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LỜI NGỎ„ 

Cùng Quý bạn đọc thân mến, 

Từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2016 ngoài xã hội người 

dân Việt Nam quan tâm đặc biệt đến thảm họa môi trường 

biển của 4 Tỉnh Miền Trung do Nhà Máy Formosa gây ra. 

Còn trong Giáo Hội  thì các linh mục, tu sĩ và giáo dân chờ 

đợi Đại Hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam 

(HĐGMVN). 

Người Công giáo Việt Nam chờ đợi Đại Hội lần thứ XIII của 

HĐGMVN để xem HĐGMVN kiểm điểm và đánh giá như thế 

nào về “Năm Thánh Lòng Thương Xót” và “Năm Tân Phúc 

Âm hóa đời sống xã hội”.  

Người Công giáo Việt Nam chờ đợi Đại Hội lần thứ XIII của 

HĐGMVN để xem HĐGMVN có thái độ và hành động như thế 

nào để thể hiện tình liên đới và yêu thương với đồng bào 4 

tỉnh Miền Trung nói chung và với giáo dân giáo phận Vinh nói 

riêng, đều là nạn nhân của thảm họa do chất thải của 

Formosa gây ra. 

Người Công giáo Việt Nam chờ đợi Đại Hội lần thứ XIII của 

HĐGMVN để xem HĐGMVN bầu lại các chức vụ Ban 

Thường Vụ và các Chủ Tịch các Ủy Ban trực thuộc HĐGMVN 

như thế nào cho nhiệm kỳ 3 năm 2017-2019? 

Người Công giáo Việt Nam chờ đợi Đại Hội lần thứ XIII của 

HĐGMVN để xem HĐGMVN hoạch định gì cho mục vụ 3 năm 

2017-2019 sắp tới? Cụ thể Thư Chung 2016 là món quà mà 

nhiều người mong chờ và kỳ vọng. 

Vì thế mà Giáo Dân Hợp Tuyển sẽ dành riêng số 20 này 

cho việc tìm hiểu về Đại Hội lần thứ XIII nói chung và về Thư 

Chung 2016 HĐGMVN nói riêng.  
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Vì chúng ta còn đang sống những ngày cuối cùng của 

“Năm Thánh Lòng Thương Xót” và “Năm Tân Phúc hóa đời 

sống xã hội”, nên số 20 sẽ gồm 3 phần: 

Phần thứ nhất về “Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót 

với việc Tân Phúc hóa đời sống xã hội”. Trong phần này, 

sau một số bài gợi ý mục vụ và suy tư thực hành liên quan 

đến sống Năm Thánh Lòng Thương Xót với việc Tân Phúc 

hóa đời sống xã hội, là những suy tư có tính kiểm điểm và 

lượng giá việc thực hành một năm sống Năm Thánh Lòng 

Thương Xót với việc Tân  Phúc hóa đời sống xã hội. 

Phần thứ hai về Đại Hội XIII và Thư Chung HĐGMVN. 

Trong phần này, sau những bài tường trình, và biên bản của Đại 

Hội 13 và nhất là bản văn Thư Chung của HĐGMVN là những 

bài giúp tìm hiểu, nhận định về Thư Chung 2016 HĐGMVN xem 

Thư Chung có những “điểm sáng” và “điểm mờ” nào. 

Phần thứ ba về Mục Vụ Gia Đình, vì chẳng bao lâu nữa 

chúng ta bước vào năm thứ nhất của Mục vụ Gia đình (2017) 

với một vài bài về Mục Vụ Gia Đình. 

Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót chúc lành cho 

nỗ lực nhỏ bé của chúng con! 

Sàigòn ngày 13 tháng 10 năm 2016 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội và Nhóm Bạn 

 

Địa chỉ liên lạc 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

Email: hnoivnguyen@yahoo.ca 

Đt 098 648 0337 

Chủ đề GDHT số 21 (tháng 01/2017) 
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PHẦN THỨ NHẤT 

GỢI Ý MỤC VỤ 

Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót 

với việc Tân Phúc-Âm-hoá Đời sống xã hội 

----o0o---- 

LÒNG THƯƠNG XÓT THA THỨ VÀ “MÓN NỢ SINH THÁI” KHÔNG THỂ ĐƯỢC DUNG THA 

1. “Món nợ môi sinh” 

Câu hỏi tâm điểm của Thông điệp Laudato Si‟ của Đức 

giáo hoàng Phanxicô về Chăm sóc Ngôi nhà chung Trái Đất, 

là: “loại thế giới nào chúng ta muốn để lại cho những người 

đến sau chúng ta, cho con cháu chúng ta là những người 

hiện đang lớn lên?” (160). Thế nhưng, điều gì đang xảy ra 

trong Ngôi Nhà Chung của chúng ta? 

Trái đất của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng nề bởi một nền 

văn hoá rác thải đang lan rộng thiếu ý thức chung: ô nhiễm 
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không khí, nguồn nước, ô nhiễm do rác thải (và cả về văn 

hoá, tinh thần). Từ đó, ngôi nhà chung phải gánh chịu: 

– Những biến đổi khí hậu: “Những biến đổi khí hậu là một 

vấn đề hoàn cầu với những hệ lụy trầm trọng về môi trường, 

xã hội, kinh tế, phân phối và chính trị, và chúng là một trong 

những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại” (25). Nếu 

”khí hậu là một thiện ích chung của tất cả và cho tất cả mọi 

người” (23), thì ảnh hưởng nặng nề nhất của sự biến đổi khí 

hậu đè nặng trên những người nghèo nhất, nhưng “nhiều 

người có nhiều tài nguyên và quyền lực kinh tế hoặc chính trị 

hơn, dường như chỉ chú tâm tới việc che đậy vấn đề hoặc 

giấu nhẹm những triệu chứng của sự biến đổi khí hậu” (26), 

“sự thiếu phản ứng đứng trước những thảm trạng ấy của anh 

chị em chúng  

– Vấn đề ta là một dấu hiệu cho thấy có sự mất ý thức 

trách nhiệm đối với những người đồng loại của chúng ta, 

trách nhiệm này vốn là nền tảng của mọi xã hội dân sự” 

(25).nước uống: Đức giáo hoàng khẳng định rõ ràng rằng “có 

được nước uống an toàn là một nhân quyền thiết yếu, cơ bản 

và của tất cả mọi người, vì nó ảnh hưởng tới sự sống còn 

của con người và vì thế, đây là điều kiện để thực thi các nhân 

quyền khác”. Tước bỏ quyền của người nghèo được nước 

uống có nghĩa là “phủ nhận quyền sống vốn bắt nguồn từ 

chính phẩm giá bất khả nhượng của họ” (30). 

– Sự đa dạng sinh học biến mất dần: “Mỗi năm có hàng 

ngàn loại thực vật và động vật biến mất mà chúng ta không 

có thể biết chúng nữa, các con cháu chúng ta không thể thấy 

chúng nữa, chúng biến mất vĩnh viễn” (33). Không những 

chúng là những “tài nguyên” có thể khai thác được, nhưng 

còn có giá trị tự mình. 
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– Món nợ môi sinh: trong khuôn khổ một nền luân lý đạo đức 

về các quan hệ quốc tế, Thông điệp của Đức giáo hoàng cho 

thấy có “một thứ nợ về môi sinh” (51), nhất là nợ của các nước 

giàu đối với những nước nghèo trên thế giới. Đứng trước 

những biến đổi khí hậu, có “những trách nhiệm khác nhau” 

(52), và trách nhiệm của các nước phát triển thì lớn hơn. Món 

nợ môi sinh ngày càng chồng chất. 

2. Căn nguyên cûa sự khûng hoâng môi sinh do con người 

gây ra 

Chúng ta biết ơn những đóng góp của khoa học kỹ thuật để 

cải tiến điều kiện sống của con người, nhưng ngày nay 

những người nắm giữ kiến thức kỹ thuật và nhất là quyền lực 

kinh tế để khai thác nó dùng kỹ thuật đển thống trị thế giới và 

nhân loại. Chủ trương thống trị bằng kỹ thuật đưa tới phá hủy 

thiên nhiên và khai thác bóc lột con người và các dân tộc yếu 

thế hơn, hướng tới thống trị kinh tế và chính trị. 

3. Lòng thương xót thúc đẩy chúng ta “hoán câi về môi sinh” 

“Các sa mạc bên ngoài gia tăng, chỉ vì sa mạc nội tâm lớn 

dần” 
[*]

. Khủng hoảng môi sinh kêu gọi ta sám hối nội tâm sâu 

thẳm. Việc sám hối này đòi hỏi một ý thức tràn đầy yêu 

thương, không tách rời những tạo vật khác, nhưng tạo thành 

một cộng đồng bao trùm tất cả mọi sự vật hiện hữu trong vũ 

trụ. Ý thức thế giới này là ân huệ lãnh nhận từ Tình yêu và 

Lòng Thương xót của Thiên Chúa, thái độ đầu tiên là chiêm 

ngưỡng trong thán phục và biết ơn. Phẩm chất cuộc sống hệ 

tại ở một niềm vui sâu xa không do hưởng thụ, nhưng do biết 

sống thanh đạm: phát triển nhờ điều độ, biết vui với cái ít ỏi, 

trở về với sự đơn sơ, điều đó giúp ta dừng lại để quý trọng 

điều thật nhỏ bé, để cám ơn các khả năng cuộc sống ban 

cho, mà không bị trói buộc vào những gì chúng ta sở hữu, 
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không buồn vì điều chúng ta không có (222). Niềm vui và sự 

bình an nội tâm phản chiếu trong một lối sống quân bình, biết 

ngạc nhiên trước sự sống quanh ta và trong ta. Thiên nhiên 

chất chứa đầy lời của tình yêu. Nhưng làm sao chúng ta có 

thể lắng nghe giữa tiếng ồn ã không ngơi bên ngoài, và bị 

phân tán bởi bao lo âu, đam mê trần tục bên trong tâm hồn. 

Ý thức cùng chung sống với thiên nhiên và với mọi người, 

trở thành cộng đoàn, dẫn đến một tình huynh đệ đại đồng: 

chúng ta cần đến nhau, phải có trách nhiệm đối với nhau và với 

thế giới. Tình yêu bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ bé dành cho 

nhau, cho ích lợi chung, cũng đã mang tính xã hội và chính trị. 

“Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn hiện diện trong vũ 

trụ và ngay trong những thụ tạo nhỏ bé nhất của Chúa. […] 

Xin gieo vào lòng chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để 

chúng con bảo vệ cuộc sống và vẻ đẹp muôn loài” (246). 

Câu hôi chia sẻ và thâo luận 

1. Tại sao người Kitô hữu phải quan tâm đến môi trường 

sinh thái? Việc đạo đức của người Kitô hữu có liên hệ gì đến 

lời kêu gọi của Giáo hội về “hoán cải về môi sinh” không? 

2. Anh chị đã và đang làm gì để gây ý thức bảo vệ môi sinh 

trong gia đình, giáo xứ, xã hội, trong lãnh vực chính trị, nghề 

nghiệp, kinh tế? 

3. Cộng đồng dân cư hoặc Hội Thánh địa phương nơi anh 

chị sinh sống có chương trình gì phục vụ cho việc chăm sóc 

và bảo vệ Ngôi Nhà Chung của chúng ta? 

–––––––––––– 
[*]

 BênêđÍctô XVI, Khai mạc sứ vụ Phêrô (24.4.2005). 

Văn phòng HĐGMVN 

[Sưu tầm cûa GDHT] 
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GỢI Ý MỤC VỤ 

Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót 

với việc Tân Phúc-Âm-hoá Đời sống xã hội 

----o0o---- 

LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG SỨ MÄNG CỦA HỘI THÁNH 

1. Chứng từ cûa Lòng Thương Xót 

Đức Giáo hoàng Phanxicô sau khi cử hành Thánh lễ mừng 

Ngày cử hành Năm thánh cho các Giáo lý viên 25/9 vừa qua, 

đã nhắc đến cha Engelmar Unzeitig (1911-1945), CMM (Dòng 

các nhà thừa sai Marianhill), linh mục bị sát hại tại trại tập 

trung Quốc xã Dachau, được tuyên phong chân phước ngày 

thứ Bảy hôm trước tại nước Đức. Cha đã được sai đến 

Dachau để bảo vệ những người Do Thái, tại trại tập trung cha 

phục vụ các tù nhân và được mệnh danh là “vị Thiên sứ của 

Dachau”. Đức Giáo hoàng nói cha đã bị giết hại vì đức tin và 

hận thù tôn giáo, và “cha đã đối đáp lại sự thù ghét bằng tình 

yêu, sự tàn ác bằng dịu hiền”. Chứng từ của ngài giúp chúng 

ta sống làm chứng “cho tình bác ái và hy vọng, ngay cả giữa 

những thử thách đau khổ”. 

Cũng trong dịp này, nhắc đến dân tộc Mexico, qua cuộc 

tuần hành của hàng trăm ngàn người biểu lộ sự bảo vệ hôn 

nhân truyền thống và chống đạo luật mới cho phép hôn nhân 

đồng tính, cùng chứng từ của hai linh mục bị sát hại thứ hai 

tuần trước (19/6) tại địa phận Papantla, Đức Giáo hoàng thôi 

thúc các giáo sĩ, giáo dân dấn thân tại Papantla “tiếp tục hăng 

hái thực thi sứ mạng của Hội thánh bất chấp mọi trở ngại, 

theo gương Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành”. Dung mạo 

Lòng Thương Xót của Đức Giêsu Kitô chịu Chết và Phục sinh 

ngày nay tiếp tục tỏ hiện một cách mầu nhiệm qua sứ mạng 

của Hội thánh, ở mọi nơi và mọi thời. 
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2. Lòng Thương Xót tiếp tục “cắm lều” giữa lòng xã hội thế 

tục hóa 

“Khi chia sẻ với nhân loại những vui mừng và hy vọng, ưu sầu 

và lo lắng, Hội thánh đã đứng về phía mỗi con người ở mọi nơi 

mọi thời, mang tin vui Nước Chúa đến cho họ, Nước ấy đã xuất 

hiện nơi Đức Giêsu Kitô và vẫn đang tiếp tục hiện diện giữa 

nhân loại. Giữa lòng nhân loại và trong thế giới ấy, Hội thánh 

chính là bí tích của tình yêu Thiên Chúa, và bởi thế, Hội thánh là 

bí tích của niềm hy vọng huy hoàng nhất, khơi gợi và nâng đỡ 

mọi cố gắng và dấn thân của con người nhằm giải phóng và 

thăng tiến con người. Hội thánh hiện diện giữa nhân loại, tựa 

như túp lều hội ngộ của Thiên Chúa, tựa như “nơi Thiên Chúa ở 

với con người” (x. Kh 21,3), để con người không cô đơn, lạc 

lõng hay khiếp sợ trong lúc thi hành nhiệm vụ làm cho thế giới 

trở nên nhân bản hơn; nhờ đó, con người tìm được sự hỗ trợ 

nơi tình thương cứu chuộc của Đức Kitô. Là thừa tác viên của 

ơn cứu độ, Hội thánh không sống trong trừu tượng hay thuần 

tuý thiêng liêng, mà ở trong chính bối cảnh của lịch sử và thế 

giới mà con người đang sống. Chính tại nơi đây, con người gặp 

được tình thương Thiên Chúa và được mời gọi cộng tác vào kế 

hoạch của Ngài. Chúng ta biết ơn những đóng góp của khoa 

học kỹ thuật để cải tiến điều kiện sống của con người, nhưng 

ngày nay những người nắm giữ kiến thức kỹ thuật và nhất là 

quyền lực kinh tế để khai thác nó dùng kỹ thuật để thống trị thế 

giới và nhân loại. Chủ trương thống trị bằng kỹ thuật đưa tới 

phá hủy thiên nhiên và khai thác bóc lột con người và các dân 

tộc yếu thế hơn, hướng tới thống trị kinh tế và chính trị” 
[1]

. 

3. Niềm Vui Tin Mừng thôi thúc đi ra vùng ngoại biên 

Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền 

Giáo năm 2014, diễn tả: “Mối nguy lớn trên thế giới hôm nay, một 
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thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác 

cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham 

lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương 

tâm chai lỳ” 
[2]

. Nhân loại rất cần ơn cứu độ do Đức Kitô đem đến. 

Các môn đệ Ngài là những người để cho mình được xâm chiếm 

bởi tình yêu của Chúa Giêsu và được đóng dấu bởi ngọn lửa say 

mê Nước Thiên Chúa và nhiệt tình rao giảng niềm vui của Tin 

Mừng. Tất cả các môn đệ của Chúa được mời gọi nuôi dưỡng 

niềm vui rao giảng Tin Mừng. Là những người chịu trách nhiệm 

chính về việc rao giảng này, các giám mục có nhiệm vụ cổ vũ sự 

hợp nhất của Giáo hội địa phương trong nỗ lực truyền giáo của 

mình. Họ được mời gọi nhìn nhận rằng niềm vui của việc thông 

truyền Đức Giêsu Kitô được biểu hiện trong mối quan tâm loan 

báo về Ngài tại những vùng đất xa xôi nhất, cũng như không 

ngừng vươn ra những vùng ngoại vi của giáo phận mình, ở đó có 

biết bao người nghèo đang mong đợi sứ điệp này 
[3]

. 

Đặc biệt, trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, 

Đức Giáo hoàng Phanxicô ngỏ lời với chúng ta: “Năm Thánh 

Lòng Thương Xót mà Hội Thánh đang cử hành chiếu rọi vào 

Ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo một ánh sáng chói ngời: nó 

mời gọi chúng ta nhìn việc truyền giáo cho muôn dân (missio ad 

gentes) như là một công trình bao la, vĩ đại của lòng thương xót, 

cả thiêng liêng và vật chất. Trong ngày Chúa nhật Thế giới 

Truyền giáo này, tất cả chúng ta được mời gọi “đi ra” như những 

môn đệ truyền giáo, mỗi người quảng đại cống hiến tài năng, tính 

sáng tạo, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình để đem sứ 

điệp tình thương dịu hiền của Thiên Chúa đến cho toàn thể gia 

đình nhân loại. Do mệnh lệnh truyền giáo, Hội Thánh chăm lo cho 

tất cả những người không biết đến Tin Mừng, vì Hội Thánh muốn 

mọi người được cứu rỗi và trải nghiệm tình thương của Chúa. Hội 

Thánh được sai đi loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, trái 

tim đang đập của Tin Mừng” 
[4] 

và công bố lòng thương xót tại mọi 
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góc cùng của thế giới, đến với hết mọi người, người già cũng như 

người trẻ” 
[5]

. 

Kết thúc lời nhắn nhủ, Đức Giáo hoàng nói: lệnh truyền của Tin 

Mừng: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn 

đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 

Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã 

truyền cho anh em” (Mt 28,19-20), lệnh truyền này chưa dừng lại; 

đúng hơn, nó thúc đẩy tất cả chúng ta, trong bối cảnh của thế giới 

đầy thách thức ngày nay, phải lắng nghe tiếng gọi canh tân “động 

lực” truyền giáo, như tôi đã lưu ý trong Tông huấn Evangelii 

Gaudium: “Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con 

đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo 

tiếng gọi của Ngài là ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến 

với mọi vùng „ngoại vi‟ đang cần ánh sáng Tin Mừng” 
[6]

. 

Câu hôi chia sẻ và thâo luận 

1. Anh chị hãy kể lại một vài chứng từ truyền giáo qua Lòng 

thương xót hiện diện xung quanh mình hoặc ngay trong cộng 

đoàn mình. 

2. Phúc-Âm-hóa xã hội và truyền giáo ad gentes liên hệ với 

nhau như thế nào trong cuộc sống của Hội Thánh địa phương 

của anh chị? 

3. Niềm vui Tin Mừng đối với anh chị có thể kín múc từ đâu? 

––––––––––– 
[1]

 HTXHCG 60. 
[2]

 Evangelii Gaudium, 2. 
[3]

 Cf. ĐGH 

Phanxicô, Sứ điệp Ngày Truyền giáo thế giới 2014. 
[4]

 Misericordiae Vultus, 12. 
[5]

 Cf. ĐGH Phanxicô, Sứ điệp Ngày 

Truyền giáo thế giới 2016. 
[6]

 Cf. Ibid.; Evangelii Gaudium, 20. 

Văn phòng HĐGMVN 

[Sưu tầm cûa GDHT] 
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Tân Phúc-Âm-hoá Đời sống xã hội 

----o0o---- 

[MỖI THÁNG MỘT CHIA SẺ/CHIA SẺ THỨ 5] 

I. VÀO ĐỀ 

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn chủ đề và đường 

hướng mục vụ là “Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội” cho 

năm 2016 này, tiếp nối chủ để và đường hướng mục vụ của 2 

năm trước là “Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng 

đoàn thánh hiến” (2015)  và “Tân Phúc âm hóa đời sống gia 

đình” (2014). 

Chúng ta đã ở vào cuối tháng 7 của năm 2016, có nghĩa là 

chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa (8,9 & 10) để tập trung vào việc 

thực hiện đường hướng mục vụ của năm nay là “Tân phúc 

hóa đời sống xã hội” Việt Nam (1).  

Chúng ta hãy nhìn vào trực trạng xã hội Việt Nam và đi tìm 

nguyên nhân và đề ra biện pháp. 

II. THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY: 

KIỂM TRA TỚI ĐÂU SAI PHẠM TỚI ĐÓ 

Nói về thực trạng xã hội Việt Nam ta hiện nay, không có lời 

nào tóm kết đầy đủ thực trạng ấy cho bằng câu: “Kiểm tra 

tới đâu, (thì thấy) sai phạm tới đó”. Câu nói này đã được 

nói lên nhiều lần trên các kênh của đài truyền hình VTV của 

Nhà Nước. 

Câu nói ấy thật không sai và không có tính phóng đại. Khi 

kiểm tra ngành giáo dục thì thấy nhiều bằng giả, nhiều bằng 

được mua bằng tiền, nhiều trường học xây rồi bỏ hoang, 

trong khi ngành giáo dục vẫn thiều trường ốc cho học sinh. 

Khi kiềm tra ngành y tế thì không thiếu cảnh thuốc giả, bác sĩ 

thiếu y đức và khả năng. Khi kiểm tra ngành sản xuất thì 
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không ít nơi sản xuất đồ gian, hàng kém chất lượng. Khi kiểm 

tra ngành thực phẩm thì không thiều hàng kém chất lượng và 

độc hại. Khi kiểm tra rừng thì nào là lâm tặc, nào là phá rừng. 

Khi kiểm tra nước thì nào là nước nhiễm độc, nước thiếu vệ 

sinh. Khi kiểm tra các công trình xây dựng thì có biết bao 

công trình hàng ngàn tỷ bị bỏ hoang hoặc xuống cấp ngay 

sau khi mới đưa vào sử dụng. Khi kiểm tra lãnh vực quản lý 

bất động sản thì nào là dự án treo, nào là nhà xây không 

phép, nào là chương trình tái định cư không hài lòng người 

dân. Khi kiểm tra lãnh vực làm ăn buôn bán của các doanh 

nghiêp hay tư nhân thì nào là phí “bôi trơn”, tiền “chung chi” 

cho cán bộ, công an. Khi kiểm tra tình hình xã hội thì nào là 

nạn lừa đảo, trộm cắp, cướp giựt, chém giết người, buôn bán 

ma túy, phụ nữ và trẻ em. Khi kiểm tra cán bộ thì không ít cán 

bộ bất tài, tham nhũng, cấu kết với các phần tử xầu để làm 

giầu cho bản thân mà làm hại cho đất nước, cho đồng bào 

mình (2). 

Nói tóm lại là “kiểm tra tới đâu (thì thấy) sai phạm tới đó”! 

III. TÌM NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG TRÊN: TẠI ANH 

TẠI Â TẠI CÂ BA BÊN 

Chỉ cần suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra 

nguyên nhân của tình trạng đáng buốn trên của xã hội Việt 

Nam. Tốt nhất chúng ta hãy bắt đầu từ chính bản thân và 

cộng đoàn mình (người Công giáo) trước khi nói đến người 

khác (người dân và chính quyền Việt Nam) 

3.1 Phía người Công giáo Việt Nam: 

Có thể nói phần đông người Công giáo Việt Nam chưa 

thực hiện “cương lĩnh” của mình trong mối tương quan với 

đời sống xã hội mà Công đồng Vatican II đã xác định trong lời 
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mở đầu Hiến Chế Mục Vụ Giáo Hội trong thế giới ngày nay, 

“Vui Mừng và Hy Vọng - Gaudium et Spes”: 

“Vui mừng và hy 

vọng, ưu sầu và lo 

lắng của con người 

ngày nay, nhất là của 

người nghèo và những 

ai đau khổ, cũng là vui 

mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Ki-

tô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo 

âm hưởng trong lòng họ. Thực vậy, cộng đoàn của họ được 

cấu tạo bằng những con người đã được qui tụ trong Chúa Ki-

tô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về 

Nước Cha và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi đem tới cho mọi 

người. Vì thế, cộng đoàn ấy mới nhận thấy mình thực sự liên 

hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại”. 

Đại đa số giáo dân vẫn thơ ơ với sứ vụ làm muối, làm men, 

làm ánh sáng trong môi trường xã hội của mình. Đại đa số 

giáo dân vẫn xem những lãnh vực chính trị, kinh tế, tài chánh, 

văn hóa, xã hội và giáo dục là những lãnh vực đời, không liên 

quan gì tới đời sống đức tin của mình. Đại đa số giáo dân vẫn 

cho rằng muốn nên thánh thì phải năng lui tới nhà thờ chứ 

không phải là đi sâu vào các môi trường xã hội, nghề nghiệp 

để tìm Chúa trong đó và thánh hóa (biến đổi) các môi trường 

ấy, như Công đồng Va-ti-can II đã minh định trong Hiến Chế 

Tín Lý về Giáo Hội, “Ánh Sáng Muôn Dân = Luumen 

Gentium” số 31:  

“Tính cách trần thế là tính cách riêng biệt và đặc thù của 

giáo dân. Thực vậy các phần tử trong hàng giáo sĩ dù đôi khi 

có thể lo những việc trần thế, hoặc hơn nữa, hành nghề giữa 

đời, nhưng vì ơn kêu gọi đặc biệt, sứ mệnh chính yếu và rõ 

rệt của họ vẫn là sứ vụ thánh. Phần các tu sĩ, do bậc sống 
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của họ, làm chứng cách hùng hồn và cao quí rằng người ta 

không thể cải tạo thế giới và cung hiến nó cho Thiên Chúa 

được, nếu không có tinh thần các mối phúc thật. Vì ơn gọi 

riêng, giáo dân có bổn phận tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng 

cách làm các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên 

Chúa. Họ sống giữa trần gian, nghĩa là giữa tất cả cũng như 

từng công việc và bổn phận của trần thế, giữa những cảnh 

sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội; tất cả 

những điều đó như dệt thành cuộc sống của họ. Ðó là nơi 

Thiên Chúa gọi họ, để dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc 

Âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa thế giới bằng việc 

thi hành những nhiệm vụ của mình; và như thế, với lòng tin 

cậy mến sáng ngời, và nhất là với bằng chứng đời sống, họ tỏ 

lộ Chúa Ki-tô cho kẻ khác, vì thế, họ có nhiệm vụ đặc biệt soi 

sáng và xếp đặt những thực tại trần gian có liên hệ mật thiết 

với họ, để chúng không ngừng phát triển và bành trướng theo 

Thánh Ý Chúa Ki-tô, hầu ca tụng Ðấng Tạo Hóa và Ðấng 

Cứu Ðộ.” 

Rõ ràng là người Công giáo Việt Nam nói chung và người 

giáo dân Việt Nam nói riêng chưa hoàn thành sứ mạng hay 

trách nhiệm xã hội của mình. Nhưng nếu họ có lỗi trong việc 

để cho xã hội ngày càng tổi tệ thì cũng không thể trách họ 

được, vì họ đâu có quyền tham gia, đâu có quyền có ý kiến, 

đâu có quyền lãnh đạo! 

3.2 Phía người dân Việt Nam: 

Trong bối cảnh chung của xã hội, Việt Nam vẫn là một 

trong các nước nghèo trên thế giới, đại đa số người dân còn 

nghèo, dân trí còn thấp và chìm ngập trong nền văn hóa thực 

dụng. Người Công giáo đã thờ ơ với việc đời như thế thì có 

chi lạ khi người dân Việt Nam thờ ơ với việc nước.  
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Đại đa số người dân suốt ngày chỉ biết kiếm tiền để tạo 

dựng cho mình một cuộc sống no đủ. Một số không nhỏ còn bị 

vấn đề cơm áo gạo tiền khống chế như tù nhân, không sao 

ngoi lên được. Một số khác thì lo làm giầu, thậm chí bất chấp 

thủ đoạn. Thêm vào đó là chế độ độc đảng và chính sách kỳ 

thị lý lịch, không cho phép người dân được hưởng những 

quyền chính đáng mà đáng lẽ họ được hưởng. Nên người dân 

Việt Nam thụ động và thờ ơ với những gì xẩy ra trong xã hội.  

3.3 Phía Chính quyền Việt Nam: 

Nếu người dân, trong đó có người không Công giáo và 

người Công giáo, đã có lỗi trong tình trạng tồi tệ của xã hội 

VIệt Nam hiện nay thì lỗi lớn nhất thuộc về chính quyền, nhìn 

dưới hai góc độ: 

* Chính quyền là người tổ chức, quản lý, lãnh đạo mọi tổ 

chức và mọi hoạt động xã hội thì bất cứ sai phạm nào đều có 

phần lỗi của chính quyền.  

Lỗi của chính quyền thì hoặc do cán bộ không đủ năng lực 

(bất tài) , hoặc do cán bộ tham những (vô đạo đức), hoăc do 

cơ chế và các qui định của pháp luật không phù hợp. 

* Đảng cầm quyền là độc đảng nắm giữ hết mọi họat động, 

tổ chức thì người dân, lương cũng như giáo, không có chỗ để 

thi thố tài năng mà đóng góp. 

IV. ĐỀ NGHỊ MỘT SỐ GIÂI PHÁP  CHO THỰC TRẠNG TRÊN 

4.1 Với Chính Quyền Việt Nam: 

Chúng tôi nêu mấy đề nghị sau:  

1.- Chính Quyền không chỉ nhận ra những cái sai mà cần 

phải triệt để sửa sai, thậm chí phải thay đổi cả những nguyên 

tắc cơ bản của chế độ (ví dụ thực hiện hết ý nghĩa của những 

từ: tự do, dân chủ, nhân quyền, nhân dân làm chủ).  
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2.- Cán bộ, viên chức chính quyền phải vừa chuyên vừa 

hồng. Nhưng trong thực tế rất rất nhiểu cán bộ, viên chức 

không chuyên và chưa hồng. Việc huấn luyện đào tạo viên 

chức cán bộ cần đầy mạnh hơn nữa. 

3.- Chính Quyền nên chia sẻ trách nhiệm chăm lo cho dân 

và phát triển đất nước với các cộng đồng tôn giáo, tổ chức xã 

hội dân sự và chính trị ngoài đảng. 

4.2 Với mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam: 

Chúng tôi nêu mấy đề nghị sau:  

1.- Mọi người, nhất là những ngưới có học, hãy mạnh dạn 

nói lên suy nghĩ nhận định của mình về tình trạng xã hội. 

trong các buổi sinh hoạt hội  đoàn và tổ dân phố. 

2.- Các bậc cha mẹ nên quan tâm đến việc nâng cao trình 

độ học vấn và ý thức xã hội, tôn trọng công ích cho con em 

và làm gương cho chúng. 

4.3 Với Giáo hội Công giáo Việt Nam: 

Chúng tôi nêu mấy đề nghị sau:  

1.- Các vị lãnh đạo Giáo hội nên dũng cảm và chủ động 

đóng góp ý kiến với các lãnh đạo chính quyền các cấp, để ích 

chung được mau thực hiện.  

2.- Các vị lãnh đạo Giáo hội nên quan tâm đến việc đào tạo 

đội ngũ giáo dân trưởng thành, giáo dân đích thực: 

 “Giáo  ội chưa được thiết lập thực sự, cũng chưa sống 

đầy đủ, cũng chưa là dấu ch  tuyệt hảo của Ch a  itô giữa 

loài người, nếu như chưa có hàng giáo dân đích thực và nếu 

hàng giáo dân này chưa cùng làm việc với hàng giáo ph m. 

Thật vậy,  h c Âm không thể đi sâu vào tinh thần, đời sống 

và sinh hoạt của một dân tộc nếu không có sự hiện diện linh 

hoạt của giáo dân. Do đó, ngay khi thiết lập, Giáo  ội phải hết 



ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM – 10/2016 ǀ 20 

 

sức ch  tâm đến việc đào tạo một hàng giáo dân  itô giáo 

trưởng thành” (Sắc lệnh Truyền Giáo, số 21). 

3.- Giáo dân Việt Nam, nhất là thành phần giáo dân nòng 

cốt (HĐMVGX, lãnh đạo  các Hội đoàn) nên chủ động và tích 

cực trong việc học hỏi Thánh Kinh, nghiên cứu Công đồng và 

áp dụng Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội. 

4.- Giáo dân Việt Nam phải xem việc biển đổi hay tân phúc 

âm hóa xã hội (làm muối, làm men, là ánh sáng) là chiều kích 

quan trọng và không thể không có (sine qua non) trong linh 

đạo của mình. 

 

[Tác giâ gửi cho GDHT] 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Sàigòn ngày 21/07/2016  
------------------------------ 

Ghi chú: 

(1) Vào tháng 10/2016 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ có 

Đại Hội (3 năm một lấn) và bình thường thì các Giám Mục sẽ 

đưa ra một đường hướng hay chủ đề  mục vụ mới cho năm 

2017 tính từ Chúa Nhật I  Mùa Vọng (27.112016). 

(2) Đọc Báo Cáo của Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy 

Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, trong Buổi Lễ Khai Mạc 

Quốc Hội Khóa XIV ngày 20/07/2016 đăng trên Báo Tuổi Trẻ 

ngày 21/07/2016. 
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XÉT MÌNH CHUNG 

hay XÉT MÌNH TẬP THỂ 

hay XÉT MÌNH CỘNG ĐOÀN 
[MỖI THÁNG MỘT CHIA SẺ/CHIA SẺ THỨ 7] 

I. VÀO ĐỀ 

Là người Ki-tô hữu ai nấy trong chúng ta đều rất quen với 

việc xét mình trước khi vào tòa giải tội, thậm chí có nhiều 

người đạo đức còn thực hành cách xét mình mỗi ngày, có 

một số tu sĩ vẫn duy trì cách nhìn lại cuộc sống trong tuần, 

trong tháng (revision de vie) chung với nhau. Chính nhờ thực 

hành đạo đức tốt lành này mà mỗi người, mỗi cộng đoàn nhìn 
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ra những thiều sót, tội lỗi của mình mà thay đổi, mà cải thiện 

đời sống theo đòi hỏi của Tin Mừng Cứu Độ.  

Nhưng trong đời sống chung của cộng đoàn các giáo xứ, 

các hội đoàn, hình như chúng ta chưa quen với cách xét 

mình chung hay xét mình tập thể, xét mình cộng đoàn này. 

Chính vì thiếu sót ấy mà việc thi hành các đường hướng mục 

vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam và việc rao giảng Tin 

Mừng cho dân ngoại của Giáo hội Việt Nam nói chung và của 

các giáo xứ Việt Nam nói riêng chưa đạt nhiều kết quả như 

mong muốn. 

II. THẾ NÀO LÀ XÉT MÌNH RIÊNG HAY XÉT MÌNH CÁ NHÂN?   

Xét mình riêng hay xét mình cá nhân là mỗi Ki-tô hữu nhìn 

lại đời sống của mình xem trong tuần, trong tháng mình có 

làm gì mất lòng Thiên Chúa, gây thiệt hại cho anh chị em và 

tha nhân sống chung quanh. Đó là nhìn vào mặt tiêu cực của 

đời sống. Còn nếu nhìn vào mặt tích cực của đời sống thì xét 

mình riêng là mỗi cá nhân Ki-tô hữu nhìn lại đời sống của 

mình xem trong tuần, trong tháng mình đã làm được (những) 

gì cho Thiên Chúa được vinh danh (nhận biết, tôn thờ), cho 

anh chị em và tha nhân sống chung quanh được thăng tiến 

(về các mặt tâm linh, tinh thần, thể xác, kinh tế xã hội và văn 

hóa). Nếu muốn tránh âm hưởng không tốt của từ ngữ, chúng 

ta có thể dùng từ “lượng giá” (evaluation) thay vì từ “xét mình” 

(examination). Lượng giá một khóa học, một cuộc tọa đàm, 

một mùa phụng vụ, một năm mục vụ. 

Đối với các Cursilistas thì có cách xét mình riêng, theo 3 

chân kiềng: “mộ (hay sùng) đạo, hiểu đạo và hành đạo” mà 

mỗi thành viên của phong trào Cursillo thực hành và chia sẻ 

trong buổi họp nhóm thân hữu (hằng tuấn hay hàng tháng). 

Nếu các Cursillistas thấu hiểu tinh thần và phương pháp của 

cách xét mình này thì chẳng những đời sống cá nhân của 
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chúng ta được sâu sắc mỗi ngày mỗi hơn mà việc thánh hóa 

môi trường cũng mỗi ngày sẽ có được kết quả tốt hơn. 

III. THẾ NÀO LÀ XÉT MÌNH CHUNG HAY XÉT MÌNH TẬP THỂ 

HAY XÉT MÌNH CỘNG ĐOÀN?   

Xét mình chung hay xét mình tập thể hay xét mình cộng 

đoàn là mỗi tập thể hay mỗi cộng đoàn Ki-tô hữu nhìn lại đời 

sống của mình xem trong tháng, trong quý, trong năm tập thể 

hay cộng đoàn mình đã làm gì mất lòng Thiên Chúa và gây 

thiệt hại cho anh chị em và tha nhân sống chung quanh (mặt 

tiêu cực) hay tập thể, cộng đoàn mình đã làm được những gì 

làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại ơn ích về mặt tâm linh, 

tinh thần, thể xác, kinh tế xã hội và văn hóa cho anh chị em 

và tha nhân sống chung quanh  (mặt tích cực).   

Nếu xét mình riêng có thể được làm mỗi ngày, mỗi tuần thì 

xét mình chung chỉ có thể được làm sau mỗi mùa phụng vụ 

(mùa Vọng, Giáng Sinh, Thường Niên, mùa Chay và mùa 

Phục Sinh) và mỗi năm. Trong xét mình riêng mỗi người Ki-tô 

phải nhìn vào mọi lãnh vực của cuộc sống cá nhân. Còn trong 

xét mình chung thì chúng ta nên tập trung vào cách thực  thi 

đường hướng mục vụ chung của giáo xứ, giáo phận.  

Ví dụ: năm 2016 là “Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa” 

và đồng thời cũng là “Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội” 

thì mỗi giáo xứ, mỗi hội đoàn chúng ta có thể xét mình xem 

trong năm 2016 này, giáo xứ hay hội đoàn chúng ta đã làm 

được những gì để quảng bá Lòng Chúa thương xót và Tân 

Phúc Âm hóa đời sống xã hội Việt Nam? Có những việc gì 

giáo xứ hay hội đoàn chúng ta đã không làm (đáng lẽ ra phải 

làm) để quảng bá Lòng Chúa thương xót và biến đổi đời sống 

xã hội nước ta? 
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Khi thực hành việc xét mình chung, chúng ta nên đi sâu 

vào nội dung công việc, chứ không chỉ dừng lại ở phần chung 

chung:  

Ví dụ: Trong năm tân phúc âm hóa đời sống xã hội sắp kết 

thúc này, giáo xứ chúng ta đã làm những gì và đã không làm 

những gì để làm cho xã hội tốt đẹp hơn, trong lành và công 

bằng, văn minh hơn? Những việc chúng ta đã làm được đem 

lại kết quả tốt đẹp như thế nào cho các cá nhân và xã hội? 

Những việc chúng ta không làm dẫn tới những hậu quả tệ hại 

như thế nào cho các cá nhân và cộng đồng? Tại sao chúng ta 

đã không làm những việc mà đáng lẽ chúng ta phải làm…? 

IV. AI LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM CỔ VÕ, TỔ CHỨC VÀ CHỦ 

TRÌ VIỆC XÉT MÌNH CHUNG HAY XÉT MÌNH TẬP THỂ HAY 

XÉT MÌNH CỘNG ĐOÀN?   

Trong giáo xứ thì hiển nhiên là các linh mục xứ (parish 

priests) tức cha chính xứ, cha phó hay cha phụ tá là những 

người có trách nhiệm cổ võ, tổ chức và chủ trì các cuộc xét 

mình chung. 

Các cha tổ chức cuộc xét mình chung không phải giữa các 

cha với nhau mà giữa các cha với đại diện các thành phần 

giáo dân trong giáo xứ: Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Điều 

Hành các giáo họ, Ban Quản Trị các Hội đoàn và các Giới, 

Đại diện các Ban Mục vụ của giáo xứ…. 

Trong mỗi hội đoàn thì Ban Chấp hành hay Ban Phục vụ 

hội đoàn là những người có trách nhiệm cổ võ, tổ chức, chủ 

trì các cuộc xét mình chung của hội đoàn mình. Ban ấy phối 

hợp với các Nhóm hay Tổ Trưởng để thực hiện cuộc xét 

mình chung ấy. 

Nên lưu ý là trong cuộc xét mình chung, chúng ta phải tuyệt 

đối tránh việc đổ lỗi cho nhau hay cho một cá nhân, hay một 
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nhóm người nào (có mặt hay vắng mặt). Chúng ta phải nhận 

ưu khuyết điểm (tức thành tích và thiếu sót) là của chung của 

cộng đoàn. 

V. KẾT LUẬN 

Mỗi năm Hội đồng Giám mục Việt Nam đều có một Thư 

Chung hay Thư Mục vụ gửi cộng đoàn Dân Chúa vào dịp tổ 

chức đại hội hay hội nghị thường niên. Thư ấy vạch ra đường 

hướng mục vụ cho toàn Giáo Hội Việt Nam. Năm 2016 là 

năm tân phúc âm đời sống xã hội. Năm 2015 là năm tân phúc 

âm đời sống cộng đoàn giáo xứ và dòng tu. Năm 2014 là năm 

tân phúc âm hóa đời sống gia đình… 

Trong mỗi năm qua, các giáo xứ và cộng đoàn đều đã làm 

được một số việc đáng kể để thực thi đường hướng mục vụ 

chung của toàn Giáo Hội Việt Nam. Nhưng cụ thể là những 

việc gì và kết quả ra sao thì chúng ta không ghi nhận được. 

Nhất là chúng ta không nhận ra được những thiếu sót chung 

của mỗi năm nên chúng ta không cải thiện được trong năm 

kế tiếp. Vì chúng ta thiếu thực hành cách xét mình chung, 

cách lượng giá chung sau mỗi giai đoạn nhất định.  

Ước mong có sự thay đổi trong nhận thức và thực hành 

của các cộng đoàn giáo xứ và hội đoàn, nhất là của chính Hội 

đồng Giám mục Việt Nam và của các Ủy Ban trực thuộc Hội 

đồng Giám mục Việt Nam. 

 

[Tác giâ gửi cho GDHT] 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

Sài-gòn ngày 20/09/2016 
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PHẦN THỨ HAI 

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

LẦN THỨ XIII & THƯ CHUNG (THÁNG 10/2016) 

----o0o---- 

CHUÈN BỊ HƯỚNG TỚI ĐÄI HỘI 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THÁNG 10/2016 

Các Giám mục Việt 

Nam trong Hội nghị 

HĐGM kỳ I năm 2016 

vừa qua đã cùng nhau 

suy nghĩ để định 

hướng mục vụ cho ba 

năm sắp tới (2017-

2019) nhận thấy rằng 

hướng mục vụ của 

Giáo hội tại Việt Nam 

phải cùng mang lấy ưu 

tư chung hiện nay của 

Hội Thánh toàn cầu, 

chắc hẳn sẽ mang đậm 

những nét chính, tóm tắt như sau đây: 

- Tỏ lộ Dung mạo của Lòng Thương Xót (Misericordia 

Vultus). Dung mạo đó không ai khác hơn là chính Đức Giêsu 

Kitô Đấng Chịu-Đóng-Đinh, cần được biểu lộ ra nơi Thân 

Mình huyền nhiệm của Người, Hội Thánh. Hội Thánh từ sau 

Công đồng Vatican II đã chọn hướng đi mục vụ đối thoại với 

thế giới. Trong khi cử hành Năm Thánh ngoại lệ để kỷ niệm 

50 năm bế mạc Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha 

Phanxicô nhắc chúng ta nhớ lời của thánh Giáo hoàng Gioan 



27 ǀ   GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 20,10/2016 

 

 

XXIII phát biểu vào ngày khai mạc Công đồng, để xác định 

hướng đi của Công đồng: “Ngày nay, Hiền Thê của Chúa Kitô 

muốn sử dụng phương dược của lòng thương xót hơn là của 

sự nghiêm khắc…”
[1]

. 

- Loan báo Tin mừng Lòng Thương Xót phải bắt đầu từ 

Gia đình. Các nghị phụ hai Thượng Hội đồng Giám mục vừa 

qua (2014 và 2015) nhấn mạnh rằng “các gia đình Kitô hữu, 

nhờ ơn sủng bí tích hôn phối, là những tác nhân chính của 

mục vụ gia đình, nhất là khi họ mang những chứng từ hân 

hoan của đôi vợ chồng và của gia đình, các Hội thánh tại 

gia”
[2]

. Làm thế nào để Niềm Vui của Tình Yêu (Amoris 

Laetitia)
[3]

 và của Tin Mừng (Evangelii Gaudium)
[4]

 “tràn ngập 

con tim và toàn thể đời sống” các gia đình. Một niềm vui luôn 

luôn mới mẻ, niềm vui được chia sẻ. 

- Quan tâm đến việc “Chăm sóc Ngôi Nhà 

Chung” (Laudato si‟) là Trái Đất của chúng ta. Chứng từ của 

thánh Phanxicô thành Assisi cho ta thấy rằng “nếu chúng ta 

tiếp cận thiên nhiên vạn vật và môi trường sống, mà không 

mở lòng ra trong thái độ kinh ngạc và chiêm ngưỡng, nếu 

chúng ta không nói với thế giới chung quanh bằng ngôn ngữ 

thân tình và đẹp đẽ, thì thái độ của chúng ta sẽ trở thành thái 

độ của một sở hữu chủ, chỉ biết tiêu thụ và bóc lột tài 

nguyên.”
[5]

 Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi mọi người theo 

đuổi một nền sinh thái toàn diện, biết xem xét các vấn đề 

trong thế liên kết hỗ tương về mọi phương diện: môi trường, 

kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, và đạo đức. Một nền sinh 

thái như thế đòi hỏi tầm nhìn nghĩ đến các giải pháp toàn diện 

cho cả khủng hoảng về môi sinh lẫn nhân văn. 

- Và Hội Thánh tại Việt Nam luôn hướng theo bản 

hướng dẫn chỉ đường mà Chúa Thánh Thần qua Đại hội 

Dân Chúa năm 2010 đã vạch ra, và tóm lược trong tài liệu 
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hậu Đại hội “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh Tình Thương 

và Sự Sống” tuyên bố rằng “trước cuộc khủng hoảng gia đình 

hiện nay, Giáo hội nhận thấy cần phải tăng cường và canh 

tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động 

quan trọng và nối kết những kế hoạch và chương trình mục 

vụ của giáo xứ cũng như giáo phận” 
[6]

. 

Luy Nguyễn Anh Tuấn 

Thư ký UBMV Gia đình/ Chánh VP. HĐGMVN 
 --------------------------------- 

Ghi Chú: 

[1]
 Diễn từ khai mạc CĐ Vatican II, Gaudet Mater Ecclesia, 

11.10.1962, 2-3. 
[2]

 ĐGH PHANXICÔ, TH Amoris Laetitia, 19.3.2016, số 200. 

Bản dịch tiếng Việt chính thức sẽ được VP HĐGMVN phát 

hành giữa tháng 6/2016. 
[3]

 xc.. Ibid. 
[4]

 ĐGH PHANXICÔ, TH Evangelii Gaudium, 24.11.2013. 
[5]

 ĐGH PHANXICÔ, TĐ Laudato Si‟, 24.5.2015, số 11. 
[6]

 HĐGMVN, Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 

2010 “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự 

sống”, 2011. 

 

[Sưu tầm cûa GDHT] 
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HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM KHÓA XIII 

NHỮNG ƯU TƯ và HY VỌNG 

Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam đang 

nhóm họp tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn - 

Tp. HCM, với sự tham dự đầy đủ của các giám mục của 26 

giáo phận. Đây là một hoạt động thường xuyên của Hội Đồng 

Giám mục Việt Nam. 

Trước đây, giáo dân Việt Nam quan tâm đến những vấn đề 

này chỉ biết thông tin cuối cùng qua các thư chung hoặc các 

bản thông báo khi Đại hội kết thúc. 

Thời đại Internet đã khác, giáo dân có thể theo dõi diễn 

biến, cùng ưu tư, lo lắng, hân hoan hay đau buồn tùy theo 

nhận thức và tình cảm cũng như quan điểm của mình đối với 

từng sự kiện và hoàn cảnh giáo hội từng thời kỳ. 
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Hoàn cânh xã hội, đất nước trước Đại hội XIII 

Tình hình đất nước ngày càng bấn loạn, hệ thống chính trị 

với sự "thống nhất lãnh đạo của Đảng cộng sản", nhưng từ 

trên xuống dưới đang lao đao với nạn "sứ quân", đấu đá, chia 

rẽ, bè phái và lợi ích nhóm... Việc thanh toán lẫn nhau đã từ 

âm mưu, khẩu chiến, ném đá giấu tay hạ bệ lẫn nhau đã 

chuyển sang sử dụng súng và bằng nhiều biện pháp bạo lực 

khác nhau. 

Đất nước vào thời kỳ khó khăn, kinh tế sa sút, thất nghiệp 

tăng cao và nợ công tăng vùn vụt. Nhà nước lâm vào tình 

trạng nợ cao như núi, vay không đủ để trả nợ cũ... 

Sau hàng chục năm đảng hô hào chống tham nhũng, hối lộ 

thì đã trở thành "quốc nạn". Cho đến gần đây, nhà nước đã 

xác nhận "tham nhũng vẫn ổn định". 

Hệ thống quan chức, người ăn lương của  dân đã vượt kỷ 

lục thế giới nhiều lần, với tỷ lệ 11 triệu người ăn lương trên 

tổng số 90 triệu người dân. Trong khi cả nước Mỹ, chỉ 2,7 

triệu người ăn lương trên 330 triệu người dân. Trong số 11 

triệu người ăn lương, thì quan chức chính phủ đã khẳng định 

có 1/3 "sáng cắp ô đi, tối cắp về" - nghĩa là chẳng có tác dụng 

gì cho người dân ngoài việc hưởng lương bổng từ đồng tiền 

thuế của họ. 

Tài nguyên khoáng sản đất nước sau thời gian dài bị bán 

đổ bán tháo, nay đã cạn kiệt. 

Đời sống xã hội ngày càng đối diện với sự xuống cấp thảm 

hại như điều ắt có và hiển nhiên phải xảy ra bởi một hệ thống 

lấy Chủ nghĩa Mác - Lenin vốn tôn sùng bạo lực và điều hành 

bằng sự dối trá. 

Nạn ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng và đặc biệt 

thảm họa môi trường Biển Miền trung như một cú giáng vào 

hàng triệu người dân và đất nước Việt Nam. Thảm họa đó 
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không chỉ đe dọa hiện tại mà còn cả tương lai dài, không chỉ 

đe dọa cuộc sống kinh tế người dân mà còn đe dọa sự tồn 

vong của nòi giống Việt. 

Và hẳn nhiên, trong bối cảnh đó, đời sống người dân vốn 

lầm than, nay càng trở nên cơ cực với hàng hà sa số các loại 

thuế, phí đổ lên đầu. 

Đại hội XIII, những điều lo lắng 

Trong bối cảnh đó, Đại hội HĐGMVN họp kỳ họp thứ XIII 

với những ưu tư và lo lắng của giáo dân. Ngay từ khi Hội đồng 

Giám mục Việt Nam chưa họp, nhiều trái tim Tín hữu Việt 

Nam đã có những tâm tư, lo lắng và hy vọng cho kỳ họp này. 

Sở dĩ người dân ưu tư, lo lắng bởi thời gian qua, HĐGMVN 

chưa thể hiện được những gì mà người giáo dân kỳ vọng, 

thậm chí đã nhiều lần gây thất vọng cho các tín hữu của 

mình. 

Trong bản “Quan điểm của HĐGMVN về một số vấn đề 

trong hoàn cảnh hiện nay” năm 2008 có viết: “Giáo hội không 

có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề 

xã hội”. Thế nhưng, HĐGMVN đã thể hiện được những gì để 

thể hiện quan điểm đúng đắn đó của mình? Nếu xét thật cụ 

thể thì có thể nói là rất hiếm. 

Bởi chúng ta có thể nói gì, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô 

đã nói “người nghèo là sự giàu có đich thực của Giáo hội” - 

Giáo hội của người nghèo - nhưng đời sống, tiếng nói của 

Giáo hội chưa thực sự đề cập đủ đến những người nghèo 

khổ trong xã hội? Nạn cướp bóc đất đai dân lành, nạn tham 

nhũng tràn lan trọng mọi lĩnh vực xã hội, nạn tăng cường thuế 

má, chiếm đoạt của người dân ngày càng trắng trợn và bất 

chấp mọi nguyên tắc sống... đã đẩy người dân đến chỗ bần 

cùng. 

http://hdgmvietnam.org/quan-diem-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ve-mot-so-van-de-trong-hoan-canh-hien-nay/215.116.3.aspx
http://hdgmvietnam.org/quan-diem-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ve-mot-so-van-de-trong-hoan-canh-hien-nay/215.116.3.aspx
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Thậm chí, ngay cả tài sản của Giáo hội nhiều nơi bị cướp 

đoạt bất chấp luật pháp, bất chấp đời sống của các tu sĩ, giáo 

dân và những giá trị thiêng liêng của họ, thì HĐGMVN cũng 

hầu như không nghe, không thấy. 

Nhất là nạn duy trì một hế thống cộng sản vô thần vẫn 

ngang nhiên tước bỏ nhiều quyền cơ bản của người dân... 

đều chưa được quan tâm đủ để góp phần ngăn chặn nó. 

Đặc biệt, sự phản ứng và những hành động của HĐGMVN 

qua thảm họa môi trường đã để lại cho giáo dân nhiều ấn 

tượng, mà dù có yêu mến đến bao nhiêu cũng không thể 

không nói là rất xấu. 

Cho đến nay, thảm họa ô nhiễm biển Miền Trung đã nửa 

năm. Đời sống người dân lao đao, khốn khó và đang đi vào 

ngõ cụt của sự sinh tồn đã làm đau lòng và kéo theo sự quan 

tâm biết bao người dân trong và ngoài công giáo, nhiều tổ 

chức quốc tế cũng như nhiều quốc gia. Trong khi nhà cầm 

quyền Việt Nam cứ lần khân, câu giờ và có nhiều hành động 

bao che cho thủ phạm đẩy người dân vào chỗ chết. Nhiều 

tiếng nói được cất lên, nhiều hành động được thực hiện 

nhằm cứu vãn tình thế, nhằm lên án kẻ thủ ác và tìm một giải 

pháp cho vấn đề... 

Thì khi đó, HĐGMVN đã lặng thinh như tờ. Bản Tin của 

HĐGMVN hầu như không coi đó là một vấn đề quan trọng 

nên không hề đề cập. 

Đó là sự vô cảm không thể không nhận thấy từ “Giáo hội 

của người nghèo”. 

Bản thông báo của của Đức TGM Phaolo Bùi Văn 

Đọc được phổ biến với danh nghĩa của HĐGMVN đã làm 

bùng phát sự bực tức của dân chúng. Ở đó, người ta chỉ đọc 

được thấy điều chú ý của HĐGMVN chỉ là “khi diễn tả những 

bức xúc và lo lắng của mình, tránh những hành đông quá 

http://www.rfavietnam.com/node/3253
http://www.rfavietnam.com/node/3253
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khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi 

phạm pháp luật”. 

 Thế rồi sau những phản ứng của dư luận xã hội, 

HĐGMVN lại làm một điều nực cười hơn, là ra một văn thư 

giải thích (!) cho bản thông báo “vì quá vội vã đi nước ngoài”. 

Quái lạ cách làm ăn của một TGM với chức vị Chủ tịch 

HĐGMVN. 

Thế rồi, cho đến nay, không có thêm một hàng động hay 

tiếng nói nào khả dĩ về thảm họa này. Thậm chí, bản Thông 

báo và văn thư giải thích cũng không thể tìm thấy trên 

website của Hội đồng Giám mục Việt Nam nữa. Điều đó có 

đúng không? Khi mà mới đây thôi, ngày 3/12/2015, HĐGMVN 

đã cùng ký cam kết “Các tổ chức tôn giáo ký kết tham gia bảo 

vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” do nhà nước 

tổ chức. 

Vậy nhưng người ta lại thấy TGM Phaolo Bùi Văn Đọc luôn 

tươi cười, hớn hở đón tiếp các quan chức của Đảng Cộng 

sản. Người dân không thể không chạnh lòng khi nhìn bức ảnh 

linh mục Đại diện Tòa TGM khom mình bắt tay Đinh La 

Thăng, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, hay việc TGM Chủ tịch 

HĐGMVN ký văn bản hợp tác với Trưởng ban An toàn giao 

thông Quốc gia, trong đó HĐGMVN được giao nhiệm vụ “đưa 

nội dung an toàn giao thông vào các bài giảng Thánh lễ của 

các linh mục”. 

Một vấn đề nữa được nhiều người quan tâm thời gian qua, 

đó là sự hiệp nhất, thông công trong Giáo hội. Dù trong các 

văn thư, lời nói cũng như sự giảng dạy, ở đâu, nơi nào cũng 

kêu gọi sự đoàn kết, hiệp nhất, yêu thương. Nhưng xem ra đó 

là một vấn đề khó khăn ngay trong chính Giáo hội của chúng 

ta, thậm chí giữa các thành viên HĐGMVN. 

http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20160325/34276
http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20160325/34276
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Để tóm tắt vấn đề, hãy nghe một người nêu ý kiến nhận 

định như sau: 

“Dường như có 2 Giáo hội Công giáo Việt Nam: 

Giáo hội thứ nhất xa hoa, giàu có, béo tốt. GIáo hội ấy 

đóng cửa nhà thờ chính toà im  m, trong khi đồng bào mình bị 

đánh đập, bắt giam... ngay trước cửa nhà thờ. Giaó Hội ấy hô 

hào “tốt đạo đẹp đời”, ra thư chung khuyến khích giáo dân 

tham gia những cuộc bầu cử giả hiệu, ngăn cản giáo dân 

xuống đường để “giữ trật tự xã hội”. 

Giáo hội ấy thoả mãn với việc in nhiều kinh sách, phong 

chức được nhiều linh mục, xây thêm nhiều nhà thờ tráng lệ 

ngất ngưởng... 

Giáo hội thứ 2 thầm lặng cúi mình trên thân phận những 

người nghèo khó, chia sẻ với trẻ mồ côi, cầu nguyện và che 

chở cho những người bị bức hại vì lòng yêu nước. 

Giáo hội thứ 2 chia sẻ và đồng hành với đồng bào mình 

những vấn nạn về an sinh xã hội, y tế, môi trường” ... 

(Facebooker Phuong Le). 

Chúng ta đều biết, không ngẫu nhiên, mà trong kỳ Đại Hội 

lần này, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch 

Mặt trận đã đến thăm và tặng quà Đại hội của HĐGMVN. Câu 

nói của ông ta rằng “Ở đâu có Công giáo, ở đó có đoàn kết và 

bình an”. Đó có phải là sự “nhận thức lại?” 

Xin thưa là không, ông ta còn nói thiếu một điều: “Nhưng, ở 

đâu có Nhà thờ Công giáo, ở đó có nhà nước cướp đất đai và 

tài sản trắng trợn”. 

Thậm chí, ngay từ lâu trước Đại hội, đã có nhiều thông tin 

về việc An ninh đã tiếp cận nhiều Đức Giám mục, đề nghị 

không bầu cho người nọ, người kia, nhất là Chủ tịch Ủy ban 

Công lý - Hòa bình. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154673686954701&set=a.487686454700.265002.788064700&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154673686954701&set=a.487686454700.265002.788064700&type=3&theater
http://www.rfavietnam.com/node/3259
http://www.rfavietnam.com/node/3259
http://plo.vn/thoi-su/o-dau-co-cong-giao-o-do-co-doan-ket-va-binh-an-656434.html
http://plo.vn/thoi-su/o-dau-co-cong-giao-o-do-co-doan-ket-va-binh-an-656434.html
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Những điều đó, tạo nên những lo lắng trong lòng các giáo 

dân yêu mến Giáo hội. 

Những hy vọng 

Bản tin từ HĐGMVN về nhân sự Khóa XIII đã gieo vào lòng 

giáo dân Việt Nam một sự hy vọng. Người ta hy vọng rằng sẽ 

có những sự thay đổi cả trong không chỉ lời nói, mà cả hành 

động của HĐGMVN. Để có thể có một sự thay đổi, việc thay 

đổi nhân sự ở đây cũng là điều cần thiết. 

Đây là lần đầu tiên, kể từ năm 1980, HĐGMVN đã thay đổi 

chức danh Chủ tịch khi vị Chủ tịch mới đảm nhiệm một nhiệm 

kỳ. 

Chủ tịch khóa này là Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí 

Linh, một Giám mục dày dạn kinh nghiệm với xã hội Cộng 

sản, đã từng đi qua những biến cố khắc nghiệt, đồng hành 

với những khó khăn của nhiều nơi, nhiều chỗ trải qua những 

mưu bẩn, trò hèn của nhà cầm quyền. Hy vọng rằng trong sứ 

vụ mới, ngài sẽ thể hiện bản lĩnh của mình cách xứng đáng. 

Phó Chủ tịch là Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục 

Phát Diệm, nơi đã có truyền thống bao đời nay, là niềm tự 

hào của người Công giáo Việt Nam. Hy vọng rằng trong sứ 

vụ này, ngài sẽ phát huy được tinh thần Công giáo như đã 

từng có ở giáo phận này. 

Tổng Thư ký HĐGMVN là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn 

Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho. Ngài vốn là người được 

ca ngợi nhiều về học vấn và sự lưu loát, tài ăn nói. Người ta 

cũng hy vọng ngài sẽ phát huy được thế mạnh của mình để 

phục vụ HĐGMVN ngày càng vững vàng xứng tầm với sự 

mong đợi của giáo dân. 

Phó Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, 

Giám mục giáo phận Hải Phòng. Đây là một Giám mục trẻ và 
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đủ bản lĩnh với những khó khăn thử thách. Người ta không 

quên những nghĩa cử của ngài khi nghe tiếng kêu của những 

người dân bị đau đớn, oan ức. Vụ Đoàn Văn Vươn là một ví 

dụ điển hình. Hy vọng rằng trong nhiệm vụ mới của mình, 

ngài có vị trí để thể hiện điều đó. 

Cuối cùng, dù bị nhà cầm quyền bằng nhiều cách bẩn thỉu 

để mong hạ gục như truyền thông, báo chí, dư luận viên 

xuyên tạc và bôi xấu, an ninh đi gõ cửa ngỏ lời... Nhưng, 

HĐGMVN kỳ này vẫn bầu Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, 

O.P. Giám mục giáo phận Vinh phụ trách Ủy ban Công lý - 

Hòa bình. 

Đây là một sự khẳng định quyền và khả năng, cũng như sự 

độc lập của mình trong các vấn đề của Giáo hội. 

Hy vọng là như vậy để mở đầu cho những hy vọng tốt đẹp 

hơn của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong thời kỳ mới. 

 

Hà Nội, Ngày 6/10/2016 

J.B Nguyễn Hữu Vinh 

Nguồn: Mạng Công giáo Việt Nam.net 

[Sưu tầm cûa GDHT] 
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ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII (2016) 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM (3 – 7/10/2016) 

 

WHĐ (4.10.2016) – Tối thứ Hai 03-10-2016, Hội đồng Giám 

mục Việt Nam (HĐGMVN) đã khai mạc Hội nghị thường niên 

kỳ II năm 2016, cũng là Đại hội lần thứ XIII, tại Trung tâm Mục 

vụ Tổng giáo phận Sài Gòn - Tp. HCM, với sự tham dự đầy 

đủ của các giám mục của 26 giáo phận. Phiên khai mạc bắt 

đầu với giờ Chầu Thánh Thể và Kinh tối lúc 8g15. Sau đó, 

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chính thức khai 

mạc Đại hội với lời chào mừng nồng nhiệt và giới thiệu Đức 

cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân Giám mục phụ tá Tổng giáo 

phận Sài Gòn - Tp. HCM là thành viên mới của HĐGMVN và 

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo là tân Giám mục Chính toà 

Xuân Lộc. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc 

Ninh, Tổng thư ký HĐGM thông báo chương trình nghị sự, 

gồm có: chia sẻ mục vụ các giáo phận và các Uỷ ban, bầu 

Ban thường vụ và chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN 
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nhiệm kỳ mới (2016-2019), thảo Thư chung gửi Cộng đồng 

Dân Chúa và Tâm thư gửi các Gia đình Công giáo, tiến trình 

xây dựng và phát triển Học viện Công giáo Việt Nam, thảo 

luận về việc tái cấu trúc các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN, và 

một số vấn đề khác. 

Sáng sớm ngày thứ Ba 04-10, các Đức cha dâng thánh lễ 

đồng tế mừng kính thánh Phanxicô Assisi và để cầu nguyện 

xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên Hội nghị. Đức cha Chủ 

tịch chủ sự và chia sẻ, ngài nói thông điệp của thánh 

Phanxicô mà hôm nay Giáo hội mừng kính còn rất thời sự. 

Thánh nhân là con người của hoà bình và hoà giải, điều Giáo 

hội luôn cầu xin cho thế giới hôm nay đang bị xâu xé bởi chia 

rẽ và chiến tranh. Thánh nhân cũng còn là vị thánh yêu mến 

thiên nhiên và nhìn thụ tạo bằng con mắt chiêm niệm huyền 

nhiệm giúp cho con người hiện đại biết sống hoà hợp và bảo 

vệ môi sinh. 

Sau đó, lúc 8 giờ, trước phiên họp đầu tiên trong ngày, các 

Đức giám mục đã đón tiếp phái đoàn đại diện Chính quyền 

Trung ương và Thành phố HCM đến chào mừng HĐGMVN, 

gồm có ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ 

tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Võ thị 

Dung, Phó Bí thư Thành uỷ Tp. HCM; ông Dương Ngọc Tấn, 

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phạm Quang 

Đồng, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn 

giáo Tp. HCM, và các vị cùng đi. 

Đại hội sẽ tiếp tục làm việc trong bốn ngày, từ ngày 4 đến 

ngày 7 tháng Mười, và kết thúc vào chiều thứ Sáu 7 tháng 

Mười. 

Văn phòng HĐGMVN 
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HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

Đại Hội Lần Thứ XIII 

BIÊN BẢN 

 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ XIII từ 

thứ Hai, ngày 03/10/2016 đến thứ Sáu, ngày 07/10/2016 tại 

Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, 

với sự tham dự đông đủ của Đức Hồng Y Phêrô, các ĐứcTổng 

Giám mục và Giám mục đại diện của 26 giáo phận. 

Hội Đồng Giám Mục hân hoan chào đón Đức Tổng Giám 

mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. 

Đức Tổng Giám mục vui mừng chuyển lời thăm và phép lành 

của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Giáo hội tại Việt Nam, chúc 

mừng Ban Thường vụ mới của Hội Đồng Giám Mục Việt 

Nam, chia sẻ một số suy tư về Tông Huấn Niềm Vui của Tình 

Yêu (Amoris Laetitia) của Đức Thánh Cha Phanxicô . 

Đại hội vui mừng chào đón thành viên mới của Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân 

giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh; 

đồng thời, chúc mừng Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, tân 

giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. 

Trong dịp Đại hội lần này, Hội Đồng Giám Mục: 

1. Soạn thảo và công bố Thư Chung gửi Cộng đồng dân Chúa. 

2. Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy Ban trực thuộc 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2019. 

Ban Thường vụ gồm có: 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh 

Phó Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Năng 
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Tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Phó Tổng thư ký: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên 

Các Ủy Ban trực thuộc HĐGMVN gồm có: 

1/ Ủy ban Giáo lý Đức tin 

Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 

2/ Ủy ban Kinh Thánh 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Võ Đức Minh 

3/ Ủy ban Phụng tự 

Chủ tịch: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 

4/ Ủy ban Nghệ thuật thánh 

Chủ tịch: Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi 

5/ Ủy ban Thánh nhạc 

Chủ tịch: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 

6/ Ủy ban Loan báo Tin Mừng 

Chủ tịch: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long 

7/ Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh 

Chủ tịch: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương 

Phó Chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng 

8/ Ủy ban Tu sĩ 

Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ 

9/ Ủy ban Giáo dân 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Văn Toản 

10/ Ủy ban Truyền thông xã hội 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước 

11/ Ủy ban Giáo dục Công giáo 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo 

12/ Ủy ban Mục vụ Giới trẻ - Thiếu nhi 

Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên 



41 ǀ   GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 20,10/2016 

 

 

13/ Ủy ban Văn hóa 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống 

14/ Ủy ban Công lý - Hòa bình 

Chủ tịch: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp 

15/ Ủy ban Mục vụ Gia đình 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri 

16/ Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas 

Chủ tịch: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu 

17/ Ủy ban Mục vụ Di dân 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng. 

3. Chia sẻ mục vụ của các giáo phận và các Ủy ban trực 

thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. 

4. Chia sẻ niềm vui về ngày khai giảng khóa Cao học thần 

học của Học viện Công giáo Việt Nam ngày 14/9/2016 và 

những thao thức về nhân sự, cơ sở vật chất, ngân quỹ cho 

Học viện. 

5. Lắng nghe Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh trình bày dự án 

Trung Tâm Tĩnh Dưỡng Giáo Sĩ tại Đam-Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

6. Thảo luận về sinh hoạt phong phú của phong trào Thiếu 

Nhi Thánh Thể. 

7. Trao đổi và góp ý về cơ cấu tổ chức của Hội Thừa Sai 

Việt Nam. 

Những vấn đề khác cũng được chia sẻ như: 

- Việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường tại Trung Tâm 

Hành Hương Đức Mẹ La Vang; 

- Khóa bồi dưỡng cho các giám mục mới chịu chức được 

tổ chức tại Rôma, từ ngày 4 đến 17/9/2916; 

- Đại hội tu sĩ tại Rôma từ ngày 28 đến 30/10/2016; 
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- Đại hội toàn thể lần thứ 11 của Liên Hội Đồng Giám Mục 

Á Châu (FABC) tại Colombo, Sri Lanka, từ ngày 29/11 đến 

ngày 4/12/2016; 

- Lễ phong chân phước tử đạo tại Vientian, Lào, ngày 

11/12/2016; 

- Hội nghị Kinh Thánh của Đông Nam Á sẽ được tổ chức 

tại Nha Trang từ ngày 17 đến 23/7/2017; 

- Hoạt động của tổ in ấn. 

Nhân dịp này, cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, thư ký 

giáo tỉnh Huế xin nghỉ vai trò thư ký vì công việc của giáo 

phận, cha Phêrô Maria Trần Huy Hoàng, giáo phận Nha 

Trang sẽ thay thế. 

Hội Đồng Giám Mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ 

I/2017 sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Nha Trang, từ 

ngày24 đến 28/4/2017. 

Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sàigòn ngày 07/10/2016 

Tổng thư ký 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

  

+ Cosma Hoàng Văn Đạt 

Giám mục giáo phận Bắc Ninh 

––––––––––––––––––––––––––– 

* Thư Chung và Biên bản này đã được đăng tải trên trang 

mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau khi Đại hội kết 

thúc dưới dạng hình ảnh sao chụp; nay chúng tôi đăng 

lại Thư Chung và Biên bản dưới dạng văn bản đánh máy để 

quý độc giả dễ dàng sao chép, trích dẫn (W Đ, 10/10/2016). 

Hội đồng Giám mục Việt Nam 

[Sưu tầm cûa GDHT] 
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THƯ CHUNG 

của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA 

SAU ĐÄI HỘI LÆN THỨ XIII (NĂM 2016) 

  

Anh chị em thân mến, 

1. Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, họp Đại Hội tại 

Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, 

từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2016, kính gửi lời chào thân ái 

đến cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. Bình an của Chúa ở 

cùng anh chị em! 

Qua những bản tường trình của các giáo phận và các uỷ 

ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục, chúng tôi vui mừng trước 

những thành quả mà Năm Thánh Lòng Thương Xót mang lại 

cho rất nhiều người cũng như các cộng đoàn qua việc học hỏi 

giáo lý, cử hành phụng vụ, những cuộc hành hương, các việc 

đạo đức và những việc lành thực thi lòng thương xót. Lòng 

thương xót là chủ đề được nêu cao trong Năm Thánh 2016, 

nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ sống lòng 

thương xót trong Năm Thánh mà thôi. Ước mong anh chị em 

tiếp tục sống tinh thần đó trong suốt cuộc đời, để xứng đáng 

là con cái của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót. 

2. Với tâm tình đó, chúng tôi ước mong được chia sẻ “vui 

mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng” của anh chị em nói riêng 

và người dân Việt Nam nói chung trong xã hội ngày nay. Nhìn 

vào tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu 

đã đạt được, chúng ta không thể không có những băn khoăn, 
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lo lắng. Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức xuống 

cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng 

mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, 

nhất là nơi giới trẻ! Làm sao vui được trước sự hoành hành 

của tệ nạn tham nhũng, vốn từ lâu đã được coi là quốc nạn 

nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm! Làm sao không lo 

lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, 

hạn hán tại các tỉnh Tây nguyên, thảm hoạ môi trường biển 

tại miền Trung! Đó là chưa kể đến mối đe doạ hằng ngày từ 

các thực phẩm bẩn và độc hại, có thể ngay trong các quầy 

hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình! 

Có những nguyên nhân khách quan và ở tầm vĩ mô đã dẫn 

đến tình trạng đáng buồn trên, chẳng hạn nền giáo dục quá 

chú trọng đến bằng cấp, nặng hình thức mà không quan tâm 

đủ đến giáo dục nhân cách và tâm hồn; chính sách kinh tế 

quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản xuất mà không lưu ý 

đến môi trường sống của người dân; tình trạng thiếu minh 

bạch và yếu năng lực trong việc quản lý kinh tế và điều hành 

xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tham nhũng và nhiều tệ 

nạn khác; khuynh hướng sử dụng bạo lực dưới nhiều hình 

thức để giải quyết vấn đề hơn là lắng nghe và đối thoại… 

Cách riêng trong những ngày này, chúng tôi nghĩ đến những 

đau khổ mà đồng bào bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh 

chịu vì thảm hoạ môi trường biển. Ước mong nhà cầm quyền 

lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân 

cũng như những góp ý chân thành của các nhân sĩ, trí thức, 

để thực sự xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn 

minh mà mọi người mong ước. 

3. Bên cạnh đó, không thể không nói đến những nguyên 

nhân chủ quan và phần trách nhiệm của mỗi người trong 

chúng ta. Mỗi hành động của chúng ta, dù nhỏ bé, đều góp 

phần tích cực hoặc tiêu cực, lành mạnh hoá hoặc huỷ hoại 
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môi trường sống. Khi nói đến tình trạng biến đổi khí hậu qua 

việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách thiếu trách nhiệm, 

các giám mục Á Châu nhắc nhở người Công giáo những việc 

rất nhỏ như tiết kiệm nước, dùng loại đèn ít tiêu hao năng 

lượng, tắt điện khi không sử dụng, không đốt hoặc xả rác, 

không xử lý chất thải bừa bãi, không sử dụng hoá chất độc 

hại trong canh tác và sản xuất…Tương tự như thế, chúng ta 

hãy góp phần vào việc lành mạnh hoá xã hội bằng những 

chọn lựa và hành động nhỏ bé trong công việc và trách nhiệm 

hằng ngày của mình, cá nhân cũng như gia đình. Với ơn 

Chúa, anh chị em hãy can đảm sống theo lương tâm ngay 

thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa 

trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình 

thương và văn hoá sự sống thay cho lối sống mang nặng hận 

thù và chết chóc. 

4. Tiếp theo đây, chúng tôi muốn nói với anh chị em về 

định hướng mục vụ cho những năm sắp tới. Ngày 8 tháng 4 

năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành Tông 

huấn Niềm Vui của Tình Yêu, là kết quả của Thượng Hội 

Đồng Giám Mục về Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong thế 

giới ngày nay. Tại Châu Á, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu 

cũng sẽ tiến hành Đại hội toàn thể, được tổ chức tại 

Colombo, Sri Lanka, vào cuối năm 2016, với chủ đề Niềm vui 

của Tin Mừng và Gia Đình trong ánh sáng của Thượng Hội 

Đồng Giám Mục. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu 

cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ đề Mục 

vụ gia đình cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn 

cho từng năm: 

- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời 

sống hôn nhân; 

- Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; 
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- Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó 

khăn. 

5. Trong thư này, chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn về 

chủ đề năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời 

sống hôn nhân. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc 

biệt đến lãnh vực này. Kết hôn là một quyết định rất quan 

trọng, vì thế cần được chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Trong 

thực tế ngày nay, một số người trẻ chỉ quan tâm đến việc tổ 

chức lễ cưới thật lớn, mà không hiểu biết đầy đủ về trách 

nhiệm trong đời sống hôn nhân. Một số khác, vì vất vả với 

cuộc mưu sinh, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời 

sống hôn nhân họ sắp bước vào. Vì thế, cần khuyến khích 

người trẻ tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân, đồng thời 

các giáo xứ phải tổ chức chương trình cho chu đáo. Mỗi giáo 

phận có thể có chương trình riêng tùy theo hoàn cảnh, tuy 

nhiên chúng tôi mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải 

giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới 

mà là cả đời sống gia đình lâu dài sau này, do đó nên quan 

tâm những yếu tố sau: 

- Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình 

của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh, khám phá 

phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính 

dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới. 

- Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn đón nhận bí tích 

cách xứng đáng và có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia 

đình. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ 

nhưng là thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân. Vì thế, 

phải giúp họ cử hành bí tích Hôn Phối như một kinh nghiệm 

đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu 

chỉ trong cử hành bí tích. 
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- Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau: họ mong chờ 

gì từ hôn nhân và từ người bạn đời; họ hiểu thế nào về tình 

yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình. 

- Giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có 

thể xảy ra trong đời sống hôn nhân và gia đình. 

Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn 

của các linh mục và chuyên viên, thì chứng tá cụ thể của các 

gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người 

sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, đừng quên 

rằng “những người được chuẩn bị tốt nhất cho đời sống hôn 

nhân là những người đã học được từ chính cha mẹ của họ 

thế nào là hôn nhân Kitô giáo” (Tông huấn Niềm vui của Tình 

Yêu, số 208). Vì thế, chính đời sống gia đình hiện nay là môi 

trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân 

mai sau của con cái trong gia đình. 

6. Sau Thư Chung này, chúng tôi sẽ gửi Tâm Thư đến các 

gia đình Công giáo và ước mong mỗi gia đình đều nhận được 

một bản. Xin anh em linh mục đang làm việc tại các giáo xứ 

giúp chúng tôi thực hiện ước nguyện này. Chúng tôi cũng xin 

anh em hãy coi mục vụ gia đình là thành phần chính yếu 

trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội 

Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh 

phải đi qua gia đình. 

Trong việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhiều tu sĩ 

nam nữ và nhiều đoàn thể tông đồ gia đình đã góp phần rất 

tích cực. Chúng tôi chân thành cảm ơn anh chị em, trong 

nhiều năm qua, đã tận tụy đồng hành và giúp đỡ các gia đình 

Công giáo sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh của mình. Ước 

mong anh chị em quan tâm đến những định hướng mục vụ 

của Hội Đồng Giám Mục và đưa vào chương trình hoạt động 

của mình. 
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7. Đại Hội XIII của HĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, 

lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ngày lễ này nhắc nhở chúng ta về sự 

đồng hành gần gũi và nâng đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với 

Hội Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương tuyệt hảo của Đức 

Mẹ, luôn tín thác vào Chúa trong mọi biến cố, nhất là trong 

những giờ phút bi thảm của cuộc đời. Vì thế chúng ta hãy 

“đem Mẹ về nhà” (Ga 19,27) và yêu mến Mẹ với trọn tình con 

thảo. Noi gương Mẹ, hãy vững tin vào Chúa mọi nơi mọi lúc 

vì “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37). Cùng 

với Mẹ, hãy tích cực góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo 

hoàng Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và sự 

dịu dàng” ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn Hội 

Thánh và giữa lòng xã hội hôm nay. 

 

Ngày 7 tháng 10 năm 2016 

Trung tâm mục vụ TGP. Sàigòn 

 

Tổng thư ký HĐGMVN                     Chủ tịch HĐGMVN 

(Đã ký)        (Đã ấn ký) 

+ Cosma Hoàng Văn  Đạt                + Phaolô Bùi Văn Đọc 

Giám mục Bắc Ninh           Tổng giám mục TGP. Sàigòn 
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TÌM HIỂU THƯ CHUNG 

ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

LẦN THỨ XIII (THÁNG 10.2016) 

Thêt ra Thư Chung (TC) 2016 của Hội đồng Ciám mục Việt Nam 

(HĐGMVN) đã được biên soän một cách rçt  đon sơ, trong sáng, 

dễ hiểu và dễ nhớ. Nhưng với phæn đông giáo dån vén cæn d0ược 

giúp đỡ để TC trở nên dễ hiểu hơn. Cách thông thường nhçt là 

dưới hình thức hỏi thưa  Chúng tôi cố gắng thực hiện điều çy. 

Hỏi: TC 2016 của HĐGMVN được soän thâo và công bố khi nào? 

Thưa: TC 2016 của HĐGMVN được soạn thảo trong khuôn 

khổ Đại Hội lần thứ XIII được tổ chức tại Trung Tâm Mục vụ 

Sài-gòn từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016 và được 

công bố vào ngày bế mạc Đại Hội. 

Hỏi: TC 2016 của HĐGMVN gồm bao nhiêu trang bao nhiêu số? 

Thưa: TC 2016 của HĐGMVN dài 4 trang A4, gồm 7 số. 

Hỏi: TC 2016 của HĐGMVN có thề được chia làm mçy phæn? 

mỗi phæn chứa đựng nội dung gì? 

Thưa: TC 2016 của HĐGMVN có thể được chia làm 2 

phần, không kể phần mở đâu (số) và phần kết thức (số 7).  

Phần thứ nhất gồm các số 2,3 TC đề cập đến tình trạng xã 

hội Việt Nam ta hiên nay với nhiều tệ nạn đáng buồn và đáng 

báo động. Trong phần này TC 2016 cũng nêu lên các nguyên 

nhân khách quan va chủ quan của các tệ nạn xã hội 

Phần thứ hai gồm các số 4,5 và 6 TC đề cập đến đường 

hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong 3 năm 2017-2019 

và trọng tâm mục vụ của năm 2017. 
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Hỏi: Trong số 1 là số mở đæu của TC 2016, HĐGMVN nói gì với cộng 

đồng dân Chúa Việt Nam? 

Thưa: Trong số 1 là số mở đầu của TC 2016, HĐGMVN: 

Gửi lời chào thân ái và lời chúc bình an cho cộng đồng dân 

Chúa; Bày tỏ sự vui mừng về những thành quả của Năm Thánh 

Lòng Thương Xót; Và biểu lộ ước mong mọi người tiếp tục sống 

tinh thần Năm Thánh Lòng Thương Xót suốt đời. 

Hỏi: Trong số 2 của TC 2016, HĐGMVN nói nhiều về tình träng xã 

hội Việt Nam hiện nay như thế nào? 

Thưa: Trong số 2 của TC 2016, HĐGMVN nói nhiều về tình 

trạng xã hội Việt Nam hiện nay như sau:  

* Trước hết HĐGMVN nhắc đến tâm trạng băn khoăn lo lắng về 

tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng, phá thai 

và nghiện ngập tràn lan, tham những không suy giảm, ngập mặn ở 

đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại Tây Nguyên, thảm họa 

môi trường ở Miền Trung, thực phẩm bẩn và độc hại khắp nơi. 

* Kế đến HĐGMVN đề cấp đến các nguyên nhân khách quan 

và ở tầm vĩ mô như: Nền giáo dục quá chú trọng đến bằng cấp, 

nặng hình thức, không quan tâm giáo dục nhân cách và tâm hồn; 

Chính sách kinh tế quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản xuất 

mà không lưu ý đến môi trường sống; Tình trạng thiếu minh bạch 

và yếu năng lực quản lý kinh tế và điều hành xã hội, tạo môi 

trường thuận lợi cho tham nhũng và nhiều tệ nạn khác; Và 

khuynh hướng sử dụng bạo lực để giải quyết vụ việc không lắng 

nghe và đối thoại.   

* Và HĐGMVN nêu cách riêng cảnh khổ của đồng bào 4 

tỉnh Miền Trung…  

* Sau cùng HĐGMVN ước mong “nhà cầm quyền lắng 

nghe nguyện vọng chính đáng của người dân và góp ý 

chân thành của nhân sĩ trí thức.” 
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Hỏi: Ngoài các nguyên nhân khách của tình träng xã hội tồi tệ 

của Việt Nam hiện nay,  trong TC 2016, HĐGMVN nói gì về các 

nguyên nhân chủ quan? 

Thưa: Trong số 3 của TC 2016, HĐGMVN nói đến những 

nguyên nhân chủ quan và phần trách nhiệm của mỗi người. 

Mỗi hành động đều góp phần tích cực hoặc tiêu cực vào xã 

hội. 

- HĐGMVN kêu gọi mọi người góp phần vào việc lành 

mạnh hóa xã hội, người tín hữu can đảm sống theo lương 

tâm ngay thẳng, trở thành khí cụ bình an của Chúa… 

Hỏi: Trước tình hình xã hội rối rắm như thế của nước ta, trong 

TC 2016, HĐGMVN väch ra đường hướng mục vụ gì? 

Thưa: Trước tình hình xã hội rối rắm của nước ta như thế, 

trong số 4 của TC 2016, HĐGMVN vạch ra đường hướng 

mục vụ cho 3 năm sắp tới là “mục vụ gia đình”.  

Hỏi:  Dựa vào đåu mà HĐGMVN chọn “mục vụ gia đình” làm 

đường hướng mục vụ cho 3 nëm 2016-2019? 

Thưa: Khi chọn “mục vụ gia đình” làm đường hướng mục 

vụ cho 3 năm 2016-2019.  

HĐGMVN dựa vào Tông huấn “Niềm Vui của Tình Yêu” 

của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Tông huấn này cũng là kết 

quả của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới về “Ơn gọi và 

Sứ Mạng của gia đình trong thế giới ngày nay”. Chọn lựa 

này cũng phù hợp với tinh thần và nội dung Đại Hội toàn thể 

của Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) sắp nhóm họp 

tại Colombo (Sti Lanka) với chủ đề “Niềm Vui của Tin Mừng 

và Gia đình trong ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám 

Mục”. 
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Hỏi: “Mục vụ gia đình” là đường hướng mục vụ chung cho 3 

nëm 2017-2019 nhưng mỗi nëm HĐGMVN đặt trọng tâm vào 

lãnh vực nào? 

Thưa: “Mục vụ gia đình” là đường hướng mục vụ chung 

cho 3 năm 2016-2019 nhưng HĐGMVN ấn định cụ thể trọng 

tâm cho mỗi năm như sau: 

2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống gia đình; 

2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ; 

2018-2019: Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. 

Hỏi: Trọng tâm của mục vụ của nëm 2016-2017 theo TC 

2016 của HĐGMVN là gì? 

Thưa: Trọng tâm của mục vụ của năm 2016-2017 theo TC 

2016 của HĐGMVN là “chuẩn bị cho người trẻ bước vào 

đời sống gia đình”. Trong số 5 của TC 2016, HĐGMVN trình 

bày chi tiết hơn về mục vụ năm 2016-207 này:  

* Trước hết HĐGMVN nhắc lại quan điểm của Giáo Hội về 

tầm quan trọng của quyết định bước vào đời sống hôn nhân 

và tầm quan trọng của sự chuẩn bị; 

* Kế đến HĐGMVN đế cập đến những khó khăn (khách 

quan và chủ quan) của người trẻ trước ngưỡng cửa đời sống 

hôn nhân gia đình; 

* Tiếp theo HĐGMVN nêu lên mục đích yêu cầu của các 

Khóa chuẩn bị hôn nhân, gồm những điều sau đây:  

   - Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương 

trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh, khám 

phá ph m giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của 

tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới. 

  - Dẫn vào bí tích Hôn Phối, gi p đôi bạn đón nhận bí tích 

cách xứng đáng và có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia 
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đình. Bí tích  ôn  hối không ch  là thời điểm cử hành hôn lễ 

nhưng là thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân. Vì thế, 

phải giúp họ cử hành bí tích Hôn Phối như một kinh nghiệm 

đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu 

chỉ trong cử hành bí tích. 

  - Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau: họ mong chờ 

gì từ hôn nhân và từ người bạn đời; họ hiểu thế nào về tình 

yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình. 

  - Gi p đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn 

có thể xảy ra trong đời sống hôn nhân và gia đình. 

* Sau cùng HĐGMVN nói đến vai trò của những người 

hướng dẫn: “Trong những lớp chu n bị hôn nhân, ngoài sự 

hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì chứng tá cụ 

thể của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời 

những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, 

đừng quên rằng “những người được chu n bị tốt nhất cho đời 

sống hôn nhân là những người đã học được từ chính cha mẹ 

của họ thế nào là hôn nhân Kitô giáo” (Tông huấn Niềm vui 

của Tình Yêu, số 208). Vì thế, chính đời sống gia đình hiện 

nay là môi trường giáo dục và chu n bị tốt nhất cho cuộc 

sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình.” 

Hỏi: Sau khi nói về việc chuèn bị cho nguời trẻ bước vào đời 

sống hôn nhân TC 2016 của HĐGMVN nói đến chuyện gì? 

Thưa: Sau khi nói về việc chuẩn bị cho nguời trẻ bước vào 

đời sống hôn nhân TC 2016 của HĐGMVN nói đến việc 

HĐGMVN sẽ gửi cho mỗi gia đình một bức Tâm Thư. 

HĐGMVN kêu gọi các linh mục hỗ trợ các ngài trong việc này và 

ngỏ lời cảm ơn các tu sĩ và đoàn thể tông đồ đã tích cực chăm 

sóc mục vụ cho các gia đình và kêu gọi họ quan tâm đến dường 

hướng mục vụ của HĐGMVN. Đó là nội dung của số 6 TC 2016. 
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Hỏi: Trong số 7 là phæn kết của TC 2016, HĐGMVN nói gì? 

Thưa: Trong số 7 là lời kết của TC 2016, HĐGMVN nhắc 

đến vai trò và tấm gương của Đức Ma-ri-a trong Hội Thánh và 

kêu gọi mọi người tin tưởng vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa 

và tích cực thực hiện “cuộc cách mạng của tình yêu và của 

sự dịu dàng”  (theo cách nói của Đức Phan-xi-cô). Nguyên 

văn như sau: 

“Đại Hội XIII của  ĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, lễ 

Đức Mẹ Mân Côi. Ngày lễ này nhắc nhở chúng ta về sự đồng 

hành gần gũi và nâng đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với Hội 

Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương tuyệt hảo của Đức Mẹ, 

luôn tín thác vào Chúa trong mọi biến cố, nhất là trong những 

giờ phút bi thảm của cuộc đời. Vì thế ch ng ta hãy “đem Mẹ 

về nhà” (Ga 19,27) và yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo. Noi 

gương Mẹ, hãy vững tin vào Chúa mọi nơi mọi l c vì “không 

có gì mà Ch a không làm được” (Lc 1,37). Cùng với Mẹ, hãy 

tích cực góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo hoàng 

Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và sự dịu 

dàng” ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn  ội Thánh 

và giữa lòng xã hội hôm nay.” 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

Sàigòn ngày 11/10/2016 

[Tác giâ viết cho GDHT số 20] 
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NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” 

& NHỮNG “ĐIỂM MỜ” 

của THƯ CHUNG 2016 

của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

I. BỐI CÂNH CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM 

MỤC VIỆT NAM 

Để hiểu đầy đủ về Thư Chung 2016 HĐGMVN trước hết 

chúng ta phải hiểu bối cảnh, xã hội và giáo hội, của văn bản 

ấy. Thư Chung 2016 HĐGMVN được khai sinh trong  bối 

cảnh sau đây: 

1.1 Từ ngày 03 tháng 10 đến ngày 07 tháng 10 năm 2016 

Hội đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức Đại Hội lần thứ 13 tại 

Trung Tâm Mục Vụ Sài-gòn, với sự tham dự của tất cả các 

Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám mục của 26 giáo phận 

thuộc Giáo hội Việt Nam. 

1.2 Đại hội 13 của HĐGMVN diễn ra vào cuối “Năm Thánh 

Lòng Thương Xót” và cũng là Năm “Tân Phúc Âm hóa đời 

sống xã hội” mà HĐGMVN đã chọn làm đường hướng mục 

vụ cho năm 2016 này.  

1.3 Đại hội 13 của HĐGMVN diễn ra trong bối cảnh xã hội 

và đất nước ngổn ngang trăm chuyện tồi tệ.  [Xin đọc  bài của 

ông Nguyễn Vữu Vinh ở phần ghi  chú ở cuối bài này (1)] 

1.4 Đại hội 13 của HĐGMVN có trách nhiệm bầu lại các vị 

chức sắc của mình vào Ban Thường Vụ và vào các chức Chủ 

Tịch các Ban trực thuộc HĐGMVN. Bốn Giám mục đã được 

bầu vào Ban Thường Vụ và 17 Giám mục khác được bầu làm 
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chủ tịch 17 Ban mục vụ trực thuộc HĐGMVN, cho nhiệm kỳ 3 

năm 2017-2019. Trong bốn Giám mục của Ban Thường Vụ, 

có 3 Giám mục mới được bầu và 1 Giám mục của Ban 

Thường vụ mãn nhiệm. Trong 17 Giám mục chủ tích các Ủy 

ban trực thuộc HĐGMVN chỉ có  5 vị mới, còn 12 vị được lưu 

nhiệm (2).  

1.5 Đại Hội 13 của HĐGMVN có trách nhiệm vạch ra 

đường hướng mục vụ cho 3 năm sắp tới 2017-2018 và 2019. 

Đường hướng mục vụ ấy được diễn tả trong Thư Chung. Thư 

Chung được công bố vào ngày bế mạc Đại Hội (chiều 

07/10/2016). 

II. NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” VÀ NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ 

CHUNG 2016 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

2.1 NHỮNG “ĐIỂM SÁNG” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI 

ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM:  

TC 2016 HĐGMVN có 3 “điểm sáng” sau đây: 

“Điểm sáng thứ nhất”: Thư Chung 2016 của HĐGMVN  

đã nói lên tình hình thực tế của xã hội Việt Nam hiện nay  với 

đủ thứ tệ nạn. Và đã chỉ ra một số nguyên nhân (TC số 2-3), 

một cách chính xác. Đây chính là điểm sáng đầu tiên của Thư 

Chung 2016. 

“Điểm sáng thứ hai”: Trong Thư Chung 2016, HĐGMVN 

đã thẳng thắn nói lên nguyện vọng của mình và của dân 

chúng với nhà cầm quyền. “Ước mong nhà cầm quyền lắng 

nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân 

cũng như những góp ý chân thành của các nhân sĩ, trí 

thức, để thực sự xây dựng một xã hội công bằng, dân 

chủ và văn minh mà mọi người mong ước.” 
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“Điểm sáng thứ ba”: Khi chọn “mục vụ gia đình” làm đề 

tài hay đường hướng mục vụ cho 3 năm tới (2017-2019), 

HĐGMVN đã chọn đúng và phù hợp với đường hướng chung 

của Hội thánh Công giáo toàn cầu và Hội thánh Công giáo 

Châu Á.  

2.2 NHỮNG “ĐIỂM MỜ” CỦA THƯ CHUNG 2016 CỦA HỘI 

ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

“Điểm mờ thứ nhất”: Khi đế cập đến các nguyên nhân 

của các tệ nạn trong xã hội nước ta, HĐGMVN đã không đi 

đến cùng trong phân tích của mình, mà chỉ nói nửa vời nên 

không chỉ ra được NGUYÊN NHÂN của các NGUYÊN NHÂN, 

đó là cái gì? đó là những người nào? Các nguyên nhân được 

nêu ở số 2 Thư Chung chỉ là các nguyên nhân “con”, chứ 

không phải là nguyên nhân “mẹ” tức nguyên nhân của các 

nguyên nhân, tức căn nguyên của mọi việc.  

Nếu người ta không giải quyết được nguyên nhân “mẹ” thì 

không bao giờ người ta giải quyết được những hậu quả là 

các tệ nạn xã hội đang tác động trên mọi khía cạnh xã hội.   

Ví dụ: HĐGMVN đề cấp đến xu hướng dùng bạo lực để 

giải quyết vấn đề chứ không dùng lắng nghe và đối thoại thi 

căn nguyên nằm ở đâu? – Thưa căn nguyên vấn đề là chế độ 

chuyên chế, là nguyên lý đấu tranh giai cấp. 

Người ta tự hỏi tại sao HĐGMVN không vạch mặt chỉ tên 

các nguyên nhân “mẹ” của tình trạng xã hội tồi tệ hiện nay, có 

phải vì các HĐGMVN không thấy hay vì các ngài tế nhị không 

muốn làm mất lòng những người cầm quyền hay vỉ các ngài 

sợ bị trù dập? Thật khó có câu trả lời thỏa đáng. 

Nhưng theo tôi thì bao lâu HĐGMVN chưa vạch ra cho nhà 

cầm quyền và cho dân chúng biết nguyên nhân sâu xa (hay 

nguyên nhân mẹ) của tất cả mọi tệ nạn trong xã hội ta hiện 
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nay thì bấy lâu HĐGMVN chưa làm tròn trách nhiệm của 

mình trước lịch sử.  

“Điểm mờ thứ hai”: Khi nói lên ước mong với nhà cầm 

quyền, tiếc là HĐGMVN đã lên tiếng một cách quá nhẹ 

nhàng, làm sao lay chuyển được những người cầm quyền 

của nướ ta hiện nay. Nạn tham nhũng, cửa quyền, ức hiếp 

dân vẫn hoành hành, đâu phải cán bộ cộng sản không được 

cấp trên giáo dục, kêu gọi, răn đe, trừng trị…. Vậy mà họ đâu 

có sợ. Vậy thì một lời kêu gọi nhẹ như bông hồng của 

HĐGMVN làm sao lọt vào tai những quan tham, đầu đặc sệt, 

tim khô cứng?    

“Điểm mờ thứ ba”: Trong TC 2016 HĐGMVN không nhắc 

gì tới  năm “Tân Phúc âm đời sống xã hội” ? Không hiểu sao 

lại xẩy ra chuyện này? Tại vì HĐGMVN không chú trọng đến 

“Năm Tân Phúc âm hóa đời sống xã hội” hay HĐGMVN 

không có gì để tổng kết về năm này? 

  “Điểm mờ thứ bốn”:  Phần trình bày về chủ đề cho năm 

2017 thì còn quá sơ sài  Không biết các Giám mục sẽ nói gì 

trong Tâm Thư gửi đến mọi gia đình?  

  “Điểm mờ thứ năm”: HĐGMVN không chỉ thị cho các Ủy 

Ban trực thuộc HĐGMVN có liên quan trách nhiệm trong việc 

triển khai đường hướng mục vụ gia đình trpng 3 năm tới. Các 

Ủy Ban có liên quan với mục vụ gia đình là UB Giáo Dân, UB 

Giới Trẻ, UB Giáo Dục Công Giáo, UB Giáo Lý Đức Tin, UB 

Gia Đình, UB Thánh Kinh, UB Giáo lý Đức Tin, UB Phụng tự 

v.v… Giá như HĐGMVN lập một liên Ủy Ban phụ trách công 

việc này thì hay biết mấy. Điểm yếu của Hội thánh Việt Nam 

là có đường hướng mục vụ rất tốt nhưng rất yếu ở khậu thực 

hành, vì không có nhóm người nào được giao trọng trách 

triển khai, đôn đốc, kiếm tra, báo cáo, sơ kêt, tổng kết. Thành 

ra ai muốn làm thì làm, ai không muốn làm thì không làm! 



59 ǀ   GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 20,10/2016 

 

 

  III. TẠM KẾT 

  Nếu chúng ta mừng vui về Thư Chung 2016 của 

HĐGMVN đã có tiến bộ, thì điều chúng ta mong đợi vẫn là 

việc triển khai, thực hiện Thư Chung ấy. Dĩ nhiên trách nhiệm 

là của mọi thành phần dân Chúa, nhưng trách nhiệm lớn nhất 

vẫn luôn luôn thuộc về những người đã soạn ra bức thư và 

ban bố nó cho cộng đồng Dân Chúa.  

 Kinh nghiêm nói nhỏ vào tai chúng ta rằng WAIT AND 

SEE: HÃY ĐỢT. 

 

Sài gòn, ngày 12 tháng 10 năm 2016 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[Tác giâ viết cho GDHT số 20] 

 
------------------------------- 

* Ghi chú: 

(1) Hoàn cảnh xã hội, đất nước trước Đại hội XIII 

Tình hình đất nước ngày càng bấn loạn, hệ thống chính trị 

với sự "thống nhất lãnh đạo của Đảng cộng sản", nhưng từ 

trên xuống dưới đang lao đao với nạn "sứ quân", đấu đá, chia 

rẽ, bè phái và lợi ích nhóm... Việc thanh toán lẫn nhau đã từ 

âm mưu, kh u chiến, ném đá giấu tay hạ bệ lẫn nhau đã 

chuyển sang sử dụng súng và bằng nhiều biện pháp bạo lực 

khác nhau. 

Đất nước vào thời kỳ khó khăn, kinh tế sa sút, thất nghiệp 

tăng cao và nợ công tăng vùn vụt. Nhà nước lâm vào tình 

trạng nợ cao như n i, vay không đủ để trả nợ cũ... Sau hàng 

chục năm đảng hô hào chống tham nhũng, hối lộ thì đã trở 
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thành "quốc nạn". Cho đến gần đây, nhà nước đã xác nhận 

"tham nhũng vẫn ổn định". 

Hệ thống quan chức, người ăn lương của  dân đã vượt kỷ 

lục thế giới nhiều lần, với tỷ lệ 11 triệu người ăn lương trên 

tổng số 90 triệu người dân. Trong khi cả nước Mỹ, ch  2,7 

triệu người ăn lương trên 330 triệu người dân. Trong số 11 

triệu người ăn lương, thì quan chức chính phủ đã khẳng định 

có 1/3 "sáng cắp ô đi, tối cắp về" - nghĩa là chẳng có tác dụng 

gì cho người dân ngoài việc hưởng lương bổng từ đồng tiền 

thuế của họ. 

Tài nguyên khoáng sản đất nước sau thời gian dài bị bán 

đổ bán tháo, nay đã cạn kiệt. 

Đời sống xã hội ngày càng đối diện với sự xuống cấp thảm 

hại như điều ắt có và hiển nhiên phải xảy ra bởi một hệ thống 

lấy Chủ nghĩa Mác - Lenin vốn tôn sùng bạo lực và điều hành 

bằng sự dối trá. 

Nạn ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng và đặc biệt 

thảm họa môi trường Biển Miền trung như một cú giáng vào 

hàng triệu người dân và đất nước Việt Nam. Thảm họa đó 

không ch  đe dọa hiện tại mà còn cả tương lai dài, không ch  

đe dọa cuộc sống kinh tế người dân mà còn đe dọa sự tồn 

vong của nòi giống Việt. 

Và hẳn nhiên, trong bối cảnh đó, đời sống người dân vốn 

lầm than, nay càng trở nên cơ cực với hàng hà sa số các loại 

thuế, phí đổ lên đầu. 

 

[Nguyễn Hữu Vinh, “Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa 

XII: những ưu tư và hy vọng” đăng trên mạng Công 

giáo Việt Nam.] 
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(2) Ban Thường Vụ HĐGMVN nhiệm kỳ 2016-2019 

 

Chức vụ Nhiệm kỳ trước Nhiệm kỳ 2016-2019 

C/t HĐGMVN TGM Bùi Văn Đọc  GM Nguyễn Chí Linh (mới) 

P.C/t HĐGMVN TGM Lê Văn Hồng  GM Nguyễn Năng (mới) 

TTK HĐGMVN GM Hoàng Văn Đạt GM Nguyễn V Khảm (mới) 

P.TTK HĐGMVN GM Nguyễn V Khảm GM Vũ Văn Thiên (mới) 

 

Chû tịch các Ủy Ban trực thuộc HĐGMVN NK 2016-2019 

 

Ủy Ban Nhiệm kỳ trước Nhiệm kỳ 2016-2019 

1. Giáo lý Đức tin GM Nguyễn Năng  TGM Bùi Văn Đọc (mới) 

2. Thánh Kinh GM Võ Đức Minh  GM Võ Đức Minh  

3. Phụng tự GM Trần Đình Tứ   GM Ng. Hồng Sơn (mới)  

4. Nghệ Thuật Thánh  GM Ng. Văn Khôi   GM Nguyễn Văn Khôi    

5. Thánh nhạc GM Ng. Văn Bản  GM Nguyễn Văn Bản  

6. Loan báo Tin mừng  GM Ng. Hữu Long   GM Nguyễn Hữu Long   

7. Giáo sĩ Chủng sinh  GM Vũ Huy Chương GM Vũ Huy Chương 

8. Tu sĩ GM Ng. Văn Đệ  GM Nguyễn Văn Đệ  

9. Giáo dân  GM Trần Xuân Tiếu GM Trần V Toản (mới) 

10.Truyền Thông XH  GM Ng. Tấn Tước  GM Nguyễn Tấn Tước  

11. Giáo dục CG GM Đinh Đức Đạo  GM Đinh Đức Đạo  

12. MV Giới trẻ & TN GM Vũ Văn Thiên  GM Ng. Văn Viên  (mới) 

13. Văn Hóa GM Vũ Duy Thống   GM Vũ Duy Thống   

14. Công lý và HB GM Ng. Thái Hợp   GM Nguyễn Thái Hợp   

15. Mục Vụ Gia Đình GM Châu Ngọc Tri  GM Châu Ngọc Tri  

16.Bác Ái XH & Caritas GM Vũ Đình Hiệu GM Vũ Đình Hiệu 

17. Mục vụ Di dân  GM Ng. Chí Linh  GM Đỗ Mạnh Hùng(mới) 
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PHẦN THỨ BA 

MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

Trong phæn thứ 3 này chúng tôi xin gửi tặng quý bän đọc  giâ 

GDHT một số đề tài về Mục vụ Gia đình.  

Các đề tài này đã được soän từ rçt lâu và dựa vào Tông huçn 

Familiaris Consortio (FC) của Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lo II. 

Ý NGHĨA & TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

   I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1.1  Giúp các học viên hiểu rõ thế nào là Mục vụ Gia đình 

và Mục Vụ Gia đình có tầm quan trọng như thế nào, đối với 

Giáo hội và xã hội cũng như đối với các gia đình. 

1.2  Giúp các học viên ý thức tầm quan trọng của Mục vụ 

Gia đình để họ nỗ lực đóng góp công sức vào công tác Mục 

vụ này theo khả năng và hoàn cảnh riêng của mình. 

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ 

2.1 Các bạn biết, thấy, nghĩ   gì về Mục vụ Gia đình trong 

Giáo hội? Hãy chia sẻ với các học viên khác.  

2.2 Theo bạn thì Mục vụ Gia đình cần thiết và quan trọng 

như thế nào? Thế tại sao trong các giáo xứ và giáo phận, 

Mục vụ ấy chưa được mấy người quan tâm? 

2.3 Theo bạn thì tại sao có Khóa Tập huấn ngắn ngày về 

Mục vụ Gia đình này? Bản thân bạn “kỳ vọng” hay “trông đợi” 

gì ở Khóa Tập huấn này?  
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III. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ   

3.1 Thế nào là Mục Vụ Gia đình?      

* Mục vụ:  

Là tất cả những công việc mà Giáo hội và các thành phần 

khác nhau của Giáo hội thực hiện nhằm thể hiện trách nhiệm 

chăm sóc đối với các thành viên khác của Giáo hội hay đối với 

con người. “Mục vụ” xuất phát từ từ “Mục tử”. Mục tử là người 

có sứ mạng chăn dắt và chăm sóc đàn chiên được Thiên 

Chúa trao cho. Đức Giê-su là vị Mục tử nhân lành, là vị Chủ 

chăn tuyệt vời nhất, vì Người đã hiến mạng sống mình cho 

đàn chiên: từ việc giáng trần, lao động, giảng dạy, chữa bệnh, 

trừ quỉ, làm phép lạ cho đến việc chịu khổ nạn và chịu chết 

trên thập giá, Người đều làm vì chúng ta là chiên của Người, 

để cho chúng ta “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).  

* Mục vụ Gia đình: 

Là tất cả những công việc lớn nhỏ mà Giáo hội và các 

thành phần khác nhau của Giáo hội thực hiện nhằm thể hiện 

trách nhiệm chăm sóc đối với các gia đình và các thành viên 

của gia đình, nhằm giúp các gia đình và thành viên của gia 

đình thực hiện được chức năng, ơn gọi, sứ mạng của mình. 

3.2 Tầm quan trọng cûa Gia đình:  

* Để thấy rõ tầm quan trọng của Mục vụ Gia đình, thì chúng 

ta phải thấy được tầm quan trọng của Gia đình, đối với từng 

con người, đối với xã hội cũng như Giáo hội. Đức Gio-an 

Phao-lô khẳng định: “Tương lai của thế giới và Giáo hội đi 

qua các gia đình (FC 75) & “Tương lai của nhân loại sẽ đến 

qua gia đình” (FC 86). Tại sao Đức Gio-an Phao-lô II lại quả 

quyết như thế? – Tại vì:  
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(a) đối với con người, gia đình là cái nôi trong đó con người 

sinh ra và lớn lên, là mái ấm, là trường học đầu tiên; gia đình 

có sứ mạng đặc biệt trong chương trình của Thiên Chúa. 

(b) đối với xã hội, gia đình là tế bào, là nền tảng, là mẫu 

mực; giữa gia đình và xã hội có mối tương quan mật thiết, 

hữu cơ: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, Xã hội mà tốt thì gia 

đình càng tốt” 

(c) còn đối với Giáo hội, gia đình là Giáo hội thu nhỏ, Giáo 

hội tại gia, là trường học đời sống Ki-tô hữu, là cộng đoàn 

đón nhận, sống, làm chứng và rao giảng Tin Mừng Cứu độ.  

* Trong tông huấn Familiaris Consortio, Đức Gio-an Phao-

lô II đã nêu lên 4 bổn phận chính của gia đình là:  

(a) Đào tạo một cộng đồng các ngôi vị:  

Liên quan tới bổn phận thứ nhất là đào tạo một cộng đồng 

các ngôi vị, Tông huấn nêu lên những vấn đề chính sau đây:  

Tình yêu là nguồn mạch và sức mạnh của sự hiệp thông 

(FC 18), 

Sự hiệp thông vợ chồng là sự hiệp nhất không thể phân ly 

(FC 19), 

Một sự hiệp thông bất khả phân ly (FC 20), 

Sự hiệp thông mở rộng của gia đình (FC 21), 

Những quyền lợi và vai trò của người phụ nữ (FC 22), 

Người phụ nữ và xã hội (FC 23), 

Những điều xúc phạm đến phẩm giá phụ nữ ( FC 24), 

Người nam là chồng và là cha (FC 25), 

Những quyền lợi của con cái (FC 26), 

Những người gìa cả trong gia đình (FC 27).  
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(b) Phục vụ sự sống: 

Liên quan tới bổn phận thứ hai là phục vụ sự sống, Tông 

huấn nêu lên những vấn đề chính sau đây:  

Việc truyền sinh: 

Những người cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa Tạo 

Hóa (FC 28), 

Giáo lý và qui luật của Giáo hội bao giờ cũng vừa cũ vừa 

mới (FC 29), 

Giáo hội đứng về phía bảo vệ sự sống (FC 30), 

Để ý định của Thiên Chúa được thể hiện ngày một trọn vẹn 

hơn (FC 31), 

Trong cái nhìn toàn vẹn về con người và về ơn gọi của con 

người (FC 32), 

Giáo hội là Mẹ và là Thày cho những người phối ngẫu 

đang gặp khó khăn (FC 33), 

Hành trình luân lý của đôi bạn (FC 34), 

Khơi dậy những xác tín và cống hiến một sự giúp đỡ cụ thể 

(FC 35).  

Giáo dục: 

Quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ (FC 36), 

Giáo dục theo chiều hướng các gía trị chính yếu của đời 

người (FC 37), 

Sứ mạng giáo dục và bí tích hôn nhân (FC 38), 

Kinh nghiệm đầu tiên về Giáo hội (FC 39), 

Tương quan với các cấp giáo dục khác (FC 40),  

Việc phục vụ sự sống bằng nhiều hình thức (FC 41).  
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(c) Tham gia vào việc phát triển xã hội: 

Liên quan tới bổn phận thứ ba là tham gia vào việc phát 

triển xã hội, Tông huấn nêu lên những vấn đề chính sau đây: 

Gia đình, tế bào đầu tiên và sống động của xã hội (FC 42), 

Đời sống gia đình: kinh nghiệm hiệp thông và chia sẻ (FC 43), 

Vai trò xã hội và chính trị (FC 44), 

Xã hội phục vụ gia đình (FC 45), 

Hiến chương về quyền gia đình (FC 46), 

Ân sủng và trách nhiệm của gia đình Ki-tô hữu (FC 47), 

Tiến tới một trật tự quốc tế mới (FC 48).  

(d) Tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội: 

Liên quan tới bổn phận thứ bốn là tham gia vào đời sống 

và sứ mạng của Giáo hội, Tông huấn nêu lên những vấn đề 

chính sau đây:  

Gia đình trong mầu nhiệm Giáo hội (FC 49),  

Một trách nhiệm có tính giáo hội riêng biệt và độc đáo (FC 50). 

1. Gia đình Kitô hữu, cộng đồng tin  và rao giâng Tin Mừng: 

Đức tin khám phá và thán phục ý định của Thiên Chúa về 

gia đình (FC 51), 

Thừa tác vụ phúc âm hóa của gia đình ki-tô hữu (FC 52), 

Một việc phục vụ có tính giáo hội (FC 53), 

Rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo (FC 54).    

2. Gia đình Ki-tô hữu, cộng đồng đối thoại với Thiên Chúa: 

Đền thờ tại gia của Giáo hội (FC 55), 

Hôn nhân, bí tích thánh hóa lẫn nhau và là hành vi phụng 

tự (FC 56), 

Hôn Nhân và Thánh Thể (FC 57), 
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Bí tích hoán cải và giao hòa (FC 58),  

Kinh nguyện gia đình (FC 59), 

-  Những nhà giáo dục đức tin (FC 60), 

-  Kinh nguyện phụng vụ và kinh nguyện riêng (FC 61), 

-  Kinh nguyện và đời sống (FC 62). 

3. Gia đình Ki-tô hữu, cộng đoàn phục vụ con người: 

- Lệnh truyền mới của tình yêu (FC 63), 

- Nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi anh chị em (FC 64). 

3.3 Tầm quan trọng cûa Mục vụ Gia đình:  

Vì gia đình có tầm quan trọng như thế, nên công tác Mục 

vụ Gia đình là một công tác hết sức quan trọng đối với Giáo 

hội. Chính Đức Gio-an Phao-lô II đã nhiều lần xác định điều 

ấy: “Vì thế, cần nhấn mạnh một lần nữa việc Giáo hội phải 

cấp bách can thiệp mục vụ để nâng đỡ gia đình. Cần phải cố 

gắng hết sức để ngành mục vụ gia đình được củng cố và phát 

triển, trở thành một ngành thật ưu tiên, vì chắc chắn trong 

tương lai, việc loan báo Tin Mừng phần lớn tùy thuộc nơi Giáo 

hội tại gia.”  

(FC số 65; Diễn văn tại Đại hội Giám mục Nam Mỹ, khóa 3 

ngày 28-1-1979, IV, a: AAS 71 (1979), t.204). 

IV. THÂO LUẬN VÀ ỨNG DỤNG 

4.1 Bạn hãy chia sẻ những cảm nghĩ, nhận thức của mình 

sau khi nghe trình bày đề tài I?  

4.2 Bạn  quyết tâm sẽ làm gì cho bản thân mình, cho gia 

đình, cộng đoàn và giáo xứ của bạn? 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[Tác giâ gửi tặng GDHT] 
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CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1.1 Giúp các học viên hiểu rõ CÁC GIAI ĐOẠN khác nhau 

của Mục vụ Gia đình.  

1.2 Giúp các học viên tích cực tham gia vào Mục vụ Gia 

đình ở những giai đoạn mà họ có khả năng và điều kiện.  

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ 

2.1 Có người ta khẳng định rằng Mục Vụ Gia đình bao trùm 

toàn bộ đời sống con người, kể từ khi lọt lòng cho đến khi 

nhắm mắt: bạn thấy lời khẳng định ấy có đúng không? Tại 

sao?  

2.2 Theo bạn thì giai đoạn nào con em chúng ta cần đến 

sự chăm sóc của Mục vụ Gia đình nhất? Tại sao? Còn các 

giáo xứ thường quan tâm đến Mục vụ Gia đình ở giai đoạn 

nào nhất? Tại sao thế?  
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III. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ   

Tông huấn Familiaris Consortio của Đức Gio-an Phao-lô II 

“về những bổn phận của gia đình Ki-tô hữu” đã dành Phần 

Thứ Tư để trình bày về Mục vụ Gia đình. Trong phần này 

Tông huấn nói đến (I) Các giai đoạn của Mục vụ Gia đình, (II) 

Các cơ cấu của Mục vụ Gia đình, (III) Những người có trách 

nhiệm về Mục vụ Gia đình và (IV) Mục vụ Gia đình trong 

những hoàn cảnh khó khăn. Trong các chương II, III, IV, V 

vàVI chúng ta sẽ lần lưột xem xét các vấn đề được Familiaris 

Cnsortio nêu trong phần thứ tư này.  

3.1 Sứ mạng đồng hành cûa Giáo hội:  

Trước hết, Tông huấn xác định sứ mạng đồng hành của 

Giáo hội với các gia đình Ki-tô hữu: “Như tất cả mọi thực tại 

sinh động, gia đình cũng được mời gọi phát triển và tăng 

trưởng. Sau ki trải qua sự chu n bị của thời kỳ đính hôn và 

việc cử hành bí tích hôn nhân, đôi bạn bắt đầu bước đường 

hằng ngày tiến tới việc thực hiện tuần tự các gía trị và bổn 

phận của hôn nhân. 

“Vì thế, cần nhấn mạnh một lần nữa việc Giáo hội phải cấp 

bách can thiệp mục vụ để nâng đỡ gia đình. Cần phải cố 

gắng hết sức để ngành Mục vụ Gia đình được củng cố và 

phát triển, trở thành một ngành thật ưu tiên, vì chắc chắn 

trong tương lai, việc loan báo Tin Mừng phần lớn tùy thuộc 

vào Giáo hội tại gia là các gia đình” (xem FC số 65; và Diễn 

văn tại Đại hội Giám mục Nam Mỹ, khóa 3, ngày 28-1-1979, 

IV,a: AAS 71 (1979), t.204). 

3.2 Việc chuẩn bị bước vào đời sống gia đình:  

Kế tiếp Tông huấn trình bày về nhu cầu chuẩn bị cho các 

bạn trẻ: “Vào thời chúng ta, việc chu n bị cho các bạn trẻ 



ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM – 10/2016 ǀ 70 

 

bước vào hôn nhân và đời sống gia đình càng cần thiết hơn 

bao giờ hết ”. Lý do: “Những thay đổi dồn dập trong lòng hầu 

hết các xã hội tân tiến đòi hỏi không những ch  gia đình mà cà 

xã hội và Giáo hội phải dấn thân vào nỗ lực chu n bị tương 

xứng, để các bạn trẻ có thể cáng đáng các trách nhiệm trong 

tương lai. Nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống gia đình 

mà ngày nay người ta than phiền, đã xuất phát từ sự kiện này 

là trong những hoàn cảnh mới, các bạn trẻ không còn nhận ra 

được ph m trật đ ng đắn các gía trị (bậc thang các gía trị) và 

vì không còn những tiêu chu n chắc chắn để xử thế, họ 

không còn biết làm sao đương đầu và giải quyết các khó khắn 

mới. Kinh nghiệm cho thấy: các bạn trẻ được chu n bị chu 

đáo cho đời sống gia đình, cách chung sẽ thành công hơn 

các bạn khác. 

“Điều đó còn đ ng hơn nữa cho hôn nhân Ki-tô giáo, vốn 

có ảnh hưởng rất rộng đối với sự thánh thiện của biết bao 

người nam người nữ. Vì thế Giáo hội cổ vũ những chương 

trình chu n bị hôn nhân phong phú và hữu hiệu, để hết sức 

loại trừ những khó khăn mà trong đó biết bao gia đình đang 

phải chiến đấu, và hơn nữa, để tích cực dẫn đưa các cuộc 

hôn nhân đến cho thành công và trưởng thành trọn vẹn. 

3.3 Các giai đoạn chuẩn bị:  

”Việc chu n bị hôn nhân phải được xem xét và thực hiện 

theo một tiến trình tuần tự và liên tục, qua ba giai đoạn chính: 

chu n bị xa, chu n bị gần và chu n bị liền trước bí tích.  

- Chuẩn bị xa  

“Bắt đầu từ thời thơ ấu, khoa sư phạm khôn ngoan của gia 

đình phải nhằm đưa trẻ em tới chỗ khám phá ra rằng mình 

được phú ban một tâm lý vừa phong phú vừa phức tạp, được 

phú ban một nhân cách đặc thù, với những sức mạnh cũng 
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như những yếu đuối riêng của mình. Đây là giai đoạn mà 

trong đó người ta dần dần ghi khắc cho các em lòng quí 

chuộng đối với mọi gía trị nhân bản đích thực, trong đó tương 

quan liên vị cũng như các tương quan xã hội, với những gì 

hàm chứa trong đó để đào tạo tính tình, để biết tự chủ và biết 

sử dụng đ ng đắn các xu hướng riêng của mình, để biết cách 

nhận xét và gặp gỡ những người khác phái, và những chuyện 

khác như thế. Ngoài ra, đặc biệt đối với các Ki-tô hữu, còn 

phải có sự đào tạo vững chắc về đời sống thiêng liêng và giáo 

lý, để hiểu được rằng hôn nhân là một ơn gọi và là một sứ 

mạng đích thực, những vẫn không loại trừ khả năng tận  hiến 

cho Thiên Ch a trong ơn gọi linh mục hoặc tu sĩ.  

 - Chuẩn bị gần:  

 Sẽ dựa trên nền tảng ấy và là một công cuộc lâu dài: bắt 

đầu từ lứa tuổi thích hợp và với việc dạy giáo lý tương xứng, 

tương tự phần nào như hành trình dự tòng. Công việc này sẽ 

gồm việc chu n bị chuyên biệt về các bí tích, như để giúp các 

bạn trẻ tái khám phá các bí tích. Việc canh tân giáo lý theo 

chiều hướng đó cho tất cả những ai đang chu n bị hôn nhân 

Ki-tô giáo là một điều hết sức cần thiết, để bí tích sẽ được cử 

hành và được sống với những dữ kiện luân lý và thiêng liêng 

thích hợp. Đến lúc thích hợp và tùy theo những đòi hỏi cụ thể 

khác nhau, việc đào tạo tôn giáo cho những người đính hôn 

sẽ phải được bổ túc bằng một sự chu n bị cho đời sống lứa 

đôi: khi trình bày hôn nhân như một tương quan liên vị phải 

được phát triển liên tục giữa người nam và người nữ. Người 

ta phải khuyến khích họ đào sâu những vấn đề về tính dục 

hôn nhân và về vai trò cha mẹ có ý thức trách nhiệm, cùng 

với những hiểu biết cốt yếu gắn liền với các vấn đề ấy trong 

lãnh vực sinh lý và y học, và đưa họ tới chỗ làm quen với 
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những phương pháp tốt để giáo dục con cái, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi để họ có được những yếu tố cơ bản cho 

một nếp sống gia đình ổn định (việc làm chắc chắn, đủ điều 

kiện tài chánh, biết điều hành sáng suốt, có khái niệm về kinh 

tế gia đình v.v.. 

Sau cùng, cũng sẽ không được coi thường việc chu n bị cho 

công cuộc tông đồ gia đình, cho tình huynh đệ và sự cộng tác 

với các gia đình khác, cho việc tích cực hội nhập vào các 

nhóm, các hiệp hội, các phong trào và các sáng kiến có mục 

đích đem lại thiện ích nhân bản và Ki-tô giáo cho gia đình” 

- Chuẩn bị liền trước khi cử hành bí tích:  

 “ hải diễn ra trong nhiều tháng và nhất là trong những tuần 

cuối trước lễ cưới để nhờ đó có thể đem lại một ý nghĩa mới, 

một nội dung mới và một hình thức mới cho việc quen gọi là 

điều tra hôn phối mà giáo luật đòi buộc. Một việc chu n bị như 

thế vốn cần thiết cho tất cả mọi trường hợp, lại càng kh n cấp 

hơn cho những đôi hôn phối còn gặp nhiều thiết sót và khó 

khăn về mặt giáo lý và thực hành Ki-tô giáo. Trong số các yếu 

tố phải truyền đạt trong  tiến trình  đức tin này, tựa như ở thời 

kỳ dự tòng, cũng phải có việc đào sâu về mấu nhiệm Chúa Ki-

tô và Giáo hội, về ý nghĩa của ân sủng và của trách nhiệm gắn 

liền với hôn nhân Ki-tô giáo. Đó là chưa kể tới việc chu n bị để 

tham dự tích cực vào nghi lễ phụng vụ hôn phối” (FC 66).  

- Cử hành bí tích:  

“ ôn nhân  i-tô giáo đòi hỏi phải theo luật cử hành phụng 

vụ, để diễn tả tính cách xã hội và cộng đồng, nơi bản chất 

Giáo hội và bí tích của khế ước hôn nhân giữa hai người đã 

được rửa tội” (FC 67). Việc cử hành bí tích được hiểu như 

một hành vi bí tích để thánh hóa, như một dấu chỉ và như một 

hành vi bí tích của Giáo hội (xem FC 67). 
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3.4 Mục vụ sau Lễ Cưới:  

“Trong cụ thể, ưu tư mục vụ dành cho những gia đình hợp lệ, 

làm cho mọi thành phần cộng đồng Giáo hội địa phương dấn 

thân gi p đỡ đôi bạn khám phá và sống ơn gọi cũng như sứ 

mạng mới của mình, để gia đình ngày  càng trở nên một cộng 

đồng yêu thương đích thực, phải làm cho mọi phần tử đều 

được gi p đỡ và được đào tạo, để chu toàn trách nhiệm của 

mình trước những vấn đề mới, để phục vụ lẫn nhau cũng như 

để tham gia vào đời sống gia đình” . 

Trong việc mục vụ dành với các gia đình trẻ, Giáo hội phải 

quan tâm giáo dục cho họ biết sống tình yêu vợ chồng cách có 

trách nhiệm, trong tương quan với các đòi hỏi về hiệp thông và 

phục vụ sự sống, cũng như dạy cho họ biết hòa hợp tình thân 

mật của tổ ấm gia đình với trách nhiệm quảng đại chung của 

mọi người trong việc xây dựng Giáo hội và xã hội nhân loại. Khi 

có con cái, đôi bạn trở thành một gia đình theo nghĩa tròn đầy 

và chuyên biệt. L c đó Giáo hội vẫn còn phải gần gũi hai cha 

mẹ để gi p đỡ họ đón nhận con cái và yêu mến ch ng như một 

ơn Ch a sự sống ban cho, vui vẻ chấp nhận vất vả để phục vụ 

cho chúng lớn lên về mặt nhân bản và Ki-tô giáo” (FC 69). 

IV. THÂO LUẬN VÀ ỨNG DỤNG 

4.1 Bạn có cảm nghĩ, nhận thức, quyết tâm gì sau khi nghe 

trình bày đề tài II này? Xin hãy chia sẻ với các bạn khác. 

4.2 Đối chiếu với thực tế ở giáo xứ, bạn có nhận xét gì? 

Bạn có thể làm gì để giáo xứ bạn quan tâm hơn nữa đến các 

giai đoạn Mục vụ Gia đình, nhất là giai đoạn chuẩn bị cho các 

bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình? 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[Tác giâ gửi tặng GDHT] 
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CÁC CƠ CẤU CỦA MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1.1 Giúp các học viên biết  rõ những cơ cấu của Mục vụ 

Gia đình.  

1.2 Giúp họ ý thức trách nhiệm của riêng mình đối với Mục 

vụ Gia đình, để tùy khả năng và hoàn cảnh họ đóng góp công 

sức vào việc thực thi trách nhiệm quan trọng ấy.  

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ  

2.1 Theo bạn thì những cơ cấu của Mục vụ Gia đình là cơ 

cấu nào? Những cơ cấu ấy hoạt động như thế nào trong Giáo 

hội Việt Nam? 

2.2 Theo bạn thì những cơ cấu ấy phải sao để chu toàn 

trách nhiệm về Mục vụ Gia đình như  Tông huấn Familiaris 

Consortio đã xác định?  

2.3 Riêng bạn, bạn có ý thức và thể hiện trách nhiệm của 

bạn về Mục vụ Gia đình không? Bạn thể hiện trách nhiệm ấy 

như thế nào? 

III. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ  

Trong đề tài III này, chúng ta sẽ xem xét quan điểm và giáo 

huấn của Tông huấn các cơ cấu của Mục vụ Gia đình (số 70-72)   

3.1 Cộng đồng Giáo hội:  

“Mục vụ gia đình – một hình thức Mục vụ đặc thù và 

chuyên biệt – tìm thấy nơi chính Giáo hội, nguyên tắc hoạt 

động và khuôn mẫu trách nhiệm, qua các cơ cấu và các nhân 

viên của Giáo hội” (FC 69). 

3.2 Giáo xứ:  

“Các Giáo hội địa phương vẫn là những tác nhân trực tiếp 
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nhất và hữu hiệu nhất để thể hiện Mục vụ Gia đình. Theo 

nghĩa đó, mỗi Giáo hội địa phương và nói rõ hơn mỗi cộng 

đoàn giáo xứ, phải ý thức mạnh mẽ về ân sủng và trách nhiệm 

đã nhận được từ Ch a để cổ võ Mục vụ Gia đình” (FC 70). 

3.3 Gia đình:  

“Trong lãnh vực này, phải nhìn nhận vị trí đặc biệt dành cho 

sứ mạng các đôi vợ chồng và các gia đình, nhờ ân sủng từ bí 

tích họ đã lãnh nhận. Sứ mạng này nhằm xây dựng Giáo hội 

và Nước Chúa trong lịch sử… Các đôi vợ chồng cho toàn việc 

tông đồ này trước hết trong gia đình riêng của họ, bằng cách 

làm chứng qua đời sống đ ng theo luật Ch a dưới mọi khía 

cạnh, bằng việc đào tạo về mặt giáo lý Ki-tô giáo cho con cái, 

gi p ch ng trưởng thành trong đức tin, giáo dục đức khiết 

tịnh, chu n bị cho ch ng vào đời, săn sóc để chúng tránh 

những nguy hiểm về ý thức hệ và luân lý mà ch ng đang bị 

đe dọa, giúp chúng hội nhập cách tiệm tiến và hữu trách vào 

cộng đồng Giáo hội và cộng đồng dân sự, gi p đỡ và góp ý 

cho chúng trong khi chọn lựa ơn gọi, gi p đỡ lẫn nhau giữa 

các phần tử trong gia đình để cùng được lớn lên về mặt nhân 

bản và Ki-tô giáo và nhiều điều khác nữa. Ngoài ra việc tông 

đồ gia đình còn được triển nở dưới hình thức những công tác 

bác ái về tinh thần cũng như vật chất đối với các gia đình 

khác, cũng như đối với những ngườii đau ốm, già cả, tàn tật, 

mồ côi, góa bụa, những người chồng, những người vợ bị bỏ 

rơi, những người mẹ độc thân và những người mẹ trong tình 

huống khó khăn, đang bị cám dỗ loại bỏ đứa con còn trong 

bào thai, v.v…” (FC 71). 

3.4 Các hiệp hội gia đình nhằm phục vụ các gia đình:  

“Cũng trong khuôn khổ Giáo hội là chủ thể chịu trách nhiệm 

về Mục vụ Gia đình, còn phải nhắm đến những nhóm tín hữu 
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khác nhau, trong đó mầu nhiệm Giáo hội Đức Ki-tô được biểu 

lộ và sống ở một mức độ nào đó. Một điều quan trọng nữa là 

phải biết đến và coi trọng các cộng đồng Giáo hội, các nhóm và 

rất nhiều phong trào đang dấn thân vào Mục vụ Gia đình theo 

những cách thế khác biệt và với các danh hiệu và mức độ khác 

nhau, lưu ý rằng mỗi tổ chức đều có những đặc điểm, mục tiêu, 

cách kết nạp và phương pháp riêng.  

Vì lý do đó, Thượng Hội đồng Giám mục đã chính thức nhìn 

nhận sự đóng góp ích lợi của những hiệp hội có tính cách tu 

đức, đào tạo hay làm việc tông đồ như thế. Vai trò của những 

hiệp hội này là làm dấy lên nơi các tín hữu một ý thức bén nhạy 

về sự liên đới, là tạo điều kiện thuận lợi cho một nếp sống được 

gợi hứng do Tin Mừng và do đức tin của Giáo hội, là đào tạo 

cho lương tâm của mọi người biết theo gía trị Ki-tô giáo chứ 

không theo tiêu chu n của ý kiến đám đông, là khuyến khích 

các công cuộc bác ái đang hướng về việc gi p đỡ lẫn nhau hay 

hướng về người khác vớii một tinh thần cởi mở có sức làm cho 

các gia đình  i-tô hữu thật sự trở thành nguồn sáng đích thực 

và là men lành mạnh cho các gia đình khác” (FC 72). 

IV.THÂO LUẬN VÀ ỨNG DỤNG 

4.1 Làm thế nào để những cơ cấu của Mục vụ Gia đình ý 

thức và thực thi vai trò của mình một cách có hiệu quả trong 

lãnh vực Mục vụ Gia đình?  

4.2 Riêng bạn, bạn thấy mình phải làm gì từ nay về sau để 

thực thi trách nhiệm của mình trong lãnh vực Mục vụ Gia đình 

quan trọng này? Bạn quyết tâm thực hiện một số việc cụ thể 

nào? 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[Tác giâ gửi tặng GDHT] 
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NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM 

VỀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1.1 Giúp các học viên biết  rõ những ai là người có trách 

nhiệm đặc biệt đối với Mục vụ Gia đình.  

1.2 Giúp họ ý thức trách nhiệm của riêng mình đối với Mục 

vụ Gia đình, để tùy khả năng và hoàn cảnh họ đóng góp công 

sức vào việc thực thi trách nhiệm quan trọng ấy.  

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ  

2.1 Theo bạn thì những ai có trách nhiệm về Mục vụ Gia 

đình? Do đâu mà những người ấy có trách nhiệm về Mục vụ 

Gia đình? Những người ấy có ý thức và thực thi trách nhiệm 

của họ không? Tại sao? 

2.2 Riêng bạn, bạn có ý thức và thể hiện trách nhiệm của 

bạn về Mục vụ Gia đình không? Bạn thể hiện trách nhiệm ấy 

như thế nào? 

III. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ  

Trong đề tài IV này, chúng ta sẽ xem xét quan điểm và giáo 

huấn của Tông huấn những người có trách nhiệm về Mục vụ 

Gia đình (số 73-76). Ngoài chính gia đình –vừa là đối tượng 

vừa là chủ thể trước hết của Mục vụ Gia đình – còn phải nhắc 

đến những người có trách nhiệm chính yếu khác trong ngành 

Mục vụ đặc biệt này. 

3.1 Các Giám mục:  

“Người chịu trách nhiệm đầu tiên về Mục vụ Gia đình trong 

giáo phận là Giám mục. Như một người cha và chủ chăn, 
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ngài phải đặc biệt lo lắng cho ngành này, chắc chắn là ngành 

ưu tiên của Mục vụ. Ngài phải hiến cho ngành này tất cả sự 

chú trọng, bận tâm, thời giờ, nhân sự và tài lực: nhưng hơn 

hết đích thân ngài phải đem lại một điểm tựa cho các gia đình 

và cho tất cả những người đang gi p ngài, trong công việc 

Mục vụ Gia đình, thuộc những cơ cấu khác nhau của giáo 

phận. Cách riêng ngài phải tha thiết quan tâm để giáo phận 

ngày càng thực sự là một “gia đình giáo phận”, làm mẫu mực 

và nguồn hy vọng cho nhiều gia đình đang là thành phần của 

giáo phận” (FC 73). 

3.2 Các linh mục và phó tế:  

“Các Giám mục được gi p đỡ cách đặc biệt do các linh 

mục mà trach nhiệm của họ – như Thượng Hội đồng Giám 

mục đã chính thức nhấn mạnh – tạo thành một phần cốt yếu 

trong thừa tác vụ của Giáo hội đối với hôn nhân và gia đình. 

Cũng phải nói hế về các phó tế khi họ được trao nhiệm vụ về 

ngành mục vụ này. 

Trách nhiệm của các vị ấy không những mở rộng trên các 

vấn đề luân lý và phụng vụ, nhưng còn cả trên các vấn đề cá 

nhân và xã hội. Các vị phải nâng đỡ gia đình trong các khó 

khăn và đau khổ, bằng cách đứng bên cạnh các phầntử gia 

đình, gi p họ biết nhìn cuộc sống dưới ánh sáng Tin Mừng. 

Được chu n bị thích đáng và nghiêm ch nh cho việc tông đồ 

này, các linh mục và phó tế bao giờ cũng phải xử sự, đối với 

các gia đình, như một người cha, người anh, chủ chăn và 

thày dạy bằng cách giúp họ với sự trợ giúp của ân sủng và 

soi sáng cho họ với ánh sáng của sự thật” (FC 74). 

3.3 Nam nữ tu sĩ:  

“Nam nữ tu sĩ và những người tận hiến nói chung, có thể 

góp phần vào công tác tông đồ gia đình… Nam nữ tu sĩ, các 

thành viên các Tu hội Đời và các Hội trọn lành khác, với danh 
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nghĩa cá nhân và tập đoàn, cũng đều có khả năng đem lại 

một sự phục vụ nào đó cho các gia đình, đặc biệt quan tâm 

tới trẻ em, nhất là những trẻ em bị bỏ rơi, không được chấp 

nhận, mồ côi, nghèo khổ hay tàn tật; và họ có thể làm điều đó 

bằng cách thăm viếng các gia đình và săn sóc bệnh nhận; tạo 

những tương quan đầy kính trọng và bác ái với những gia 

đình thiếu vắng, đang gặp khó khăn hoặc phân tán; trình bày 

giáo huấn và đưa ra những lời khuyên để chu n bị cho các 

bạn trẻ bướcvào hôn nhân và gi p cho các đôi bạn trong vấn 

đề truyền sinh thật sự có trách nhiệm; gi p đỡ các gia đình 

mở cửa đón nhận người khác một cách giản dị và chân tình, 

để các gia đình có thể gặp được ở đó cảm thức về Thiên 

Chúa, sự ham thích cầu nguyện và hồi tâm, tấm gương cụ thể 

về một đời sống trong tình bác ái và niềm vui huynh đệ giữa 

các thành phần trong đại gia đình Thiên Ch a” (FC 75). 

3.4 Những giáo dân chuyên môn:  

“Các giáo dân chuyên môn (y sĩ, luật gia, tâm lý gia, trợ tá 

xã hội, cố vấn v.v..) có thể hỗ trợ các gia đình với tính cách cá 

nhân, hoặc trong công tác của những hiệp hội hay các tổ 

chức khác nhau, để góp phần soi sáng, cố vấn, định hướng 

và nâng đỡ. Cũng có thể nói lại cho họ những lời huấn dụ tôi 

đã có dịp nói với Liên đoàn các Cố vấn Gia đình  i-tô giáo: 

“Việc dấn thân của quí vị thật đáng được gọi là sứ mạng, vì 

những mục tiêu mà quí vị theo đuổi thật cao cả và kết quả 

phát xuất từ đó có tính cách quyết định cho lợi ích của xã hội 

cũng như của chính cộng đồng Ki-tô hữu….  iệu quả của tất 

cả những gì mà quí vị làm được để nâng đỡ các gia đình, sẽ 

vượt khỏi lãnh vực riêng của gia đình, để đạt đến cả những 

người khác và ảnh hưởng trên xã hội. Tương lai của thế giới 

và của Giáo hội đi qua các gia đình”  (Diễn văn cho Liên đoàn 
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các Cố vấn Gia đình Ki-tô giáo „Confédération des Conseillers 

familiaux chrétienne‟ ngày 29-11-1980, số 3-4; FC số 75). 

3.5 Những người sử dụng và nhân viên ngành truyền 

thông xã hội:  

Tông huấn xác định: “Những phương tiện truyền thông xã 

hội „thường tác động sâu xa trên tình cảm và trí tuệ, luân lý 

lẫn tôn giáo của những người sử dụng‟, nhất là các người trẻ 

(Phao-lô VI, Sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 

3, 7-4-1969, AAS 61 (1969), t.455). Chúng có thể tạo một ảnh 

hưởng hữu ích cho đời sống và những thói quen của gia đình 

cũng như cho việc giáo dục trẻ em, nhưng đồng thời chúng 

cũng giấu ẩn „những cạm bẫy và nguy hiểm mà người ta 

không thể coi thường‟ (Gio-an Phao-lô II, Sứ điệp ngày thế 

giới truyền thông xã hội 1-5-1980: Insegnamenti di Giovanni 

Paolo II, III, 1 (1980), t.1042) và chúng cũng có thể trở nên 

phương tiện –đôi khi được vận dụng thật khéo léo và có hệ 

thống như, thật đáng tiếc, vẫn xẩy ra trong nhiều nước trên 

thế giới – để chuyên chở những ý thức hệ phá hoại hay 

những nhãn quan lệch lạc về cuộc sống, gia đình, tôn giáo, 

luân lý, khinh thường phẩm giá và định mệnh con người. 

Nguy hiểm còn rõ hơn nữa khi „lối sống hiện nay, cách riêng 

tại các nước kỹ nghệ, thường lôi kéo các gia đình đến chỗ 

thoái thác trách nhiệm giáo dục con cái, viện cớ có những tiện 

ích giải trí  (có sẵn ở gia đình qua truyền hình và một số sách 

báo) để trôi qua hết thì giờ và sinh hoạt nhi đồng, thiếu niên” 

(Gio-an Phao-lô II, Sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội 

1980, 1-5-1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III, 1 

(1980), t.1042).  

Và Tông huấn kết luận: “Do đó, ch ng ta có “bổn phận” phải 

ra sức bảo vệ giới trẻ thoát khỏi những cuộc “tấn công” của 

các phương tiện truyền thông đại chúng, bằng cách sử dụng 
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các phương tiện giải trí lành mạnh, hữu ích và mô phạm về thể 

lý, luân lý và thiêng liêng, “để gia tăng gía trị cho thời giờ rảnh 

rỗi của giới trẻ cũng như định hướng năng lực cho họ” (Gio-an 

Phao-lô II, Sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội 1981, 10-

5-1981, số 5: Osservatore Romano 22-5-1981, t.2). 

“Ngoài ra, vì các phương tiện truyền thông xã hội – cũng 

như học đường và môi sinh – thường gây ảnh hưởng đáng kể 

trong việc đào tạo con cái, cho nên với tư cách là những 

người sử dụng các phương tiện ấy, các cha mẹ cần giữ vai 

trò chủ động trong việc sử dụng cách điều độ, có phê phán, 

phản t nh và khôn ngoan, hầu định mức ảnh hưởng của 

ch ng trên con cái, cũng như giữ vai trò chủ động trong việc 

can thiệp nhằm giáo dục cho lương tâm của con cái có được 

những phán đoán trong sáng và khách quan, để chúng có thể 

chấp nhận hay từ chối một chương trình nào đó trong những 

chương trình được trình chiếu” (Như trên).  

Cha mẹ sẽ thực hiện một cố gắng tương tự để tìm cách gây 

ảnh hưởng trên chính việc chọn và chu n bị các chương 

trình, bằng cách có những sáng kiến thích hợp để liên lạc với 

những người có trách nhiệm thuộc các cấp khác nhau trong 

việc sản xuất và phát hành, để bảo đảm không vì quyền lợi 

bất chấp những gía trị nhân bản nền tảng, là một phần công 

ích xã hội đích thực, và hơn nữa để người ta đừng cố tình gây 

thiệt hại cho các gía trị ấy, ngược lại, sẽ phổ biến những 

chương trình thích hợp trình bày các vấn đề gia đình, trong 

ánh sáng trung thực của chúng và cách giải đáp thỏa đáng 

cho các vấn đề ấy. Về vấn đề này, vị tiền nhiệm của tôi là 

Đức Phao-lô VI đã viết: “Các nhà sản xuất phải nhận biết và 

tôn trọng những đòi hỏi của gia đình. Điều đó giả thiết đôi khi 

họ phải rất can đảm và l c nào cũng phải ý thức trách nhiệm 

rất cao. Thật vậy, họ phải tự ngăn cấm mình về tất cả những 
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gì có thể làm tổn thương đến gia đình trong sự hiện hữu, bền 

vững, quân bình và hạnh phúc; vì mọi điều phương hại đến 

các giá trị căn bản của gia đình – dù là tự do luyến ái hay 

những sự bạo hành, biện hộ cho sự ly dị hay những thái độ 

chống xã hội của người trẻ – đều là một sự phương hại cho 

thiện ích đích thực của con người” (Phao-lô VI, Sứ điệp ngày 

thế giới truyền thông xã hội lần thứ 3, 7-4-1969, AAS 61 

(1969), t. 456). 

Và trong một dịp tương tự, chính tôi cũng đã nhấn mạnh 

rằng, các gia đình “phải có thể tin cậy thật tình vào thiện chí, 

sự ngay thẳng và ý thức trách nhiệm của những người 

chuyên nghề truyền thông đại chúng: từ các nhà xuất bản, 

văn sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, tác g a kịch bản, đến các 

thông tín viên, bình luận viên, diễn viên ” (Như trên). Vì thế 

Giáo hội cũng có bổn phận phải không ngừng dành mọi quan 

tâm cho các hạng nhân viên ấy, đồng thời khuyến khích và 

nâng đỡ những người công giáo cảm thấy mình được kêu gọi 

và có khả năng để dấn thân vào các ngành tế nhị ấy” (Gio-an 

Phao-lô II, FC 76; Sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội 

1980, 1-5-1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III, 1 

(1980), t.1044). 

IV. THÂO LUẬN VÀ ỨNG DỤNG 

4.1 Làm thế nào để những người có trách nhiệm về Mục vụ 

Gia đình ý thức và chu toàn trách nhiệm của mình trong lãnh 

vực Mục vụ Gia đình?  

4.2 Riêng bạn, bạn thấy mình phải làm gì từ nay về sau để 

thực thi trách nhiệm của mình trong lãnh vực Mục vụ Gia đình 

quan trọng này? Bạn quyết tâm thực hiện một số việc cụ thể 

nào? 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[Tác giâ gửi tặng GDHT] 
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NỘI DUNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1.1 Giúp các học viên hiểu rõ nội dung của một Khóa Giáo 

lý Hôn nhân (hay Khóa Chuẩn bị Hôn nhân Gia đình) phải 

bao gồm những gì? 

1.2 Giúp các học viên trau dồi khả năng có thể lên chương 

trình giảng dạy cho một Khóa Giáo lý Hôn nhân (hay Khóa 

Chuẩn bị Hôn nhân Gia đình). 

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ 

2.1 Bạn thấy các Khóa Giáo lý Hôn nhân ở giáo xứ bạn có 

Nội Dung như thế nào? Nội Dung ấy có đầy đủ không? Tại sao? 

2.2 Theo bạn thì Nội Dung Khóa Giáo lý Hôn nhân (hay 

Chuẩn bị Hôn nhân Gia đình) phải bao gồm những phần nào 

về mặt nhân bản Ki-tô giáo và về mặt giáo lý? 

III. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ  

3.1 Trọng tâm Mục vụ Gia đình cûa các giáo xứ hiện nay là 

Khóa Giáo lý Hôn nhân: 

Nhìn vào sinh hoạt các giáo xứ, chúng ta thấy Mục vụ Gia 

đình của Giáo hội chúng ta tập trung nhiều nhất vào việc 

chuẩn bị liền trước khi cử hành bí tích Hôn nhân. Tông huấn 

Familiaris Consortio đã xác định về yêu cầu giáo lý của việc 

chuẩn bị này: “Trong số các yếu tố phải truyền đạt trong tiến 

trình  đức tin này, tựa như ở thời kỳ dự tòng, cũng phải có 

việc đào sâu về mầu nhiệm Chúa Ki-tô và Giáo hội, về ý 

nghĩa của ân sủng và của trách nhiệm gắn liền với hôn nhân 

Ki-tô giáo. Đó là chưa kể tới việc chu n bị để tham dự tích 

cực vào nghi lễ phụng vụ hôn phối” (FC 66).   
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Nhưng có lẽ các bạn trẻ công giáo Việt Nam ghi danh theo 

học Khóa Giáo lý Hôn nhân, có một nhu cầu quan trọng khác 

mà chính các bạn trẻ ấy cũng không ý thức. Đó là củng cố 

đời sống đức tin bằng việc ôn lại giáo lý căn bản của Ki-tô 

giáo. Lý do là vì một số  đông các bạn trẻ trong thời thiếu nhi, 

thiếu niên đã không có điều kiện để học giáo lý rước lễ, thêm 

sức, bao đồng cho đến nơi đến chốn, nên vốn liếng giáo lý 

của các bạn ấy phải nói là rất sơ sài. Việc bổ sung này rất 

cần thiết và cũng phù hợp với yêu cầu của Tông huấn về nội 

dung giai đoạn chuẩn bị gần:  

“Công việc này sẽ gồm việc chu n bị chuyên biệt về các bí 

tích, như để giúp các bạn trẻ tái khám phá các bí tích. Việc 

canh tân giáo lý theo chiều hướng đó cho tất cả những ai 

đang chu n bị hôn nhân Ki-tô giáo là một điều hết sức cần 

thiết, để bí tích sẽ được cử hành và được sống với những dữ 

kiện luân lý và thiêng liêng thích hợp. Đến lúc thích hợp và tùy 

theo những đòi hỏi cụ thể khác nhau, việc đào tạo tôn giáo 

cho những người đính hôn sẽ phải được bổ túc bằng một sự 

chu n bị cho đời sống lứa đôi: khi trình bày hôn nhân như một 

tương quan liên vị phải được phát triển liên tục giữa người 

nàm và người nữ. Người ta phải khuyến khích họ đào sâu 

những vấn đề về tính dục hôn nhân và về vai trò cha mẹ có ý 

thức trách nhiệm, cùng với những hiểu biết cốt yếu gắn liền 

với các vấn đề ấy trong lãnh vực sinh lý và y học, và đưa họ 

tới chỗ làm quen với những phương pháp tốt để giáo dục con 

cái, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ có được những 

yếu tố cơ bản cho một nếp sống gia đình ổn định (việc làm 

chắc chắn, đủ điều kiện tài chánh, biết điều hành sáng suốt, 

có khái niệm về kinh tế gia đình v.v..) 

Sau cùng, cũng sẽ không được coi thường việc chuẩn bị 

cho công cuộc tông đồ gia đình, cho tình huynh đệ và sự 

cộng tác với các gia đình khác, cho việc tích cực hội nhập 
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vào các nhóm, các hiệp hội, các phong trào và các sáng kiến 

có mục đích đem lại thiện ích nhân bản và Ki-tô giáo cho gia 

đình (xem FC 66).   

3.2 Nội dung Khóa Giáo lý Hôn nhân: 

Từ những hướng dẫn quan trọng trên của Tông huấn 

Familiaris Consortio, thiết tưởng Nội Dung Khóa Giáo lý Hôn 

nhân phải bao gồm các mảng đề tài như: Nhân bản Ki-tô giáo 

- Giáo lý cơ bản - Giáo lý Hôn nhân – Đời sống và bổn phận 

của gia đình Ki-tô hữu: 

(a) Một số đề tài liên quan tới Nhân bản Kitô giáo: 

1.- Tâm sinh lý nam nữ khác biệt. 

2.- Vai trò của tính dục trong đời sống lứa đôi. 

3- Vấn đề kế hoạch hóa gia đình hay điều hòa sinh sản 

theo Kitô giáo. 

4.- Đời sống lứa đôi hòa hợp trong yêu thương, tôn trọng, 

cởi mở và thủy chung. 

(b) Một số đề tài liên quan tới bổn phận của Gia đình: Bốn 

bổn phận chính của gia đình  i-tô hữu:  

1.-Đào tạo một cộng đồng các ngôi vị.  

2.-Phục vụ sự sống.  

3.-Tham gia vào việc phát triển xã hội. 

4.-Tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội.  

(Trong 4 đề tài này sẽ đề cập đến Vai trò của người 

chồng/người cha, người vợ/người mẹ trong gia đình. Cách 

giải quyết những bất đồng và xung khắc giữa vợ/chồng, giữa 

cha mẹ/con cái. Cách tổ chức gia đình) 

(c) Một số đề tài liên quan tới luật pháp: 

1.- Dân luật nói gì về Hôn nhân và gia đình? 
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2.- Giáo luật nói gì về Hôn nhân và gia đình? 

3.-Thủ tục cử hành hôn lễ đời và đạo? 

(d) Một số đề tài liên quan tới Giáo lý công giáo cơ bản:  

1.- Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ.   

2.- Đạo công giáo là đạo mạc khải. 

3.- Đức Giê-su đã rao giảng Tin Mừng, thiết lập Giáo hội và 

các Bí tích.  

4.- Các điều người công giáo tin và các việc người công 

giáo làm (đời sống cầu nguyện, bí tích, luân lý). 

(đ) Một số đề tài liên quan tới Giáo lý  ôn nhân Gia đình:  

1.- Tình yêu và hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa. 

2.- Ý nghĩa và mục đích của Hôn nhân công giáo. 

3.- Hôn nhân công giáo là một Bí tích. 

4.- Đặc tính của Hôn Nhân công giáo.                

IV. THÂO LUẬN & ỨNG DỤNG 

4.1 Yêu cầu mỗi người cho biết Chương trình Lớp/Khóa 

Giáo lý hôn nhân của giáo xứ mình gồm những nội dung gì? 

(Nếu không biết thì đi hỏi những người phụ trách và tường 

trình lại cho lớp). 

4.2 Xin bạn xem xét Chương trình Khóa Chuẩn bị Hôn 

nhân của một Giáo xứ trong thành phố HCM dưới đây: 

Đề tài 1.- Tầm quan trọng của việc chuẩn bị hôn nhân. 

Đề tài 2.- Sống ơn gọi Ki-tô hữu trong đời sống hôn nhân. 

Đề tài 3.- Tâm sinh lý nam nữ. 

Đề tài 4.- Đối thoại trong hôn nhân. 

Đề tài 5.- Khám phá cơ thể của mình. 

Đề tài 6.- Tính dục trong hôn nhân. 

Đề tài 7.- Hôn nhân và Pháp luật. 

Đề tài 8.- Vai trò người Nam người Nữ trong gia đình. 
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Đề tài 9.- Hôn nhân Kitô hữu: một bí tích. 

Đề tài 10.- Ôn tập giáo lý cơ bản. 

Đề tài 11.- Làm cha mẹ có  trách nhiệm. 

Đề tài 12.- Luân lý Kitô giáo về điều hòa sinh sản. 

Đề tài 13.- Điều hòa sinh sản – Phương pháp tự quan sát. 

Đề tài 14.- Gia đình trong xã hội và Giáo hội. 

Đề tài 15.- Gia đình trước biến chuyển thời đại. 

Đề tài 16.- Đời sống cầu nguyện trọng  gia đình. 

Đề tài 17.- Hôn nhân tương lai của bạn. 

 

Xin bạn: 

(1) xếp các đề tài thành từng cụm vấn đề (ví dụ: tâm 

sinh lý, giáo lý hôn nhân, giáo lý cơ bản, đời sống gia 

đình v.v…);  

(2) cho biết ý kiến của bạn về Chương trình ấy: Chương 

trình còn thiếu những đề tài quan trọng nào?   

  

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[Tác giâ gửi tặng GDHT] 
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CÁCH TỔ CHỨC & GIẢNG DẠY 
KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1.1 Giúp các học viên hiểu rõ cách TỔ CHỨC & GIẢNG 

DẠY Khóa Giáo lý Hôn nhân (hay Khóa Chuẩn bị Hôn nhân 

Gia đình). 

1.2 Giúp các học viên trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ 

năng để có thể giảng dạy và tổ chức Khóa Giáo lý Hôn nhân. 

II. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ 

2.1 Các bạn thấy Khóa Giáo lý Hôn nhân (hay Khóa Chuẩn 

bị Hôn nhân Gia đình) được tổ chức và giảng dạy như thế 

nào ở giáo xứ mình? Bạn có cho rằng cách tổ chức và giảng 

dạy ấy đã tốt lắm rồi không? Bạn đề nghị gì cho Khóa ấy 

được tổ chức và giảng dạy cách hoàn hảo hơn?  

2.2 Theo bạn thì để tổ chức và giảng dạy thành công Khóa 

Giáo lý Hôn nhân cần phải có những điều kiện gì?  

III. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ  

3.1 Mục đích cûa Khóa Giáo lý Hôn nhân:    

Có nhiều người cho rằng mục đích chính của Khóa Giáo lý 

Hôn nhân hay Khóa Chuẩn bị Hôn nhân Gia đình là nhằm 

giúp các bạn trẻ chuẩn bị chu đáo cho việc cử hành bí tích 

Hôn phối. Thật ra đó không phải là mục đích duy nhất của 

Khóa Giáo lý Hôn nhân hay Khóa Chuẩn bị Hôn nhân Gia 

đình. Đó chỉ là mục đích gần hay mục đích trước mắt. Còn có 

một mục đích khác có lẽ còn quan trọng hơn là giúp các bạn 

trẻ có điều kiện xây dựng một cuộc sống hôn nhân và gia 

đình hạnh phúc. Đây chính là mục đích xa và toàn diện của 
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Khóa Giáo lý Hôn nhân hay Khóa Chuẩn bị Hôn nhân Gia 

đình.   

3.2 Nội dung cûa Khóa Giáo lý Hôn nhân:   

Vì thế, Khóa Giáo lý Hôn nhân hay Chuẩn bị Hôn nhân Gia 

đình phải bao gồm cả phần kiến thức, hiểu biết (về nhân bản, 

luật pháp và giáo lý), cả phần kinh nghiệm sống (sống đức 

tin, cầu nguyện, hiệp thông giữa hai người yêu nhau và sắp 

lấy nhau). 

3.3 Các khâu chính cûa việc tổ chức Khóa Giáo lý Hôn nhân:  

(a) Chu n bị : lên chương trình, mời giảng viên, thông báo, 

phát phiếu đăng ký, ghi danh, nhận ảnh, lên danh sách, bảng 

tên, chia tổ học viên và tổ chức lễ khai giảng.  

(b) Triển khai : giảng dạy, điểm danh, linh hoạt lớp, cầu 

nguyện đầu giờ và cuối giờ, nhận xét buổi học, kiểm tra bài, 

buổi dã ngoại. 

(c) Kết thúc : các học viên lượng gía khóa học, tổ chức lễ 

bế giảng, phát chứng chỉ, rút ưu khuyết điểm giữa ban tổ 

chức và điều hành. 

3.4 Nhân sự cần có cûa Khóa Giáo lý Hôn nhân và chức 

năng cûa mỗi người:   

Muốn tổ chức Khóa Giáo lý Hôn nhân thành công cần có 

các giảng viên (ban giảng dạy) có sư  phạm và một nhóm phụ 

trách Khóa, gồm ban điều hành và một hai linh hoạt viên có 

năng lực phục vụ các học viên. 

(a) Về phương pháp sư phạm trong giâng dạy:  

Các giảng viên nên dùng nhiều phương pháp khác nhau để 

trình bày các đề tài cho lớp học sinh động và thay đổi: thuyết 
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trình, thảo luận tổ-đúc kết-bổ sung, chiếu phim, trả lời câu 

hỏi…  

Có một phương pháp sư phạm rất thích hợp với các học 

viên trưởng thành là phương pháp Xem-Xét-Làm của Phong 

trào Thanh Lao Công quốc tế (tức Thanh niên Lao động Công 

giáo). Giảng viên sẽ đi từ một sự kiện, một câu chuyện xẩy ra 

trong đời thường (Xem) để dẫn các học viên vào việc tìm hiểu 

Giáo lý của Ki-tô giáo về vấn đề được nêu lên (Xét) và rồi đi 

tới việc chọn lựa một cách sống với những hành động cụ thể 

theo Giáo lý ấy (Làm). Ví dụ: Giảng viên cho học viên đọc một 

bài báo viết về nạn phá thai tràn lan và ở mức độ báo động 

trong xã hội chúng ta hiện nay. Các học viên trao đổi với nhau 

về những nguyên nhân và hậu quả của nạn phá thai ấy. 

Giảng viên đặt vấn đề: “Quan điểm của Giáo hội Công giáo, 

của Thiên Chúa về vấn đề phá thai là như thế nào?”. Các học 

viên có cơ hội nói lên hiểu biết của mình. Rồi giảng viên giúp 

các học viên tìm hiểu đầy đủ hơn về quan điểm của Giáo hội, 

của Thiên Chúa về vấn đề phá thai. Nhờ vậy các học viên sẽ 

được tiếp cận với Giáo lý Ki-tô giáo về ý nghĩa cao cả và 

thánh thiêng của sự sống và bổn phẩn phải bảo vệ sự sống 

của các bậc làm cha làm mẹ. Sau cùng giảng viên mời gọi 

các học viên chấp nhận sống theo quan điểm của Ki-tô giáo 

về vấn đề này tức thực hành điều Giáo hội dạy, coi phá thai 

là một trọng tội đối với bào thai và với Thiên Chúa.  

Mỗi giảng viên có thể phụ trách một hai hay một mảng đề tài. 

Có lẽ cách tốt nhất là Khóa học không có quá nhiều giảng 

viên mà chỉ có chừng 4,5 giảng viên, mỗi người phụ trách một 

mảng đề tài. Như thế thì giữa các giảng viên và học viên sẽ 

có mối quan hệ thân tình, gần gũi hơn.  
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(b) Việc điều hành, quân lý lớp học: 

Việc điều hành, quản lý lớp học phải khoa học, chu đáo, 

chặt chẽ (có điểm danh, không chấp nhận học viên vắng mặt, 

nhưng có buổi bổ sung ngoài lớp, có kiểm tra nghiêm túc) 

nhưng không gò bó, ngột ngạt, tôn trọng các bạn trẻ và tạo 

điều kiện cho sự tin tưởng lẫn nhau. 

(c) Việc linh hoạt lớp học:  

Việc linh hoạt lớp học cũng rất quan trọng và phải tạo được 

bầu khí vui tươi, cởi mở, thông thoáng đầu óc giúp học viên 

dễ tiếp thu đề tài và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các 

bạn cùng Khóa. Điều lý tưởng (chưa giáo xứ nào làm được) 

là có các cặp vợ chồng đồng hành với các học viên chuẩn bị 

hôn nhân gia đình, ít nhất là trong các buổi sinh hoạt, thảo 

luận tổ. 

IV.THÂO LUẬN VÀ ỨNG DỤNG 

4.1 Bạn có nhận xét gì về việc tổ chức và giảng dạy Khóa 

Giáo lý Hôn nhân của giáo xứ bạn hay của một giáo xứ khác 

mà bạn biết.  

4.2 Bạn có kinh nghiệm gì về việc tổ chức và giảng dạy 

Khóa Giáo lý Hôn nhân? Bạn hãy chia sẻ kinh nhiệm ấy với 

các học viên khác.  

4.3 Bạn quan tâm thế nào đến việc học hỏi người khác về 

cách tổ chức và giảng dạy Giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ? 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội 

[Tác giả gửi tặng GDHT] 
 


