	  mỏi	  và	  sự	  dấn	  thân	  của	  
chúng	  ta	  cho	  nhau	  như	  là	  những	  thành	  viên	  của	  gia	  đình	  đức	  tin	  độc	  nhất	  và	  đặc	  biệt	  này.	  
	  
Kết	  quả	  tồn	  tại	  lâu	  dài	  của	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  này	  sẽ	  được	  tỏ	  ra	  qua	  việc	  chúng	  ta,	  như	  là	  Giáo	  Hội,	  
hoàn	  thành	  Nhiệm	  Vụ	  Vĩ	  Đại	  mà	  Chúa	  Giêsu	  đã	  trao	  cho	  các	  tông	  đồ	  và	  cho	  chúng	  ta:	  “Mọi	  quyền	  
năng	  trên	  trời	  dưới	  đất	  được	  ban	  cho	  Ta.	  	  Vậy	  các	  người	  hãy	  đi	  thâu	  nạp	  môn	  đồ	  khắp	  muôn	  dân,	  
thanh	  tẩy	  chúng	  nhân	  danh	  Cha	  và	  Con	  và	  Thánh	  Thần,	  	  dạy	  chúng	  giữ	  hết	  mọi	  điều	  Ta	  đã	  truyền	  
cho	  các	  ngươi.	  Và	  này	  Ta	  sẽ	  ở	  với	  các	  ngươi	  mọi	  ngày	  cho	  đến	  tận	  thế”	  (Mt.	  28,18-‐20).	  Cũng	  nên	  lưu	  
ý	  là	  cách	  thức	  tiến	  hành	  có	  thể	  khác	  nhau	  giữa	  các	  giáo	  xứ	  -‐	  điều	  này	  tốt	  –	  vì	  mỗi	  cộng	  đồng	  đức	  tin,	  
tuy	  phải	  liên	  kết	  chặt	  chẽ	  với	  Giáo	  Hội	  Hoàn	  Vũ,	  nhưng	  cũng	  có	  những	  đặc	  tính	  và	  văn	  hoá	  riêng	  biệt.	  
	  
Trong	  những	  trang	  kế	  tiếp,	  tôi	  sẽ	  chia	  sẻ	  những	  đề	  nghị	  được	  anh	  chị	  em	  đóng	  góp	  và	  xếp	  loại	  ưu	  
tiên	  trong	  những	  tháng	  qua.	  Mục	  tiêu	  của	  chúng	  ta	  là	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  này	  sẽ	  hướng	  dẫn	  Giáo	  Hội	  
chúng	  ta	  trong	  sứ	  vụ	  đã	  được	  Chúa	  Giêsu	  nói	  lên	  rõ	  ràng	  và	  tuyệt	  vời	  trong	  những	  lời	  của	  Ngài.	  
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Hiểu	  biết	  Đức	  Tin	  của	  chúng	  ta	  
	  
	  

“Các	   lời	   ta	   truyền	   cho	   ngươi	   hôm	   nay	   hãy	   ở	   nơi	   lòng	   ngươi,	   ngươi	   sẽ	   lặp	   lại	   cho	   con	   cái	  
ngươi”.	  (Đệ	  Nhị	  Luật	  6,	  6-‐7)	  
	  
Những	  gì	  chúng	  ta	  nghe	  thấy	  -‐	  Những	  suy	  tư	  trong	  cuộc	  thăm	  dò	  ý	  kiến	  anh	  chị	  em	  chúng	  ta	  
“Tôi	  tin	  rằng	  Tổng	  Giáo	  Phận	  Atlanta	  là	  một	  cộng	  đoàn	  phong	  phú	  và	  phát	  triển	  mạnh,	  ở	  đây	  có	  cơ	  hội	  
tuyệt	  vời	  để	  giúp	  mọi	  người	  tăng	  trưởng	  trong	  đức	  tin	  và	  hăng	  say	  hướng	  về	  Chúa.	  Tôi	  tin	  là	  ở	  đây	  có	  
nhiều	  người	  tốt,	  nhưng	  họ	  thường	  thiếu	  những	  kiến	  thức	  căn	  bản	  nền	  tảng	  về	  Đạo	  Công	  Giáo	  và	  Kitô	  
giáo.	  Tôi	  cho	  rằng	  cần	  phải	  dạy	  họ	  cách	  Cầu	  Nguyện,	  phát	  triển	  mối	  liên	  hệ	  cá	  nhân	  với	  Chúa,	  và	  phân	  
định	  để	  đi	  theo	  ý	  muốn	  của	  Ngài.	  	  Người	  ta	  phải	  hăng	  say	  về	  Chúa,	  nếu	  muốn	  làm	  cho	  người	  khác	  cũng	  
hăng	  say”	  
“Bất	  cứ	  và	  mọi	  trợ	  giúp	  trong	  việc	  dạy	  giáo	  lý	  cho	  giáo	  dân	  đều	  rất	  cần	  thiết,	  đặc	  biệt	  đối	  với	  những	  
người	  đang	  dạy	  cho	  thế	  hệ	  kế	  tiếp.”	  
“Đức	  tin	  có	  thể	  trở	  nên	  phức	  tạp	  và	  cứng	  nhắc	  nếu	  không	  được	  dạy	  với	  sự	  cảm	  thông	  để	  đến	  với	  mọi	  
người	  trong	  chính	  hoàn	  cảnh	  của	  họ.”	  
“	  Hãy	  nhận	  ra	  sự	  đói	  khát	  của	  các	  giáo	  dân	  trong	  việc	  học	  hỏi	  và	  tăng	  trưởng	  đời	  sống	  thiêng	  liêng.”	  	  
“	  Tôi	  mong	  thấy	  được	  sự	  hỗ	  trợ	  tốt	  hơn	  cho	  cách	  sống	  của	  các	  gia	  đình…	  nhiều	  cơ	  hội	  sẵn	  lòng	  cho	  các	  
gia	  đình”	  
	  
Những	  đề	  nghị	  từ	  các	  cuộc	  hội	  thảo	  để	  phân	  định	  
	  
Chúng	  ta	  cùng	  nhau	  làm	  việc	  để:	  

• Tiến	  tới	  một	  kiểu	  mẫu	  huấn	  luyện	  gia	  đình	  biết	  công	  nhận	  sự	  khác	  biệt	  của	  các	  đơn	  vị	  gia	  
đình	  ngày	  nay,	  và	  nhấn	  mạnh	  vai	  trò	  của	  ngưòi	  chủ	  gia	  đình	  trong	  việc	  huấn	  luyện	  đức	  tin.	  

• Ưu	  tiên	  cho	  giáo	  lý	  dành	  cho	  người	  lớn	  
• Tạo	  nhiều	  cơ	  hội	  cho	  các	  gia	  đình	  tham	  gia	  vào	  đời	  sống	  giáo	  xứ	  -‐	  những	  ngày	  phục	  vụ,	  hoạt	  

động	  thiêng	  liêng,	  các	  sự	  kiện	  xã	  hội.	  
	  
Viễn	  tượng	  của	  chúng	  ta	  
	  
Đức	  Thánh	  Cha	  Phanxicô	  đã	  tuyên	  bố:	  “Thật	  quý	  giá	  khi	  gia	  đình	  là	  nơi	  ưu	  tiên	  cho	  việc	  truyền	  thụ	  
đức	  tin”	  (Ngày	  Giới	  Trẻ	  Thế	  Giới	  26/7/2013,	  lễ	  thánh	  Gioachim	  và	  Anna)	  
	  
Việc	  đào	  tạo	  đức	  tin	  phát	  xuất	  từ	  gia	  đình	  chúng	  ta.	  Vấn	  nạn	  của	  chúng	  ta	  là	  làm	  thế	  nào	  để	  hỗ	  trợ	  
các	  gia	  đình	  Công	  Giáo	   chúng	   ta	  kiên	   trì	   trong	   trách	  vụ	   sống	   còn	  này	  để	  hiểu	  biết	   về	  đức	   tin	   của	  
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chúng	  ta.	  Để	  làm	  được	  điều	  đó	  chúng	  ta	  cần	  có	  một	  cái	  nhìn	  tươi	  mới	  hơn	  về	  những	  cống	  hiến	  của	  
chúng	  ta	  trong	  chương	  trình	  giáo	  lý,	  có	  nghĩa	  là	  chúng	  được	  xây	  dựng	  dựa	  trên	  những	  nỗ	  lực	  của	  các	  
phụ	  huynh.	  Các	  giáo	  sĩ	  và	  giáo	  dân	  đòi	  hỏi	  chúng	  ta	  tập	  chú	  vào	  giáo	  lý	  cho	  gia	  đình,	  điều	  đó	  đòi	  hỏi	  
chúng	   ta	   suy	   nghĩ	   lại	   toàn	   bộ	   xem	   chúng	   ta	   đã	   hỗ	   trợ	   các	   giáo	   xứ	   như	   thế	   nào	   trong	   việc	   thông	  
truyền	  đức	  tin.	  
	  
Mọi	  thành	  viên	  trong	  gia	  đình	  cần	  có	  được	  những	  cơ	  hội	  thường	  xuyên	  để	  học	  hỏi	  và	  đào	  sâu	  những	  
hiểu	  biết	  về	  Đức	  Tin	  Công	  Giáo	  phong	  phú	  của	  mình,	  ở	  bất	  cứ	  tuổi	  nào	  hay	  tình	  trạng	  sống	  nào.	  Các	  
trường	  giáo	  lý	  trong	  các	  Giáo	  Xứ	  cũng	  như	  các	  trường	  Công	  Giáo	  đã	  làm	  rất	  tốt	  cho	  các	  em,	  nhưng	  
chúng	  ta	  phải	  công	  nhận	  rằng	  chính	  trong	  gia	  đình	  những	  bài	  học	  này	  được	  khởi	  đầu,	  duy	  trì,	  củng	  
cố,	  và	  sống	  động.	  
	  
Việc	  đào	  tạo	  người	  Kitô	  hữu	  chỉ	  thành	  công	  khi	  được	  nuôi	  dưỡng	  trong	  gia	  đình,	  điều	  đó	  bao	  gồm	  sự	  
dấn	  thân	  của	  các	  gia	  đình	  Công	  Giáo	  trong	  việc	  dạy	  giáo	  lý,	  những	  công	  việc	  phục	  vụ,	  và	  những	  hoạt	  
động	  xã	  hội	  của	  giáo	  xứ.	  Ngược	  lại,	  các	  giáo	  xứ	  của	  chúng	  ta	  phải	  tạo	  cơ	  hội	  cho	  để	  việc	  tham	  gia	  trở	  
nên	  gần	  gũi	  và	  thích	  hợp.	  Họ	  phải	  được	  sắp	  xếp	  để	   làm	  việc	  trong	  một	  cộng	  đồng	  thường	  rất	  bận	  
rộn.	  
	  
Nhận	  ra	  nhu	  cầu	  cần	  sự	  đa	  dạng	  trong	  các	  kiểu	  mẫu	  và	  phương	  thức	  đào	  tạo,	  văn	  phòng	  toà	  giám	  
mục	  sẵn	  sàng	  giúp	  đỡ	  các	  giáo	  xứ	  trong	  việc	  duyệt	  lại	  cách	  thực	  hiện,	  và	  nếu	  ở	  đâu	  yêu	  cầu	  có	  thể	  
giúp	   lập	  chương	  trình	  để	  tái	  cấu	  trúc	  trường	  giáo	   lý	  hay	  các	  chương	  trình	  giáo	   lý	  của	  giáo	  xứ	  cho	  
mọi	  lứa	  tuổi.	  Những	  nỗ	  lực	  của	  chúng	  ta	  phải	  tập	  chú	  vào	  gia	  đình	  là	  nơi	  ưu	  tiên	  để	  đức	  tin	  đâm	  rễ	  
và	  được	  nuôi	  dưỡng.	  
	  
Chúng	   ta	  phải	  dùng	  những	  kỹ	   thuật	  có	  sẵn	  một	  cách	  sáng	   tạo.	  Chúng	   ta	  đang	  sống	   trong	   thời	  đại	  
mong	  có	  được	  câu	  trả	   lời	  ngay	   lập	  tức,	  vì	   thế	  chúng	  ta	  phải	  bảo	  đảm	  rằng	  Tổng	  Giáo	  Phận	  hỗ	  trợ	  
những	  nguồn	  lực	  được	  chia	  sẻ	  trong	  môi	  trường	  cao	  tốc	  này.	  Với	  sự	  hỗ	  trợ	  của	  văn	  phòng	  toà	  giám	  
mục,	  các	  giáo	  xứ	  và	  các	  cơ	  sở	  truyền	  giáo	  phải	  phát	  triển	  và	  xác	  định	  những	  cách	  học	  có	  thể	  tiếp	  cận	  
được	  bất	  cứ	  ở	  đâu,	  bất	  cứ	  ngày	  nào	  hay	  giờ	  nào.	  	  
	  
Chúng	  ta	  đã	  nghe	  câu	  hỏi	  này	  trong	  nghi	  thức	  Bí	  Tích	  Rửa	  Tội	  cho	  trẻ	  em:	  “Khi	  xin	  cho	  con	  được	  rửa	  
tội,	  ông	  bà	  lãnh	  trách	  nhiệm	  giáo	  dục	  con	  cái	  trong	  đức	  tin,	  để	  các	  cháu	  tuân	  giữ	  giới	  răn	  của	  Chúa	  là	  
mến	  Chúa	  yêu	  người,	  như	  Chúa	  Kitô	  đã	  dạy	  chúng	  ta,	  ông	  bà	  có	  hiểu	  rõ	  điều	  đó	  không?”	  
	  
Vì	  thế,	  mọi	  thành	  viên	  trong	  gia	  đình	  Công	  giáo	  đều	  chia	  sẻ	  trách	  nhiệm	  này.	  Mọi	  người	  phải	  nhận	  
thức	   rằng	  mỗi	  người	   trong	   chúng	   ta	  ở	   trong	  những	  vị	   trí	   khác	  nhau	   trong	  việc	  đào	   tạo	  niềm	   tin.	  
Những	  nội	  dung	  giáo	  ly	  phải	  được	  khai	  triển	  thế	  nào	  để	  có	  thể	  giúp	  đỡ	  cho	  những	  người	  đang	  bước	  
những	  bước	  đầu	  tiên	  trong	  hành	  trình	  cũng	  như	  cho	  những	  người	  đã	  đi	   trên	  hành	  trình	  này	  suốt	  
đời.	  Chúa	  Giêsu	  gặp	  gỡ	  con	  người	  nơi	  họ	  đang	  sống.	  Ngài	  đối	  diện	  với	  những	  đổ	  vỡ,	   tội	   lỗi,	   thiếu	  
hiểu	  biết,	  chống	  đối	  lại	  điều	  Ngài	  dạy	  của	  họ.	  Nhưng	  Ngài	  yêu	  họ.	  Ngài	  dạy	  họ	  bằng	  lời	  nói	  và	  hành	  
động.	  Ngài	  không	  ngăm	  đe	  hay	  xét	  đoán.	  Kiểu	  mẫu	  của	  Ngài	  phải	  là	  kiểu	  mẫu	  của	  chúng	  ta,	  để	  chúng	  
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ta	   có	   thể	   ôm	  ấp,	   yêu	   thương,	   và	   trợ	   giúp	  mọi	   người	   trong	   vai	   trò	   thông	   truyền	  đức	   tin	  mà	  Chúa	  
Giêsu	  đã	  ban	  cho	  mỗi	  người	  chúng	  ta.	  
	  
Giáo	  xứ	  phải	  là	  trung	  tâm	  hỗ	  trợ	  cho	  gia	  đình	  qua	  các	  cơ	  hội	  phục	  vụ	  đặc	  biệt,	  phụng	  vụ,	  linh	  thao	  và	  
những	   sự	  kiện	   xã	  hội	  mang	   tính	   cách	   gia	  đình.	  Điều	  này	   có	   thể	  được	   thực	  hiện	  bằng	  nhiều	   cách,	  
nhưng	  mục	  tiêu	  chính	  phải	  là	  để	  hỗ	  trợ	  gia	  đình	  trước	  nhất.	  
	  
	  
	  
	  

Sống	  Niềm	  Tin	  của	  Chúng	  Ta	  
	  

	  
“Cũng	  một	  thể	  như	  xác	  không	  hồn	  là	  thây	  chết,	  thì	  cũng	  vậy,	  đức	  tin	  không	  việc	  làm	  là	  đức	  tin	  
chết”.	  (Giacôbê	  2,26)	  
	  
Những	  gì	  chúng	  ta	  nghe	  thấy	  -‐	  Những	  suy	  tư	  trong	  cuộc	  thăm	  dò	  ý	  kiến	  anh	  chị	  em	  chúng	  ta	  
	  
“Tôi	  phải	  tin	  rằng	  đường	  lối	  của	  Chúa	  là	  đường	  đưa	  về	  trời.	  Cho	  nên,	  điều	  cần	  nhấn	  mạnh	  của	  Giáo	  hội	  
và	  	  giáo	  dân	  trong	  giáo	  xứ	  là	  giúp	  đỡ	  cho	  người	  nghèo,	  bệnh	  tật,	  yếu	  đuối	  về	  tinh	  thần,	  bị	  phân	  biệt	  đối	  
xử,	  và	  không	  thể	  tự	  giúp	  mình	  được.	  Hãy	  theo	  sự	  hướng	  dẫn	  của	  Đức	  Thánh	  Cha	  Phanxicô”	  
“Cần	  thêm	  việc	  giảng/dạy	  về	  lý	  do	  tại	  sao	  chúng	  ta	  tin	  và	  chúng	  ta	  tin	  gì”	  
“Liên	  kết	  con	  tim	  với	  khối	  óc.	  Đừng	  quá	  tập	  chú	  vào	  luật	  lệ	  mà	  nên	  chú	  trọng	  đến	  lý	  do	  tại	  sao	  phải	  
truyền	  dạy	  nó”	  
“Cho	  gia	  đình	  nhiều	  cơ	  hội	  để	  phục	  vụ	  và	  thờ	  phượng	  chung	  với	  nhau	  hơn.	  Ví	  dụ	  như,	  Đàng	  Thánh	  Giá	  
cho	  gia	  đình,	  chầu	  giờ	  thánh	  cho	  gia	  đình	  (cho	  cả	  những	  em	  nhỏ	  nhất	  tham	  dự)”	  
“Tập	  trung	  nhiều	  hơn	  vào	  mối	  liên	  hệ	  cá	  nhân	  với	  Chúa	  Giêsu	  qua	  việc	  nghiên	  cứu	  học	  hỏi	  Kinh	  Thánh	  
và	  những	  giải	  thích	  Kinh	  Thánh	  thực	  tiễn”	  
“Khơi	  dậy	  ngọn	  lửa	  yêu	  mến	  Chúa	  Giêsu	  trong	  con	  người.	  Khi	  nhìn	  người	  ta	  tham	  dự	  Thánh	  Lễ	  Ngày	  
Chúa	  nhật,	  tôi	  thấy	  giống	  như	  là	  một	  bổn	  phận	  hơn	  là	  một	  phúc	  lành.	  Những	  cộng	  đồng	  đã	  được	  Phúc	  
Âm	  Hoá	  là	  nơi	  những	  lời	  dạy	  của	  Chúa	  Giêsu	  được	  sống	  chứ	  không	  chỉ	  được	  đọc”.	  
	  
Những	  đề	  nghị	  từ	  các	  cuộc	  hội	  thảo	  để	  phân	  định	  
	  

- Đẩy	  mạnh	  việc	  hiểu	  “lý	  do	  tại	  sao”	  có	  những	  giáo	  huấn	  của	  Giáo	  Hội.	  
- Dành	  ưu	  tiên	  cho	  công	  việc	  bác	  ái	  và	  phục	  vụ	  như	  là	  hiện	  thân	  của	  việc	  sống	  niềm	  tin	  
- Khích	  lệ	  đời	  sống	  cầu	  nguyện	  cá	  nhân	  sâu	  xa	  hơn	  
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- Xây	  dựng	  một	  cảm	  thức	  mạnh	  mẽ	  hơn	  về	  sự	  hiệp	  nhất	  trong	  giáo	  xứ	  và	  gia	  tăng	  mối	  liên	  kết	  
cá	  nhân	  với	  giáo	  xứ.	  

	  
Viễn	  tượng	  của	  chúng	  ta	  
	  
Những	  Kitô	  hữu	  được	  nhận	  ra	  cách	  dễ	  dàng	  do	  cách	  sống	  của	  họ.	  Chúng	  ta	  cần	  nghiên	  cứu,	  học	  hỏi,	  
và	  dùng	  Sách	  Tông	  Đồ	  Công	  Vụ	  như	  là	  một	  hướng	  dẫn	  để	  chúng	  ta	  biết	  ứng	  xử	  thế	  nào	  như	  những	  
người	  có	  đức	  tin.	  
Hành	  động	  nói	  lên	  mạnh	  mẽ	  hơn	  lời	  nói;	  đức	  tin	  của	  chúng	  ta	  phải	  thúc	  dục	  chúng	  ta	  hành	  động,	  vì	  
đức	  tin	  không	  hành	  động	  là	  đức	  tin	  chết.	  Nhưng	  đức	  tin	  đó	  phải	  được	  nuôi	  dưỡng.	  Điều	  đó	  xảy	  ra	  ở	  
đâu?	  Như	  chúng	  ta	  đã	  bàn	  luận,	  nó	  phải	  bắt	  đầu	  từ	  tổ	  ấm	  gia	  đình,	  nhưng	  không	  dừng	  lại	  ở	  đó.	  Mỗi	  
người	  chúng	  ta	  phải	  tự	  mình	  dấn	  thân	  mang	  nó	  đi	  xa	  hơn.	  Chúng	  ta	  cần	  phải	  thâm	  sâu	  hơn	  trong	  đời	  
sống	  cầu	  nguyện	  cá	  nhân.	  Hiệp	  nhất	  với	  Chúa	  Kitô	  và	  sứ	  điệp	  của	  ngài	  sẽ	  giúp	  chúng	  ta	  duy	  trì	  hành	  
trình	  đức	  tin	  này	  -‐	  sự	  hiệp	  nhất	  được	  sống	  trong	  từng	  khoảnh	  khắc	  trong	  cuộc	  sống	  của	  mỗi	  người	  
môn	  đệ.	  
	  
Cộng	  đồng	  giáo	  xứ	  phải	  là	  hải	  đăng	  soi	  đường	  cho	  đức	  tin,	  sống	  Tin	  Mừng	  bằng	  việc	  đến	  trong	  tình	  
yêu	  với	  tất	  cả	  mọi	  người	  đau	  khổ,	  tất	  cả	  những	  ai	  sống	  bên	  lề	  xã	  hội,	  tất	  cả	  những	  ai	  đang	  sống	  trong	  
sợ	  hãi	  và	  cô	  đơn.	  Giáo	  Hội	  Công	  giáo	  trả	  lời	  vấn	  nạn	  làm	  thế	  nào	  để	  sống	  đức	  tin	  của	  chúng	  ta	  bằng	  
cách	   đưa	   ra	   ý	   nghĩa	   và	   cơ	   cấu	   qua	   những	   giáo	   huấn	   của	  mình.	   	   Nhưng	   chúng	   ta	   có	   thực	   sự	   biết	  
những	  giáo	  huấn	  này	  là	  gì	  chưa?	  
	  
Tôi	  tin	  là	  nhiều	  người	  trong	  chúng	  ta	  bị	  thách	  thức	  trước	  câu	  hỏi	  mới	  đây	  của	  Đức	  Thánh	  Cha:	  “Đức	  
Tin	  của	  bạn	  như	  thế	  nào?”.	  	  Một	  mục	  tiêu	  chính	  yếu	  của	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  này	  là	  để	  xác	  định	  và	  đưa	  
ra	  những	  cơ	  hội	  mang	  tính	  cách	  giáo	  dục	  trong	  các	  cộng	  đồng	  giáo	  xứ	  để	  giải	  thích	  “lý	  do	  tại	  sao”	  của	  
các	  giáo	  huấn	  của	  Giáo	  Hội.	  
	  
Thường	  khi	   chúng	   ta	  nói	  về	  công	  bằng	  xã	  hội,	   chủ	  đề	  sẽ	  bị	   chính	   trị	  hoá	   làm	  chúng	   ta	  quên	  rằng	  
nòng	  cốt	  của	  những	  giáo	  huấn	  của	  chúng	  ta	  đến	  trực	  tiếp	  từ	  lời	  của	  Chúa	  Giêsu	  dạy	  chúng	  ta	  phải	  
sống	   thế	  nào	  và	  có	  ngày	  chúng	   ta	   sẽ	  bị	  phán	  xét	   làm	  sao.	  Chúng	   ta	   có	   thể	  chia	   sẻ	   sự	   liên	  kết	   con	  
người	  rất	  chân	  thực,	  là	  điều	  đòi	  hỏi	  mỗi	  người	  chúng	  ta	  phải	  có	  khi	  chúng	  ta	  được	  thúc	  đẩy	  bởi	  một	  
đức	  tin	  Kitô	  giáo.	  Việc	  tìm	  kiếm	  công	  bằng	  xã	  hội	  là	  hoa	  quả	  của	  niềm	  tin	  đó.	  
	  
Các	  giáo	  xứ	  và	  các	  giáo	  đoàn	  sẽ	  xác	  định	  chương	  trình	  trợ	  giúp	  xã	  hội	  của	  mình	  trong	  mọi	  cộng	  đoàn	  
và	  chia	  sẻ	  những	  thành	  công	  của	  các	  chương	  trình	  này	  để	  chúng	  có	  thể	  được	  mở	  rộng	  ra	  trong	  khắp	  
Giáo	  Hội	  địa	  phương.	  Thêm	  vào	  những	  chương	  trình	  và	  hoạt	  động	  này,	  chúng	  ta	  còn	  cần	  phải	  trở	  
nên	  những	  người	  bênh	  vực	  và	  đấu	  tranh	  cho	  công	  bằng	  xã	  hội	  trong	  các	  giáo	  xứ	  chúng	  ta	  và	  trong	  
cộng	  đồng	  rộng	  lớn	  hơn	  qua	  việc	  nói	  lên	  những	  nguyên	  nhân	  có	  hệ	  thống	  gây	  nên	  bất	  công	  trong	  xã	  
hội.	  Chúng	  ta	  cần	  để	  cho	  lời	  của	  bài	  hát:	  “Họ	  sẽ	  biết	  chúng	  ta	  là	  Kitô	  hữu	  qua	  tình	  yêu	  của	  chúng	  ta”	  
trở	  nên	  sống	  động	  trong	  tâm	  hồn	  và	  trong	  cách	  chúng	  ta	  cư	  xử.	  
	  



Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  cho	  Tổng	  Giáo	  Phận	  Công	  Giáo	  Roma	  
Atlanta	  

	  

	  

8	  

	   	  
	  

Các	  giáo	  xứ	  và	  giáo	  đoàn	  của	  chúng	  ta	  phải	  trở	  nên	  trung	  tâm	  cho	  đời	  sống	  đức	  tin	  này.	  Họ	  phải	  tạo	  
cơ	  hội	  nâng	  đỡ	  những	  gì	  đang	  xảy	  ra	  trong	  đời	  sống	  của	  những	  cá	  nhân	  và	  gia	  đình	  là	  thành	  phần	  
của	  cộng	  đồng	  đức	  tin	  của	  họ.	  Chúng	  ta	  phải	  bảo	  đảm	  rằng	  các	  giáo	  xứ	  và	  giáo	  đoàn	  của	  chúng	  ta	  
đang	  đón	  tiếp	  mọi	  thành	  phần	  Dân	  Chúa	  để	  họ	  có	  thể	  cảm	  nghiệm	  bằng	  nhau	  tình	  yêu	  và	  sự	  thiện	  
hảo	  của	  Thiên	  Chúa.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Loan	  truyền/Giữ	  Đức	  tin	  của	  chúng	  ta	  
	  
“Vậy	  các	  người	  hãy	  đi	   thâu	  nạp	  môn	  đồ	  khắp	  muôn	  dân,	   thanh	  tẩy	  chúng	  nhân	  danh	  Cha	  và	  
Con	  và	  Thánh	  Thần”.	  (Mt	  28,19)	  
	  
Những	  gì	  chúng	  ta	  nghe	  thấy	  -‐	  Những	  suy	  tư	  trong	  cuộc	  thăm	  dò	  ý	  kiến	  anh	  chị	  em	  chúng	  ta	  
	  
“Thu	  hút	  nhiều	  người	  hơn	  đến	  với	  đức	  tin	  bằng	  cách	  thả	  lưới	  lớn	  hơn	  và	  đón	  nhận	  hơn	  nữa.	  Giáo	  hội	  
Công	  Giáo	  có	  vẻ	  như	  đang	  làm	  sợ	  hãi	  cho	  những	  người	  ngoài	  đức	  tin	  đang	  tìm	  cho	  mình	  một	  nơi	  thờ	  
phượng.	  Chúng	  ta	  cần	  bao	  gồm	  nhiều	  hơn.	  Đức	  Thánh	  Cha	  Phanxicô	  đang	  làm	  điều	  này	  và	  đã	  tạo	  ra	  
một	  thái	  độ	  cho	  chúng	  ta	  để	  thu	  hút	  nhiều	  người	  hơn	  cho	  Giáo	  Hội	  là	  những	  người	  chưa	  bao	  giờ	  vào	  
Giáo	  Hội	  hay	  đã	  lìa	  bỏ	  một	  thời	  gian	  lâu	  dài”	  
“Nhiều	  thanh	  thiếu	  niên,	  sau	  khi	  lãnh	  bí	  tích	  Thêm	  Sức,	  không	  còn	  là	  thành	  viên	  tích	  cực	  của	  Giáo	  Hội	  
nữa.	  
“Quảng	  bá	  tốt	  hơn	  về	  Giáo	  Hội	  Công	  Giáo	  qua	  TV,	  radio,	  các	  phương	  tiện	  truyền	  thông.	  Các	  Giáo	  Hội	  
Kitô	  đang	  thực	  hiện	  điều	  đó	  hữu	  hiệu	  hơn”.	  
“Hãy	  lắng	  nghe	  những	  người	  đang	  đau	  khổ	  và	  đến	  với	  những	  người	  đã	  lìa	  bỏ	  Giáo	  Hội”.	  
	  
Những	  đề	  nghị	  từ	  các	  cuộc	  hội	  thảo	  để	  phân	  định	  
	  
Chúng	  ta	  cùng	  nhau	  làm	  việc	  để:	  

• Khích	  lệ	  và	  cung	  ứng	  hạ	  tầng	  cơ	  sở	  cho	  những	  cộng	  đoàn	  đức	  tin	  nhỏ	  để	  giữ	  mọi	  người	  liên	  
kết	  với	  Giáo	  Hội.	  

• Dùng	  những	  kỹ	   thuật	  và	  những	  phương	  tiện	   truyền	  thông	  xã	  hội	  mới	  để	  giữ	  Giáo	  Hội	  cập	  
nhật	  và	  hiện	  diện	  trong	  đòi	  sống	  của	  Người	  Công	  Giáo.	  

• Thúc	  đẩy	  các	  chương	  trình	  cho	  toàn	  gia	  đình	  để	  giữ	  giáo	  dân	  tập	  trung	  vào	  giáo	  xứ.	  
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• Phát	   triển	  các	  chương	  trình	   trợ	  giúp	  xã	  hội	  cách	  chính	  thức	  cho	  các	  nhóm	  cảm	  thấy	  mình	  
không	  còn	  quyền	  lợi	  trong	  Giáo	  Hội	  Công	  Giáo.	  

	  
Viễn	  tượng	  của	  chúng	  ta	  
	  
Một	  điều	  xem	  ra	  phản	  lý	  luận	  và	  mâu	  thuẫn	  khi	  nói	  để	  tiến	  tới	  chúng	  ta	  cần	  nhìn	  lại	  đằng	  sau,	  nhưng	  
đó	  là	  điều	  đúng.	  Điều	  “bình	  thường	  mới”	  của	  chúng	  ta	  trong	  việc	  nối	  kết,	  cam	  kết	  và	  vươn	  xa	  
cần	  phải	  giống	  như	  ‘điều	  bình	  thường	  rất	  xưa	  cũ”.	  
	  
Giáo	  Hội	  tiên	  khởi	  được	  dựa	  chủ	  yếu	  trên	  những	  cộng	  đoàn	  nhỏ	  cùng	  chia	  sẻ	  đức	  tin,	  phần	  lớn	  là	  
theo	  văn	  hoá,	  nhưng	  cũng	  có	  một	  số	  vì	  lý	  do	  an	  ninh	  hết	  sức	  thực	  tế.	  Giáo	  Hội	  tiên	  khởi	  bị	  bắt	  bớ.	  
Trong	  khi	  trong	  nền	  văn	  hoá	  của	  chúng	  ta	  có	  thể	  không	  còn	  điều	  này,	  chúng	  ta	  càng	  phải	  xây	  dựng	  
trên	  truyền	  thống	  vững	  mạnh	  của	  những	  cộng	  đoàn	  đức	  tin	  nhỏ	  để	  giúp	  kiến	  tạo	  đời	  sống	  của	  giáo	  
xứ	  và	  nâng	  đỡ	  các	  gia	  đình	  như	  là	  “nơi	  ưu	  tiên	  để	  truyền	  thụ	  đức	  tin”.	  Một	  điều	  chúng	  ta	  cần	  nhớ	  là	  
những	  nhóm	  đức	  tin	  nhỏ	  này	  cần	  sự	  nâng	  đỡ,	  không	  phải	  để	  cạnh	  tranh	  hay	  chiếm	  chỗ	  của	  phụng	  vụ	  
của	  giáo	  xứ.	  
	  
Không	  có	  hình	  ảnh	  nào	  về	  Giáo	  Hội	  chính	  xác	  hơn	  là	  khi	  chúng	  ta	  cử	  hành	  bí	  tích	  Thánh	  Thể	  -‐	  đặc	  
biệt	  là	  cử	  hành	  Thánh	  Thể	  ngày	  Chúa	  Nhật.	  Ở	  đây	  chúng	  ta	  là	  gia	  đình	  của	  Thiên	  Chúa	  trọn	  hảo	  nhất.	  
Đời	  sống	  thờ	  phượng	  là	  nguồn	  mạch	  của	  sức	  mạnh	  và	  căn	  tính	  của	  chúng	  ta.	  Lắng	  nghe	  Lời	  Chúa	  và	  
chia	  sẻ	  Bánh	  Sự	  Sống	  và	  Chén	  Cứu	  Độ	   trong	  niềm	  hân	  hoan	   là	   lúc	  chúng	   ta	   thực	  sự	   là	  Con	  Thiên	  
Chúa	  nhất.	  Việc	  thờ	  phượng	  tốt	  đẹp	  cuốn	  hút	  và	  mời	  gọi	  cả	  những	  người	  cùng	  chia	  sẻ	  phụng	  vụ	  và	  
cho	  những	  người	  đã	  đến	  với	  Giáo	  Hội	  trong	  việc	  cầu	  nguyện	  và	  ước	  mong	  được	  mời	  vào	  Bàn	  Tiệc	  
của	  Chúa.	  Phụng	  vụ	  là	  nguồn	  mạch	  và	  tuyệt	  đỉnh	  của	  căn	  tính	  và	  sứ	  vụ	  của	  Giáo	  Hội.	  Khi	  chúng	  ta	  
cùng	  nhau	  thờ	  phượng	  sốt	  sắng,	  chúng	  ta	  mời	  người	  khác	  cùng	  thờ	  phượng	  với	  chúng	  ta.	  Khi	  phụng	  
vụ	  được	   cử	  hành	  một	   cách	   tôn	   kính,	   chào	  mời,	   ấm	   cúng,	   gợi	   hứng,	   chúng	   ta	   gợi	   lên	   trong	  người	  
tham	  dự	  trong	  việc	  thờ	  phượng	  để	  trở	  nên	  một	  phản	  ảnh	  trọn	  vẹn	  hơn	  của	  lời	  Thiên	  Chúa	  mời	  gọi	  
cả	  thế	  giới	  đến	  gần	  gia	  đình	  đó,	  gia	  đình	  mà	  Ngài	  là	  Cha	  và	  là	  Chúa	  duy	  nhất.	  Thờ	  phượng	  tốt	  đẹp	  là	  
việc	  phúc	  âm	  hoá	  đang	  hoạt	  động.	  
	  
Những	  phương	  án	  và	  chương	  trình	  phục	  vụ	   là	  phương	  thức	  tuyệt	  diệu	  để	  người	  Công	  Giáo	  thuộc	  
mọi	  lứa	  tuổi	  tham	  gia	  nhiều	  hơn	  trong	  giáo	  xứ	  và	  cộng	  đoàn	  của	  họ.	  Hầu	  hết	  những	  phương	  án	  này	  
sẽ	  được	  thực	  hiện	  trong	  cộng	  đoàn	  địa	  phương,	  và	  một	  số	  sẽ	  không	  được	  các	  giáo	  xứ	  và	  giáo	  đoàn	  
bảo	   trợ.	  Trong	  khi	  những	   chuyến	  đi	   sứ	  vụ	   thường	   liên	  kết	   với	   các	   chương	   trình	  phục	  vụ	   của	   các	  
trường	   trung	  học	  hay	  đại	  học,	   còn	  công	   trình	  của	  hội	  Bác	  Ái	  Thánh	  Vinh	  Sơn	  Phao	  Lô	   là	  phạm	  vi	  
hoạt	   động	   tiêu	   biểu	   của	   người	   lớn	   trong	   giáo	   xứ,	   nhưng	   cả	   hai	   nỗ	   lực	   này	   không	   loại	   trừ	   nhau.	  
Chúng	  ta	  phải	  tạo	  cơ	  hội	  tương	  xứng	  cho	  mọi	  người	  công	  giáo	  để	  họ	  trả	  lời	  đầy	  ý	  nghĩa	  câu	  hỏi:	  “Đức	  
tin	  của	  tôi	  có	  kêu	  mời	  tôi	  cảm	  thương	  và	  giúp	  đỡ	  cho	  người	  khác	  không?”	  
	  
Chúng	  ta	  đều	  được	  truyền	  cảm	  hứng	  bởi	  những	  người	  chia	  sẻ	  tài	  năng	  của	  họ	  để	  giúp	  những	  công	  
việc	  phục	  vụ	  hay	  sự	  kiện	  cho	  những	  người	  không	  có	  khả	  năng,	  và	  chúng	  ta	  cũng	  thật	  cảm	  động	  vì	  
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những	  người	  cùng	  tham	  gia.	  Ta	  có	  nhiều	  cơ	  hội	  để	  làm	  như	  thế	  -‐	  thông	  dịch	  cho	  những	  người	  khiếm	  
thính	   trong	   thánh	   lễ	  hay	   làm	  thiện	  nguyện	  trong	  Toni	  Camp	  dành	  cho	  người	  khuyết	   tật	  của	  Tổng	  
Giáo	  Phận	  là	  hai	  ví	  dụ	  tiêu	  biểu.	  Những	  chương	  trình	  đang	  hiện	  hữu	  cần	  được	  đẩy	  mạnh	  cho	  hữu	  
hiệu	  hơn,	  và	  xác	  định	  những	  chương	  trình	  mới.	  Mở	  rộng	  những	  chương	  trình	  trợ	  giúp	  xã	  hội	  của	  
giáo	  xứ	  cũng	  như	  của	  Tổng	  Giáo	  Phận	  đến	  với	  những	  người	  có	  nhu	  cầu	  đặc	  biệt	  và	  gia	  đình	  họ	  cũng	  
là	  một	  yếu	  tố	  quan	  trong	  trong	  tiến	  trình	  này.	  
	  
Người	  ta	  thhường	  nói	  tin	  mừng	  lan	  nhanh.	  Tin	  Mừng	  của	  Chúa	  Giêsu	  Kitô	  lan	  ra	  vừa	  nhanh	  vừa	  xa	  
trong	  suốt	  2000	  ngàn	  năm	  qua.	  Chúng	  ta	  là	  những	  Kitô	  hữu	  Công	  Giáo	  được	  mời	  gọi	  để	  chia	  sẻ	  Tin	  
Mừng	  này	  qua	  việc	  dùng	  tốt	  hơn	  những	  phương	  tiện	  truyền	  thông	  xã	  hội	  và	  kỹ	  thuật.	  Chúng	  ta	  nên	  
tận	  dụng	  tất	  cả	  những	  gì	  có	  được	  để	  thông	  tin,	  giáo	  dục,	  và	  khích	  lệ	  mọi	  người	  chúng	  ta	  trong	  tình	  
yêu	  Chúa	  Giêsu	  Kitô	  và	  trong	  việc	  tham	  gia	  của	  họ	  trong	  việc	  loan	  truyền	  Tin	  Mừng.	  
	  
Đã	  có	  một	  thời	  giáo	  xứ	  là	  trung	  tâm	  đời	  sống	  của	  các	  gia	  đình	  và	  các	  cộng	  đoàn	  Công	  giáo,	  nhiều	  nơi	  
bây	  giờ	  vẫn	  còn	  như	  thế!	  Chúng	  ta	  nên	  tiếp	  tục	  khích	  lệ	  mọi	  thành	  viên	  của	  mọi	  gia	  đình	  tham	  gia	  
trong	  đòi	  sống	  của	  Giáo	  Hội.	  Cần	  tăng	  cường	  chương	  trình	  khích	  lệ,	  làm	  sống	  động,	  và	  xây	  dựng	  mối	  
liên	  hệ	  giữa	  các	  gia	  đình	  và	  giáo	  xứ.	  
	  
Đức	  Thánh	  Cha	  đã	  nhắc	  chúng	  ta	  nhớ	  lời	  Chúa	  nói	  –	  chúng	  ta	  được	  gọi	  không	  phải	  để	  phán	  xử	  người	  
lân	  cận	  nhưng	  để	  yêu	  thương	  họ.	  Nhiều	  người	  đã	  bị	  loại	  ra	  bên	  lề	  do	  cách	  sống,	  bệnh	  tật	  thân	  xác	  và	  
tinh	  thần	  hay	  gặp	  những	  khó	  khăn	  về	  tình	  cảm,	  tài	  chính,	  và	  những	  vấn	  nạn	  khác.	  Chúa	  Giêsu	  ôm	  ấp	  
và	  yêu	  thương	  hết	  mọi	  người	  Ngài	  gặp	  gỡ.	  Chúng	  ta	  không	  thể	  làm	  khác	  hơn.	  
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Thăng	  tiến	  Giáo	  Xứ	  chúng	  ta	  
	  

	  
“Chúng	   ta	   là	   người	   Patrhi,	   Mêđi,	   Êlam,	   Lưỡng	   Hà	   Ðịa,	   Yuđê,	   Kappađokia,	   Pontô,	   Tiểu	   Á,	  
Phrygia,	  Pamphylia,	  Ai	  Cập,	  vùng	  Lybi	  giáp	  giới	  Kyrênê,	  và	  người	  Rôma	  thiên	  cư	  đến	  đây.	  Do	  
Thái	   và	  Tòng	  Giáo,	  người	  Krêta	  và	  người	  Á	  Rập	   -‐	   ta	  đều	  nghe	  họ	  dùng	   tiếng	   của	   ta	  mà	  rao	  
những	  việc	  lớn	  lao	  của	  Thiên	  Chúa!”.	  (CvTđ	  2,9-‐11)	  
	  
Những	  gì	  chúng	  ta	  nghe	  thấy	  -‐	  Những	  suy	  tư	  trong	  cuộc	  thăm	  dò	  ý	  kiến	  anh	  chị	  em	  chúng	  ta	  
	  
“Cơ	  sở	  của	  Giáo	  hội	  không	  đủ	  để	  hỗ	  trợ	  cho	  những	  hoạt	  động	  cần	  thiết	  của	  một	  giáo	  xứ	  như	  giáo	  xứ	  
chúng	  ta.	  Trong	  khi	  đủ	  chỗ	  ngồi	  trong	  thánh	  lễ,	  thì	  phòng	  hội	  lớn	  nhất	  của	  chúng	  ta	  chỉ	  chứa	  được	  
150	  người.	  Thật	  khó	  mà	  quy	  tụ	  cộng	  đoàn	  lại	  với	  nhau	  với	  những	  giới	  hạn	  này.	  Các	  văn	  phòng	  của	  
chúng	  ta	  rất	  giới	  hạn,	  hầu	  hết	  là	  những	  nhân	  viên	  bán	  thời	  gian.	  Đã	  đến	  lúc	  cần	  đầu	  tư	  cho	  tưong	  lai	  
của	  chúng	  ta”	  
	  
“Cần	  nhiều,	  nhiều,	  NHIỀU	  những	  trợ	  giúp	  nữa	  để	  giúp	  hoà	  nhập	  các	  nền	  văn	  hoá”	  
	  
“Chúng	  ta	  cần	  một	  sự	  khích	   lệ	  để	  chia	  sẻ	  nguồn	  lực	  giữa	  các	  giáo	  xứ	  trong	  khu	  vực,	  và	  để	  “gặp	  gỡ”	  
nhau”.	  
	  
“Tôi	  nghĩ	  chúng	   ta	  cần	  phải	  hỗ	   trợ	  hơn	  sức	  khoẻ	  về	   thiêng	   liêng	  và	   tinh	   thần	  của	  các	   linh	  mục	  của	  
chúng	  ta”.	  
	  
Những	  đề	  nghị	  từ	  các	  cuộc	  hội	  thảo	  để	  phân	  định	  
	  
Chúng	  ta	  cùng	  làm	  việc	  với	  nhau	  để:	  

- Để	  cho	  các	  giáo	  dân	  /	  phó	  tế	  có	  trình	  độ	  giúp	  nhiều	  hơn	  trong	  việc	  quản	  trị	  để	  các	  linh	  mục	  
tập	  trung	  vào	  các	  bí	  tích	  /	  giáo	  lý	  

- Cho	  các	  hạt	  thêm	  quyền	  để	  cộng	  tác	  và	  chia	  sẻ	  nguồn	  nhân	  lực	  của	  các	  thừa	  tác	  viên,	  nhân	  
viên,	  và	  giáo	  sĩ.	  

- Tạo	  môi	  trường	  đón	  nhận	  và	  chăm	  sóc	  cho	  mọi	  nền	  văn	  hoá	  trong	  giáo	  xứ.	  
	  
Viễn	  tượng	  của	  chúng	  ta	  	  
	  
Hiện	  giờ,	  trong	  gia	  đình	  Tổng	  Giáo	  Phận	  của	  chúng	  ta,	  không	  đủ	  chỗ	  cho	  mọi	  người.	  Đủ	  chỗ	  để	  thờ	  
phượng	  và	  tụ	  họp	  -‐	  để	  đến	  với	  các	  bí	  tích	  cho	  những	  tâm	  hồn	  muốn	  tham	  dự	  -‐	  là	  rất	  ưu	  tiên,	  là	  trách	  
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nhiệm	  cơ	  bản,	  và,	  trong	  lúc	  có	  quá	  nhiều	  giáo	  phận	  phải	  đóng	  cửa	  những	  nơi	  thờ	  phượng,	  thì	  đây	  là	  
‘vấn	  nạn’	  hạnh	  phúc	  nhất	  mà	  một	  Tổng	  Giám	  Mục	  mong	  phải	  đối	  đầu!	  Những	  giáo	  xứ	  được	  thành	  lập	  
với	  cộng	  đoàn	  được	  dự	  kiến	  con	  số	  sẽ	  là	  hàng	  trăm	  người,	  hay	  có	  trường	  hợp,	  hàng	  ngàn	  người.	  Nhà	  
thờ	  quá	  chật	  ngay	  cả	  trước	  khi	  cắt	  băng	  khánh	  thành.	  Chúng	  ta	  phải	   tái	  phân	  bổ	  nguồn	   lực	  của	  
Tổng	  Giáo	  Phận	  một	   cách	   sáng	   tạo	  để	   tài	   trợ	  và	  yểm	   trợ	  việc	  nới	   rộng	  những	   cơ	   sở	   trong	  
những	  khu	  vực	  tăng	  trưởng	  cao	  của	  chúng	  ta.	  
	  
Để	  hoàn	  thành	  điều	  này,	  Tổng	  Giáo	  Phận	  cần	  phải	  cung	  ứng	  cả	  nguồn	  tài	  chánh	  lẫn	  những	  đội	  ngũ	  
hỗ	   trợ.	   Chúng	   ta	   đuợc	   hồng	   phúc	   có	   nhiều	   linh	  mục	   tốt	   và	   thánh	   thiện,	   cũng	   như	   con	   số	   những	  
người	  đang	  được	  đào	  tạo	   lên	  chức	  linh	  mục,	  nhưng	  chúng	  ta	  phải	  thừa	  nhận	  rằng	  sự	  tăng	  trưởng	  
con	  số	  giáo	  dân	  vượt	  quá	  con	  số	  các	  linh	  mục	  cần	  có	  để	  phục	  vụ	  trong	  các	  giáo	  xứ.	  Nhiều	  linh	  mục	  
của	  chúng	  ta	  đang	  bước	  qua	  tuổi	  cao	  niên	  và	  bớt	  đi	  những	  trách	  nhiệm	  trong	  việc	  quản	  trị.	  Ai	  sẽ	  thế	  
vào	  vai	  trò	  của	  họ	  đây?	  
	  
Tổng	  Giáo	  Phận	  của	   chúng	   ta	   cần	  phải	  nhìn	  đến	  một	  kiểu	  mẫu	   lãnh	  đạo	  giáo	  xứ	  mới,	   có	  nghĩa	   là	  
trong	  một	  số	  trường	  hợp	  nới	  rộng	  vai	  trò	  của	  các	  phó	  tế	  và	  các	  quản	  trị	  viên	  có	  khả	  năng	  để	  lãnh	  
những	   trách	  nhiệm	  không	  mang	   tính	  cách	  bí	   tích.	  Các	  giáo	  xứ	  và	  các	  giáo	  đoàn	  cần	  phải	   làm	  việc	  
trong	  các	  hạt	   (nhóm	  giáo	  xứ	  được	  phân	  chia	   theo	  địa	   lý)	  để	  nhận	  ra	  những	  cơ	  hội	  để	  chia	  sẻ	  với	  
nhau	  những	  sáng	  kiến	  trong	  việc	  đào	  tạo	  đức	  tin,	   trong	  những	  công	  việc	  về	  quản	  trị,	  ngay	  cả	  đến	  
những	  nơi	  hội	  họp.	  Các	  văn	  phòng	  của	  Toà	  Giám	  Mục	  cũng	  cần	  phải	  chỉnh	  đốn	  lại	  đề	  góp	  phần	  hỗ	  
trợ	  cho	  những	  định	  hình	  mới	  này.	  
	  
Tổng	  Giáo	  Phận	  của	  chúng	  ta	  phải	  tìm	  ra	  những	  phương	  tiện	  mới	  để	  giúp	  các	  giáo	  xứ	  thích	  nghi	  để	  
hoạt	  động	  trong	  môi	  trường	  đa	  văn	  hoá	  vì	  gia	  đình	  Giáo	  Hội	  chúng	  ta	  phản	  ánh	  trực	  tiếp	  sự	  thay	  đổi	  
về	  dân	  số	  trong	  69	  quận	  của	  chúng	  ta!	  Trong	  nhiều	  quận	  đông	  dân	  nhất	  trong	  Tổng	  Giáo	  Phận	  của	  
chúng	  ta,	  không	  còn	  một	  sắc	  dân	  nào	  chiếm	  hơn	  50	  %	  dân	  số.	  
	  
Khi	  mà	  quan	  niệm	  về	  “giáo	  xứ”	  khác	  nhau	  tùy	  theo	  văn	  hoá	  hay	  quốc	  gia,	  việc	  thăng	  tiến	  của	  mỗi	  
giáo	   xứ	   sẽ	   bị	   ảnh	   hưởng	   khác	   nhau	   tuỳ	   thuộc	   vào	   sự	   pha	   trộn	   về	   văn	   hoá	   độc	   đáo	   của	   nó.	   Cảm	  
nghiệm	  về	  đạo	  Công	  Giáo	  khác	  biệt	  nhau	  đối	  với	  những	  người	  có	  nền	  văn	  hoá	  khác	  nhau.	  Các	  giáo	  
xứ	   chúng	   ta	   tiếp	   tục	   thích	  nghi	   với	   thực	   tế	  này,	   chúng	  bị	   thúc	  bách	  phải	   chia	   sẻ	   với	   nhau	  những	  
phương	   thức	  bao	   gồm	  và	  uyển	   chuyển	  để	  đáp	  ứng	  nhu	   cầu	   của	  mọi	   giáo	  dân	   trong	   giáo	   xứ.	  Toà	  
Giám	  Mục	  cũng	  sẽ	   làm	  việc	  với	  các	  giáo	  xứ	  để	  giúp	  họ	  xác	  định	  những	  giai	  đoạn	  chung	  trong	  tiến	  
trình	  tiến	  hóa	  này,	  cũng	  như	  những	  cách	  thực	  hành	  tốt	  nhất	  để	   làm	  cho	  những	  nền	  văn	  hoá	  khác	  
nhau	  chia	  sẻ	  trọn	  vẹn	  đời	  sống	  của	  giáo	  xứ	  trong	  Giáo	  Hội	  địa	  phương	  của	  chúng	  ta.	  
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Việc	  Thi	  Hành	  và	  Kết	  Luận	  

	  	  
Như	  tôi	  đã	  trình	  bày	  từ	  đầu,	  ý	  hướng	  của	  Kế	  Hoạch	  Mục	  vụ	  này	  không	  phải	  là	  cố	  đưa	  ra	  những	  chi	  
tiết	  của	  mọi	  khác	  biệt	  nhỏ	  trong	  việc	  thực	  thi.	  	  Chúng	  ta	  phải	  cùng	  nhau	  làm	  điều	  đó,	  và	  phải	  từ	  từ.	  	  
Mọi	  người	  tham	  dự	  trong	  những	  cuộc	  thảo	  luận	  để	  phân	  định	  đã	  được	  lập	  đi	  lập	  lại	  rằng	  rằng	  khi	  họ	  
ưu	  tiên	  hoá	  những	  đề	  nghị,	  họ	  không	  chỉ	  suy	  nghĩ	  về	  giáo	  xứ	  riêng	  của	  mình,	  nhưng	  phải	  quan	  tâm	  
đến	  toàn	  gia	  đình	  Tổng	  Giáo	  Phận.	  
	  
Với	  tư	  cách	  là	  Tổng	  Giám	  Mục,	  chính	  tôi	  làm	  việc	  với	  các	  linh	  mục	  của	  tôi,	  với	  hàng	  lãnh	  đạo	  trong	  
giáo	  dân,	  với	  các	  hội	  đồng	  và	  các	  nhân	  viên	  của	  Toà	  Giám	  Mục	  để	  ủng	  hộ	  cho	  những	  sáng	  kiến	  này.	  	  
Tôi	  cũng	  kể	  đến	  các	  linh	  mục,	  phó	  tế,	  tu	  sĩ	  và	  giáo	  dân	  trong	  Giáo	  Hội	  địa	  phương	  này	  cùng	  làm	  như	  
vậy.	  	  Trong	  những	  tuần	  vừa	  qua	  tôi	  đã	  gặp	  gỡ	  với	  từng	  hạt	  trong	  10	  hạt	  của	  chúng	  ta	  để	  duyệt	  lại	  Kế	  
Hoạch	  và	  thảo	  luận	  việc	  chúng	  ta	  cùng	  làm	  thế	  nào	  để	  thi	  hành.	  
	  	  
Tôi	  hối	  thúc	  các	  giáo	  xứ	  và	  các	  giáo	  đoàn	  đề	  nghị	  những	  phương	  thức	  thí	  điểm	  để	  bắt	  đầu	  nói	  lên	  
việc	  “làm	  thế	  nào”	  để	  thi	  hành	  mỗi	  đề	  nghị	  được	  phác	  thảo	  ra	  ở	  đây.	  	  Những	  ý	  niệm	  thành	  công	  đã	  có	  
sẵn	  và	  những	  gì	  được	  tạo	  ra	  sẽ	  được	  làm	  nổi	  bật	  lên.	  	  Tôi	  cầu	  xin	  rằng	  chúng	  ta	  có	  thể	  chia	  sẻ	  những	  
thành	  tựu	  của	  những	  nỗ	  lực	  của	  các	  cộng	  đoàn	  hay	  giáo	  xứ	  riêng	  lẻ	  qua	  các	  giáo	  hạt,	  để	  từ	  đó	  có	  thể	  
lan	  rộng	  ra	  cho	  toàn	  Tổng	  Giáo	  Phận	  và	  xa	  hơn	  nữa.	  
	  
Các	  giáo	  hạt	  của	  chúng	  ta	  thường	  xuyên	  dành	  một	  phần	  trong	  các	  cuộc	  gặp	  gỡ	  để	  duyệt	  xét	  và	  chia	  
sẻ	  những	  ý	  tưởng	  hay	  kế	  hoạch,	  việc	  “làm	  thế	  nào”	  để	  chúng	  ta	  có	  thể	  tiến	  hành.	  Họ	  nên	  nuôi	  dưỡng	  
một	  tinh	  thần	  cộng	  tác	  và	  trách	  nhiệm	  giải	  trình	  qua	  đó	  mọi	  người	  chúng	  ta	  được	  hưởng	  nhờ	  hiệu	  
quả	  của	  những	  nỗ	  lực	  của	  họ.	  Các	  cha	  hạt	  trưởng	  nên	  tường	  trình	  những	  tiến	  triển	  trong	  các	  nỗ	  lực	  
của	  họ	  cho	  Hội	  Đồng	  Linh	  Mục	  và	  Hội	  Đồng	  Mục	  Vụ	  của	  Tổng	  Giáo	  Phận.	  
	  
Việc	  thực	  thi	  Kế	  Hoạch	  này	  sẽ	  được	  tiến	  hành	  trong	  5	  năm	  tới.	  Trong	  khi	  đa	  số	  công	  việc	  sẽ	  được	  
thực	  hiện	  trong	  các	  giáo	  xứ	  và	  các	  hạt,	  các	  văn	  phòng	  của	  Tổng	  Giáo	  Phận	  cũng	  như	  các	  tác	  vụ	  sẽ	  
được	  sắp	  đặt	  lại	  để	  hỗ	  trợ	  và	  đề	  cao	  những	  nỗ	  lực	  sáng	  tạo	  trong	  các	  giáo	  xứ.	  Để	  tiến	  tới	  mục	  tiêu	  
này	  chúng	  ta	  sẽ	  bắt	  đầu	  một	  cuộc	  duyệt	  xét	  toàn	  diện	  các	  cơ	  quan	  của	  chúng	  ta	  để	  phát	  triển	  những	  
đội	  ngũ	  tập	  chú	  vào	  bốn	  lãnh	  vực	  mà	  chúng	  ta	  lưu	  ý.	  
	  
Chúng	  tôi	  sẽ	   thường	  xuyên	  thông	  báo	  trên	  tờ	  Georgia	  Bullentin,	   trên	  website	  của	  chúng	  ta	  và	  qua	  
những	  phương	  tiện	  truyền	  thông	  khác	  về	  việc	  chúng	  ta	  đang	   làm	  thế	  nào	  để	  đáp	  ứng	  những	   lãnh	  
vực	  tập	  chú	  quan	  trọng.	  	  Tôi	  sẽ	  làm	  báo	  cáo	  cập	  nhật	  hàng	  năm	  về	  tiến	  triển	  của	  chúng	  ta.	  
	  
Anh	  chị	  em	  thân	  mến	  trong	  Chúa	  Kitô,	  cùng	  nhau	  chúng	  ta	  có	  thể	  làm	  nên	  sự	  khác	  biệt	  to	  lớn	  trong	  
đời	  sống	  và	  gia	  sản	  của	  Giáo	  Hội	  địa	  phương	  này,	  nhưng	  điều	  đó	  đòi	  hỏi	  mọi	  người	  chúng	  ta.	   	  Tôi	  
mời	  gọi	  mỗi	  anh	  chị	  em	  cùng	  hợp	  với	  tôi	  trong	  lời	  cầu	  nguyện	  cho	  sự	  thành	  công	  trong	  nỗ	  lực	  quan	  
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trọng	  này.	  	  Chúng	  ta	  đã	  được	  tràn	  đầy	  ơn	  phúc	  trong	  Tổng	  Giáo	  Phận	  này.	  Chúng	  ta	  phải	  dùng	  mọi	  
ân	  huệ	  và	  tài	  năng	  được	  ban	  để	  xây	  dựng	  Vương	  Quốc	  của	  Thiên	  Chúa	  trên	  trần	  gian	  này.	  Mỗi	  người	  
trong	  chúng	  ta	  được	  kêu	  gọi	  góp	  phần	  của	  mình	  trong	  việc	  Hiểu	  Biết	  Đức	  Tin	  của	  chúng	  ta,	  Sống	  Đức	  
Tin	  của	  chúng	  ta,	  Chia	  sẻ	  Đức	  tin	  của	  chúng	  ta	  và	  tham	  gia	  trong	  việc	  Thăng	  Tiến	  Giáo	  Xứ	  chúng	  ta	  
như	  chúng	  ta	  đang	  tiếp	  tục	  tăng	  trưởng.	  
	  
Để	  tiến	  hành	  việc	  thi	  hành	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  của	  chúng	  ta	  tôi	  xin	  các	  Cha	  sở	  và	  các	  cha	  quản	  nhiệm:	  

• Chia	  sẻ	  viễn	  tượng	  mục	  vụ	  của	  chúng	  ta	  cho	  mọi	  thành	  viên	  của	  giáo	  xứ	  hay	  giáo	  đoàn	  của	  
chúng	  ta.	  

• Thành	  lập	  một	  nhóm	  trong	  giáo	  xứ	  để	  đưa	  ra	  những	  ưu	  tiên	  cho	  những	  đề	  nghị	  về	  mỗi	  vấn	  
đề	  cho	  cộng	  đồng	  đức	  tin	  đặc	  biệt	  của	  mình.	  

• Tạo	   ra	   những	   đội	   ngũ	   thi	   hành	   để	   duyệt	   lại	   những	   thực	   thi	   hiện	   hành,	   khai	   triển	   những	  
phương	  thức	  được	  đổi	  mới	  và	  chia	  sẻ	  kết	  quả	  của	  những	  nỗ	  lực	  của	  họ	  với	  các	  giáo	  xứ	  khác.	  

	  
Tôi	  xin	  ban	  lãnh	  đạo	  trong	  Toà	  Giám	  Mục	  của	  chúng	  ta:	  

• Bảo	  đảm	  là	  những	  ưu	  tiên	  trong	  viên	  tượng	  mục	  vụ	  này	  trở	  nên	  những	  ưu	  tiên	  cho	  đội	  ngũ	  
nhân	  sự	  của	  họ.	  

• Xác	  định	  những	  thay	  đổi	  về	  cơ	  cấu	  và	  những	  nguồn	  lực	  cần	  thiết	  để	  trợ	  giúp	  các	  giáo	  xứ	  và	  
giáo	  đoàn	  để	  họ	  thi	  hành	  những	  đề	  nghị	  này	  

o Một	  website	  dành	  cho	  Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ	  đã	  được	  lập.	  
o Đến	  ngày	  1	  tháng	  Bảy,	  2015	  	  những	  việc	  sau	  sẽ	  được	  hoàn	  tất:	  

§ Tiến	  hành	  lập	  một	  số	  điện	  thoại	  và	  địa	  chỉ	  điện	  thư	  trung	  tâm	  để	  nhận	  những	  
câu	  hỏi	  về	  kế	  hoạch	  mục	  vụ	  từ	  các	  giáo	  xứ	  và	  giáo	  đoàn.	  

§ Lập	  một	  Văn	  Phòng	  Đa	  Văn	  Hoá	  để	  giúp	  các	  giáo	  xứ	  đưa	  lên	  những	  vấn	  nạn	  
về	  việc	  tiếp	  nhận	  và	  đáp	  ứng	  nhu	  cầu	  của	  mọi	  nền	  văn	  hoá	  trong	  giáo	  xứ.	  

§ Xếp	  đặt	  lại	  các	  Thừa	  Tác	  Vụ	  Biện	  Hộ	  (Advocacy	  Ministry).	  
o Đến	  ngày	  1	  tháng	  Mười,	  2015	  Toà	  Giám	  Mục	  sẽ	  khai	  triển	  một	  chiến	  lược	  mạng	  lưới	  

điện	  toán	  để	  hướng	  dẫn	  những	  nỗ	  lực	  làm	  cho	  các	  giáo	  xứ	  và	  giáo	  đoàn	  chia	  sẻ	  thông	  
tin	  nhanh	  chóng	  và	  dễ	  dàng.	  

	  
Tôi	  xin	  anh	  chi	  em	  liên	  kết	  với	  tôi	  trong	  việc	  cầu	  nguyện	  mỗi	  ngày	  cho	  thành	  công	  của	  tiến	  trình	  lập	  
Kế	  Hoạch	  Mục	  Vụ.	  Xin	  Thiên	  Chúa	  Chúc	  ban	  tràn	  ơn	  phúc	  cho	  mọi	  thành	  viên	  của	  gia	  đình	  đức	  tin	  
Tổng	  Giáo	  Phận	  Atlanta	  chúng	  ta!	  

	  
Thân	  mến	  trong	  Chúa	  Kitô,	  
	  
	  
+Wilton	  D.	  Gregory	  
Tổng	  Giám	  Mục	  Atlanta	  


