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Về việc:

Kế Hoạch Mục Vụ - Công Cụ Đánh Giá Giáo Xứ/Giáo Đoàn

Trong phần tuyên bố về kế hoạch mục vụ, Tổng Giám Mục Gregory đề nghị mỗi
giáo xứ/giáo dân bắt đầu thực thi Kế Hoạch Mục Vụ của Tổng Giáo Phận với ba
bước sau đây:
•
•
•

Chia sẻ tầm nhìn mục vụ với tất cả các thành viên trong giáo xứ và giáo
đoàn của họ.
lập một ủy ban giáo xứ/giáo đoàn để sắp xếp ưu tiên các khuyến nghị cho
từng vấn đề cho cộng đồng tôn giáo cụ thể của họ.
Lập các ủy ban thực hiện để xét duyệt các phương thức thực hiện hiện tại,
phát triển các phương thức sáng tạo mới và chia sẻ kết quả nỗ lực của họ
với các giáo xứ và giáo đoàn khác.

Nhiều giáo xứ và giáo đoàn đang đặt câu hỏi, "làm thế nào để bắt đầu?" Một
cách đơn giản để bắt đầu là sử dụng Công Cụ Đánh Giá Giáo Xứ/Giáo Đoàn kèm
theo để thiết lập mốc chuẩn ban đầu cho mỗi khuyến nghị và yêu cầu đề ra
trong bản kế hoạch mục vụ. Tờ giới thiệu kèm theo bản đánh giá giải thích rõ
cách các giáo xứ và giáo đoàn có thể sử dụng công cụ đánh giá này, không chỉ
để tạo ra các mốc chuẩn ban đầu này mà còn để đánh giá tiến trình thực hiện
trong toàn bộ giai đoạn hoạch định 5 năm.
Nếu quý vị cần giúp thiết lập các mốc chuẩn ban đầu cho kế hoạch mục vụ của
quý vị, vui lòng liên lạc với cô Jenny Miles qua email tại jmiles@archatl.com
hoặc qua điện thoại số 404-920-7852.

Tổng Giám Mục Gregory đề nghị mỗi giáo xứ và giáo đoàn bắt đầu áp dụng Kế Hoạch Mục Vụ của Tổng
Giáo Phận theo ba bước sau đây:
•
•
•

Chia sẻ tầm nhìn mục vụ với tất cả các thành viên trong giáo xứ và giáo đoàn của họ.
Thành lập một ủy ban giáo xứ/giáo đoàn để sắp xếp ưu tiên các khuyến nghị cho từng vấn đề
cho cộng đồng tôn giáo cụ thể của họ.
Lập các ủy ban thực hiện để xét duyệt các phương thức thực hiện hiện tại, phát triển các
phương thức sáng tạo mới và chia sẻ kết quả nỗ lực của họ với các giáo xứ và giáo đoàn khác.

Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
Sau khi chia sẻ kế hoạch mục vụ với các giáo dân, nhiều giáo xứ/giáo đoàn đặt câu hỏi: "Chúng ta nên
bắt đầu từ đâu?" Điểm xuất phát tốt nhất là xác định vị thế của giáo xứ/giáo đoàn trong tương quan với
mỗi khuyến nghị hoặc yêu cầu trong bản kế hoạch mục vu. Chúng ta đã làm gì, mới chỉ bắt đầu, cần
làm thêm nhiều việc nữa hay chúng ta đang làm tốt việc này? Một cách đơn giản để giáo xứ hoặc giáo
đoàn thiết lập mốc chuẩn ban đầu là sử dụng Công Cụ Đánh Giá Giáo Xứ/Giáo Đoàn kèm theo đây.
Công cụ đánh giá này có thể sử dụng lại để đánh giá tiến độ thực hiện của giáo xứ/giáo đoàn từ 6 tới 12
tháng một lần.
Chúng tôi có thể sử dụng công cụ đánh giá này như thế nào?
•

•

•
•

Xác định cách quý vị muốn phổ biến công cụ đánh giá này cho các giáo dân của quý vị:
o Tờ mẫu điền đánh giá kèm theo bản tin hàng tuần hoặc đưa cho giáo dân trong các buổi
Thánh Lễ Chúa Nhật.
o Bản điện tử (chẳng hạn như tài liệu Word hoặc tờ bảng tính Excel) có thể tải xuống từ
website của giáo xứ/giáo đoàn của quý vị, sau đó gửi lại qua email
o Bản thăm dò ý kiến trên mạng trực tuyến, có các nội dung của bản đánh giá. Để làm
việc này, giáo xứ sẽ cần truy cập công cụ thăm dò ý kiến, chẳng hạn như Survey Monkey.
Xác định bao nhiêu người sẽ điền bản đánh giá.
o Nhóm nhỏ chẳng hạn như một nhóm các nhà lãnh đạo giáo khu/giáo xứ
o Tất cả thành viên của các hội đồng, ủy ban hoặc mục đoàn của chủ chốt của giáo xứ/giáo
đoàn
o Tất cả các giáo dân thông qua một cuộc thăm dò ý kiến công khai
Lưu ý: Càng nhiều người điền bản thăm dò ý kiến, các mốc chuẩn của quý vị sẽ càng chính xác.
Cách điền bản đánh giá:
o Các giáo dân cho điểm đánh giá từng câu trong dòng cho sẵn theo thang điểm sau đây:
Theo thang điểm từ 1-4 dưới đây, vui lòng cho biết giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta giải quyết
mỗi vấn đề sau đây hiện quả như thế nào.
1 = Hoàn toàn không 2 = Chỉ vừa bắt đầu 3 = Cần thực hiện

4 = Rất hiệu quả

Ở cuối mỗi mục, các giáo dân cộng số điểm đánh giá của mình cho tất cả các câu trong
mục đó và ghi tổng số điểm vào trong ô.
Tập hợp các bản thăm dò ý kiến đã điền từ các giáo dân.
o

•
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Làm thế nào để lập các mốc chuẩn?
Để lập mốc chuẩn đánh giá cho mỗi câu và mỗi mục, quý vị sẽ cần cộng điểm đánh giá từ tất cả các bản
thăm dò ý kiến thâu thập được cho mỗi dòng đó và sau đó tính tổng số điểm trung bình. Có thể làm
việc này theo nhiều cách, tùy thuộc vào dạng mẫu thăm dò ý kiến quý vị sử dụng:
•

•

•

Bản trên giấy - quý vị sẽ cần phải nhập các điểm đánh giá cho mỗi tờ thăm dò ý kiến thâu thập
được vào trong một tờ bảng tính Excel, để tính số điểm trung bình chính xác. Quý vị có thể ghi
vào danh sách các câu/tổng cộng các mục ở cột ngoài cùng bên trái của tờ bảng tính. Sau đó
quý vị có thể nhập điểm đánh giá từ mỗi mẫu điền vào một cột riêng. Khi đã nhập hết tất cả các
mẫu điền, quý vị có thể tính mức điểm trung bình cho mỗi dòng trong bảng tính để lập các mốc
chuẩn đánh giá.
Bản trên mạng trực tuyến - quý vị sẽ cần phải nhập các điểm đánh giá cho mỗi tờ thăm dò ý kiến
thâu thập được vào trong một tờ bảng tính Excel, để tính số điểm trung bình chính xác. Quý vị
có thể ghi vào danh sách các câu/tổng cộng các mục ở cột ngoài cùng bên trái của tờ bảng tính.
Sau đó quý vị có thể sao chụp và dán điểm đánh giá từ mỗi mẫu điền vào một cột riêng. Khi đã
nhập hết tất cả các mẫu điền, quý vị có thể tính mức điểm trung bình cho mỗi dòng trong bảng
tính để lập các mốc chuẩn đánh giá.
Bản thăm dò ý kiến trên mạng trực tuyến - công cụ thăm dò ý kiến này có thể cung cấp mốc
chuẩn/điểm trung bình sau khi tính toán cho mỗi dòng cũng như cung cấp các dữ liệu báo cáo
hữu ích khác.

Nên thực hiện khi nào?
Các giáo xứ và giáo đoàn được khuyến khích thiết lập các mốc chuẩn ban đầu cho bản kế hoạch mục vụ
càng sớm càng tốt, và đánh giá lại tiến trình thực hiện bản kế hoạch tổng thế này ít nhất mỗi năm một
lần. Có thể thiết lập thêm các bản đánh giá khác cho một hoặc nhiều mục của bản kế hoạch khi cần để
đánh giá tác động của các hoạt động cụ thể của giáo xứ/giáo đoàn.
Tôi có thể nhờ ai giúp đỡ?
Nếu quý vị cần giúp thiết lập các mốc chuẩn ban đầu cho kế hoạch mục vụ của quý vị, vui lòng liên lạc
với cô Jenny Miles qua email tại jmiles@archatl.com hoặc qua điện thoại số 404-920-7852.

Trang 2 / 2

Bản Đánh Giá Giáo Xứ/Giáo Đoàn
Theo thang điểm từ 1-4 dưới đây, vui lòng cho biết giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta giải quyết mỗi vấn đề sau đây hiện
quả như thế nào.
1 = Hoàn toàn không 2 = Chỉ vừa bắt đầu 3 = Cần thực hiện

4 = Rất hiệu quả

1. Hiểu biết về đức tin của mình
1.1

Chúng ta có một mô hình thành lập gia đình đề cao sự đa dạng trong các hộ gia đình hiện nay và
nhấn mạnh vai trò của chủ hộ trong việc hình thành niềm tin.

1.2

Ưu tiên truyền dạy cho người lớn.

1.3

Chúng tôi tạo cơ hội thỏa đáng để các giáo dân tham gia đời sống của giáo xứ/giáo đoàn như là một
gia đình - các ngày thánh lễ, các hoạt động tâm linh, các sự kiện giao tiếp dễ tham gia, bám sát chủ
đề và có chất lượng cao nhất.

1.4

Giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta là trung tâm yểm trợ gia đình qua các buổi thánh lễ đặc biệt, các
nghi thức phụng vụ, các hoạt động thực hành sống đạo và các sự kiện xã hội chú trọng đến gia đình.

1.5

Với sự hỗ trợ của Văn Phòng Chưởng Ấn, các giáo xứ và giáo đoàn, chúng ta có nhiều lựa chọn học
đạo có thể tiếp cận ở mọi lúc và mọi nơi.

1.6

Các chương trình dạy giáo lý của chúng ta giúp những người đang đi những bước đầu tiên vào tiến
trình này cũng như những người đã đi con đường này suốt cuộc đời.

Mức điểm
đánh giá

Tổng số điểm cho phần Hiểu biết về đức tin của mình

2. Sống niềm tin của mình
2.1

Chúng ta tìm và cung cấp nhiều cơ hội học đạo trong giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta để giúp hiểu
hơn ý nghĩa của những lời huấn dạy của Nhà thờ.

2.2

Giáo xứ/giáo đoàn chúng ta sắp xếp ưu tiên việc phụng vụ và thiện nguyện để thể hiện đang sống
niềm tin của mình.

2.3

Giáo xứ/giáo đoàn chúng ta khuyến khích tất cả mọi người có đời sống đạo sâu sắc hơn.

2.4

Chúng ta xây dựng ý thức đoàn kết vững mạnh hơn trong giáo xứ/giáo đoàn và gắn bó hơn với giáo
xứ/giáo đoàn.

2.5

Giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta dẫn đường cho niềm tin đó, sống đạo như Phúc âm dạy bằng cách
lan truyền sự thương mến tới tất cả những ai đang cần giúp đỡ, tất cả những ai đang sống khó khăn,
và tất cả những ai đang sống trong sự sợ hãi và cô độc.

2.6

Chúng ta tìm và yểm trợ các chương trình ngoại tiếp trong cộng đồng và chia sẻ kết quả thành công
của các chương trình đó để có thể nhân rộng trên khắp Nhà thờ địa phương.

2.7

Giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta là trung tâm cho đời sống đạo.

2.8
2.9

Mức điểm
đánh giá

Chúng ta tạo nhiều cơ hội yểm trợ cuộc sống thực tế của các cá nhân và gia đình
trong cộng đồng đạo giáo chúng ta.
Chúng tôi tin rằng giáo xứ/giáo đoàn chúng ta chào đón mọi người con của Chúa.
Tổng số điểm cho phần Sống niềm tin của mình
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Bản Đánh Giá Giáo Xứ/Giáo Đoàn
Theo thang điểm từ 1-4 dưới đây, vui lòng cho biết giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta giải quyết mỗi vấn đề sau đây hiện quả như thế
nào.
1 = Hoàn toàn không 2 = Chỉ vừa bắt đầu 3 = Cần thực hiện

4 = Rất hiệu quả

3. Loan truyền niềm tin
3.1

3.2

Mức điểm
đánh giá

Giáo xứ/giáo đoàn chúng ta huyến khích và cung cấp cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng đạo nhỏ để giữ mọi
người gắn bó với Nhà thờ.
Chúng ta sử dụng công nghệ mới và truyền thông xã hội để Nhà thờ thường xuyên cập nhật tin tức và hiện diện
trong đời sống
các giáo dân.

3.3

Chúng ta khuyến khích phát triển các chương trình dành cho cả gia đình để giúp các giáo dân tiếp tục chú trọng
vào giáo xứ/giáo đoàn.

3.4

Chúng ta đang phát triển nhiều chương trình ngoại tiếp quy củ hơn cho các nhóm cảm thấy mình bị tách biệt với
Nhà thờ.

3.5

Sự phụng vụ của chúng ta thể hiện sự tôn kính, nồng ấm, chào đón, và truyền cảm hứng.

3.6

Chúng ta tiếp tục kế thừa và phát triển truyền thống lâu đời của các nhóm đạo nhỏ để giúp tạo dựng và phát
triển cuộc sống của các giáo xứ và yểm trợ các gia đình, giống như là "nơi ưu tiên để loan truyền niềm tin."

3.7

Chúng ta tạo điều kiện cho tất cả các giáo dân Công giáo trả lời câu hỏi này một cách ý nghĩa nhất:
"Hôm nay tôi đã giúp đỡ ai?"

3.8

Chúng ta giúp giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta tới được những người có nhu cầu đặc biệt và gia đình họ.

3.9

Chúng ta tận dụng mọi phương cách hiện có để dạy giáo lý, giáo dục niềm tin, và khuyến khích
gi]áo dân trong sự thương mến Chúa Giêsu Kitô và tham gia lan truyền Tin Mừng.

3.10

Chúng ta tiếp tục khuyến khích mọi thành viên trong mọi gia đình tham gia các hoạt động thực hành sống đạo
của Nhà Thờ. Khuyến khích các chương trình yểm trợ, thúc đẩy và tăng cường kết nối trong các gia đình và
giáo xứ/giáo đoàn.

Tổng số điểm cho phần Loan truyền niềm tin

4. Thăng tiến giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta
4.1

Chúng ta khuyến khích các giáo dân/chấp sự có trình độ đảm trách nhiều công việc hành chánh hơn
để các linh mục có nhiều thời gian chú trọng đến thánh lễ/dạy giáo lý.

4.2

Chúng ta cộng tác chặt chẽ với Tu viện của chúng ta để hợp tác và chia sẻ các mục đoàn, nhân sự
và tăng lữ.

4.3

Giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta tạo một môi trường tiếp nhận và khuyến khích cho tất cả mọi nền
văn hóa trong cộng đồng.

4.4

4.5

Mức điểm
đánh giá

Chúng ta đang cố gắng tìm những cách mới để giúp các giáo xứ thích nghi với môi trường
đa văn hóa.
Khi giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta tiếp tục thích nghi với tình trạng nhân khẩu thay đổi, chúng ta
chia sẻ với các giáo xứ/giáo đoàn khác các phương cách linh hoạt và toàn diện để đáp ứng nhu cầu
mục vụ của mọi giáo dân.
Tổng số điểm cho Thăng tiến giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta
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Bản Đánh Giá Giáo Xứ/Giáo Đoàn
Theo thang điểm từ 1-4 dưới đây, vui lòng cho biết giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta giải quyết mỗi vấn đề sau đây hiện
quả như thế nào.
1 = Hoàn toàn không 2 = Chỉ vừa bắt đầu 3 = Cần thực hiện

4 = Rất hiệu quả

5. Thực hiện
5.1

Giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta kiến nghị và thử nghiệm nhiều cách để giải quyết câu hỏi "làm cách
nào" để áp dụng từng kiến nghị nêu ra trong kế hoạch mục vụ.

5.2

Giáo xứ/giáo đoàn của chúng ta thường xuyên cầu nguyện cho sự thành công của bản kế hoạch mục
vụ của Tổng giáo phận.

5.3

Chúng ta chia sẻ kế hoạch mục vụ của Tổng giáo phận với tất cả các thành viên trong giáo xứ/giáo
đoàn của chúng ta.

5.4

Chúng ta thành lập một ủy ban giáo xứ/giáo đoàn để sắp xếp ưu tiên các khuyến nghị cho từng vấn
đề cho cộng đồng tôn giáo của chúng ta.

5.5

Chúng ta lập các ủy ban thực hiện để xét duyệt các phương thức thực hiện hiện tại, phát triển các
phương thức sáng tạo mới và chia sẻ kết quả nỗ lực của họ với các giáo xứ/giáo đoàn khác.

Mức
điểm
đánh giá

Tổng số điểm cho phần Thực Hiện
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