
1 

Kyo.Prot.N.70/2021 

          2021-12-04 
 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ 16 
CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI 

 

HƯỚNG ĐẾN MỘT HỘI THÁNH MANG TÍNH  
ĐỒNG HÀNH, HIỆP THÔNG, THAM DỰ, TRUYỀN GIÁO  

 
Thư mời gọi trả lời cho các câu hỏi hướng tới sự Hiệp Hành của Hội Thánh 

 
   Giám Mục Giáo Phận Kyoto 

                               Phaolô Otsuka Yoshinao 

 Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới sẽ được khai mạc vào mùa thu năm 2023 
với chủ đề “ Hướng đến một Hội Thánh mang tính đồng hành”. Do vậy,việc chuẩn bị cho 
khai mạc Đại hội của các quốc gia và các giáo phận cũng được coi là một phần của Đại 
hội. 
   Vì vậy, Giáo phận Kyoto cũng sẽ tham gia trả lời các câu hỏi của văn phòng Thượng 
hội đồng giám mục toà thánh Roma. Các câu trả lời của Giáo phận kyoto sẽ được giữ 
nguyên bản tiếng Nhật hoặc các ngôn ngữ khác rồi tập hợp lại và gửi đi, sau đó sẽ được 
lưu trữ như một loại tài liệu tại văn phòng Thượng hội đồng cùng cấp. Ngoài ra, các câu 
trả lời của toàn bộ 16 giáo phận của Nhật Bản cũng sẽ được tập hợp lại, và được tổng 
hợp thành câu trả lời của Hội đồng Giám mục Nhật Bản ( bằng tiếng Anh) và nộp cho 
văn phòng thượng hội đồng cùng cấp. 
 
◼ Ý nghĩa của chủ đề Đại hội 
 Đức Giáo Hoàng Francisco đã không chọn một chủ đề đặc thù mang tính chất mục vụ 
cho Đại Hội Thượng Hội  Đồng Giám Mục lần này, mà thay vào đó Ngài đã chọn thông 
điệp “ HỘI THÁNH CÙNG ĐỒNG HÀNH”- cũng là điều cốt lõi của linh đạo Thượng Hội 
Đồng Giám Mục đối với đời sống và sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội.Để hướng đến Đại 
Hội này, Hội Thánh trên toàn thế giới sẽ đồng hành cùng nhau, và cùng nhìn lại những 
hành trình đã qua để từ những kinh nghiệm đó mà học được các phương án giúp ích cho 
việc thúc đẩy sự hiệp thông trong Hội Thánh, thực hiện sứ vụ tham dự của dân Chúa, và 
sự tự thân sẵn lòng tham gia truyền giáo. 
 
◼ Ban phụ trách Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục của giáo phận Kyoto  
 Tuân theo hướng dẫn công tác chuẩn bị của Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục, 
giáo phận Kyoto đã thành lập ban phụ trách Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục giáo 

phận Kyoto (京都教区シノドス担当部会) bao gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Dưới 

đây là tên các thành viên của ban, có nhiệm kì từ ngày 1/9/2021 tới khi khai mạc đại hội 
vào mùa thu năm 2023:  

鶴山 進栄 ( thuộc bộ phận liên lạc của giáo phận Kyoto), 一場 修, 小立 花忠、クエバ

ス・フェリべ, phòng kế hoạch truyền giáo Phúc Âm. 
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◼ Lắng nghe lời Chúa Thánh Thần 
 Để Giáo Hội phát triển và trưởng thành theo linh đạo của Thượng Hội Đồng Giám Mục, 
cần phải lắng nghe lời Chúa Thánh Thần. 
- Hãy nhớ lại xem Chúa Thánh Thần đã đưa đường dẫn lỗi cho hành trình của Hội 
Thánh như thế nào trong lịch sử, và ngày nay, Người mời gọi chúng ta cùng nhau trở 
thành nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. 
- Tạo cơ hội cho những người bị xua đuổi xung quanh ta bởi nhiều lý do được mọi người 
lắng nghe lời nói của họ. 
- Đánh giá về các ân huệ của Thánh Linh, sự dồi dào và tính đa dạng của quyền năng 
Thiên Chúa trong những điều thiện của cộng đồng và lợi ích của toàn nhân loại.  
- Tìm kiếm các phương pháp giúp mọi người ai cũng có thể hoàn thành sứ vụ tham gia 
rao giảng phúc âm. 
- Làm rõ các cách nhìn sai lệch về Phúc Âm và các phong tục lệch lạc, và nỗ lực trong 
việc thay đổi những điều đó. 
- Xem xét kĩ lưỡng về các chức năng nhiệm vụ, cũng như trách nhiệm của các tổ chức 
trong Hội Thánh. 
- Thông qua sự đối thoại, an ủi , hoà giải, đón nhận và tham dự, sự xây dựng mang tính 
dân chủ, và xúc tiến tình huynh đệ để duy trì cộng đoàn Kitô Giáo mà mọi người có thể 
tin tưởng lẫn nhau. 
- Thắt chặt mối quan hệ giữa Giáo Hội và các nhóm, tổ chức xã hội. Cụ thể là giữa toàn 
thể thành viên cộng đoàn Giáo Hội Công Giáo, các giáo phái thuộc Kitô Giáo, các cộng 
đoàn giáo phận, và các hội đoàn của người giáo dân. 
- Đánh giá các hoạt động mang tính chất linh đạo Thượng Hội Đồng Giám Mục theo các 
cấp  thế giới, khu vực, quốc gia, giáo phận… và tận dụng chúng. 
 
◼ Lời cầu nguyện cho Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục 
 Lời cầu nguyện cho Đại Hội đã được soạn thảo. Trước khi chia sẻ với nhau, hoặc tự 
suy nghĩ mang tính cá nhân về các câu hỏi hướng tới Đại Hội, chúng tôi khuyến khích 
anh chị em dâng lời cầu nguyện và xin ơn dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. 
 
LỜI CẦU NGUYỆN CHO ĐẠI HỘI 
Adsumus Sancte Spiritus 
(Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đang đứng trước Ngài) 
 
 Lạy Chúa Thánh Thần,  
 Chúng con đang đứng trước Ngài, và được quy tụ về nơi đây bởi danh Thánh Ngài 
Xin Ngài đến và ở lại trong chúng con, xin hãy sống trong lòng mỗi người chúng con 
Xin Ngài hãy dạy cho chúng con con đường chúng con nên đi, và chỉ lối để chúng con 
biết nên đi như thế nào 
Xin Ngài nâng đỡ để chúng con là những kẻ yếu đuối và đầy tội lỗi không bị rối loạn khỏi 
sự thống nhất 
Xin hãy dẫn dắt để chúng con không bị lôi kéo vào những con đường sai trái, hay bị lúng 
túng với những cách nhìn lệch lạc bởi sự vô tri 
Xin cho chúng con thống nhất nên một nơi Ngài  
Xin cho chúng con vững bước trên con đường chân lý và chính nghĩa, để tiếp tục trên 
hành trình đến với sự sống đời đời 
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Chúng con xin dâng tất cả những lời thỉnh cầu này tới Ngài - là Đấng hiện diện và hoạt 
động ở mọi nơi mọi lúc 
Trong sự hiệp thông cùng với Chúa Cha và Chúa Con cho đến muôn thuở muôn 
đời. Amen. 
 

CÁC CÂU HỎI DÀNH CHO CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA  
GIÁO PHẬN KYOTO 

 Các câu hỏi mang tính cơ bản, Giáo Hội sẽ vừa dẫn chứng các câu Phúc Âm, vừa đặt 
câu hỏi xem hiện nay, trong Giáo Hội của chúng ta có những hình thức nào của việc thực 
hiện “ GIÁO HỘI CÙNG ĐỒNG HÀNH”.  
Dưới đây là bộ câu hỏi gồm 10 mục thuộc “ Văn bản chuẩn bị cho Đại Hội Thượng Hội 
Đồng Giám Mục” 
 
*Để có thể phản ánh được thật nhiều ý kiến của mọi người thuộc các giáo xứ, các cơ 
sở và đoàn thể, xin hãy thực hiện hình thức thu thập ý kiến. 
*Đặc biệt, hãy làm sao để phản ánh được ý kiến và lời nói, suy nghĩ của những người 
mà bình thường không thể hoặc khó để hỏi ý kiến hay suy nghĩ của họ. 
*Tuy rằng không bắt buộc phải trả lời hết 10 mục câu hỏi, nhưng xin mọi người hãy nhìn 
lại xem “GIÁO HỘI CÙNG ĐỒNG HÀNH ” đã và đang được thực hiện như thế nào trong 
từng hoàn cảnh. Và không nhắm đến việc thu thập trọn vẹn các câu trả lời của toàn bộ 
mục câu hỏi, mà hãy đối chiếu vào hoàn cảnh, hiện trạng của cộng đồng rồi chia sẻ và 
suy ngẫm cùng với thật nhiều thành viên khác. 
 

NỘI DUNG 10 MỤC CÂU HỎI 
 
1.Những người cùng đồng hành của hành trình 

  Bạn sử dụng câu nói “ Giáo xứ của chúng ta” tại giáo xứ mà bạn đang sinh hoạt khi 
nói chuyện với những người nào? Và ngược lại, những người/ nhóm như thế nào đang 
bị bỏ quên ở trong và ngoài giáo xứ? 

 
2. Về việc lắng nghe 

  Trong nội bộ giáo xứ, và với những người không sinh hoạt ở giáo xứ, theo bạn nghĩ 
giáo xứ của chúng ta cần phải lắng nghe tiếng nói của ai? Và có những thuận lợi và 
trở ngại nào khi ta muốn lắng nghe họ? 

  
3.Về việc nói lên suy nghĩ của bản thân 

 Trong cuộc sống thường ngày, cũng như trong sinh hoạt cộng đồng tại các khu vực 
và đoàn thể, có trường hợp nào để chúng ta tuyên xưng cách công khai giá trị của 
Phúc Âm không? Và để làm được điều đó thì có những thuận lợi và trở ngại nào? Đồng 
thời, ai sẽ là người đại diện phát ngôn thay cho giáo xứ khi đối thoại với xã hội? 

 
4. Về việc cử hành phụng vụ 

  Toàn thể các Tín hữu bao gồm các giáo dân hiện đang tham dự cầu nguyện và các 
nghi thức phụng vụ như thế nào? Và sự tham gia đó đang ngày càng mở rộng thêm, 
hay suy thoái đi? 
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5.Trách nhiệm cộng đồng trong việc truyền giáo 

 Tại giáo xứ của bạn, ai là người quyết định kế hoạch giáo dục đức tin và các hoạt 
động công ích xã hội, và họ quyết định như thế nào? Ai là người đảm nhận việc thực 
hiện các kế hoạch đó? Những người đó được tuyển chọn và bồi dưỡng như thế nào? 
Và những người khác có hộ trợ họ đầy đủ và tích cực không? 

 
6. Về việc đối thoại giữa giáo xứ và xã hội 

   Ở giáo xứ của bạn, các phương hướng và chính sách được bàn bạc và quyết định 
như thế nào? Có những trao đổi và cộng tác nào đối với các giáo phận xung quanh, 
cũng như các nhà dòng trong khu vực, các cộng đoàn giáo dân? Bạn đã có những trải 
nghiệm nào trong việc trao đổi và cộng tác với những người không phải là giáo dân? 
Và từ họ bạn học hỏi được điều gì? 

 
7. Về việc cùng đồng hành với các giáo phái khác của Kitô Giáo 

  Giáo xứ của bạn hiện có mối quan hệ như thế nào đối với các anh chị em thuộc giáo 
phái Kitô Giáo khác? Bạn nghĩ họ quan tâm tới những lĩnh vực nào? Việc đối thoại với 
họ sẽ mang lại những thành quả nào, và có những trở ngại gì? 

 
8. Về trách nhiệm và sự tham gia trong việc xây dựng và thực hiện mục tiêu 

  Ai là người đưa ra và quyết định phương pháp để thực hiện các mục tiêu của giáo 
phận và giáo xứ? Việc đưa ra quyết định đó diễn ra như thế nào? 
Việc làm việc nhóm và trách nhiệm chung được hiện đang được thực hành như thế 
nào? Sự tham gia của giáo dân ra sao? Có cơ quan nào thuộc cấp giáo phận để thực 
hiện các công việc liên quan đến quyết định chung và trách nhiệm chung không? Nếu 
có thì nó đem lại thành quả gì, và có những trở ngại nào? 

 
9.Về việc phân biệt và quyết định 

   Ở giáo xứ của bạn, các quyết định được đưa ra theo trình tự và phương thức như 
thế nào? Sự phân biệt về tính chất của các công việc chung có được thực hiện không? 
Làm thế nào để có thể cải thiện chúng tốt hơn? Có thể làm gia tăng tính minh bạch và 
trách nhiệm trong việc giải thích như thế nào? 

 
10. Về việc xây dựng bản thân trong  linh đạo Thượng Hội Đồng Giám Mục 

   Để vừa lắng nghe ý kiến và đối thoại với nhau, vừa xây dựng “GIÁO HỘI ĐỒNG 
HÀNH” phát triển hơn, có thể phân biệt tính chất và đưa ra quyết định trong các công 
việc chung thì những người có trách nhiệm với các công việc tại giáo xứ bạn có thể 
bồi dưỡng và bổ túc cho nhau như thế nào? Và có những trở ngại nào? 
 

 

※HẠN NỘP CÂU TRẢ LỜI 

 Xin cố gắng nộp câu trả lời của các giáo xứ, cộng đoàn và các nhóm trước ngày  
9/4/2022 ( thứ 7) để kịp nộp về Toà Giám Mục 
 Tuy nhiên, hoạt động chuẩn bị cho Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục của giáo 
phân Kyoto vẫn sẽ được tiếp tục. Vì vậy sau khi hết hạn thì vẫn có thể nộp ngay khi 
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các ý kiến được thu thập xong. Các câu trả lời này sẽ giúp ích cho hoạt động chuẩn bị 
cho kì Đại Hội của giáo phận.  

 

※CÁCH NỘP 

 Xin hãy gửi Email cho phòng kế hoạch Truyền giáo Phúc âm ( 福音宣教企画室宛) 

bằng văn bản Word, cỡ giấy A4. 

• Địa chỉ Email: fukuin@kyoto.catholic.jp 

• Ngôn ngữ: Có thể trả lời bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật 

• Địa chỉ liên hệ: Email của phòng kế hoạch Truyền giáo Phúc Âm, hoặc gọi vào 
số điện thoại 075-366-3629 
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