THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN BOSTON
Bắt đầu từ đây và tiếp diễn trong vài năm tới, Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ sẽ tham gia vào một
tiến trình mệnh danh là Công Nghị Về Tính Hiệp Hành (Synodality). Đến năm 2023, Đức
Thánh Cha sẽ nhóm họp với toàn thể anh em Giám Mục khắp nơi trên toàn thế giới và cùng nhau
thảo luận, bàn chọn những phương cách để qua đó Giáo Hội, ở mọi tầng cấp, hoàn thiện hơn tiến
trình lắng nghe những tiếng nói và tâm tư của tất cả thành phần giáo dân.
Tổng Giáo Phận Boston sẽ khởi hành tiến trình này ngay từ bây giờ và yêu cầu giáo dân tham
gia, càng nhiều càng tốt, vào cuộc khảo sát đơn giản bằng cách nối kết với địa chỉ này trên trang
mạng: http://forms.office.com/r/aPadVsPFt9
Xin quí vị làm ơn phổ biến rộng rãi cuộc khảo sát ý kiến này qua điện thư đến với tất cả mọi
người, các hội đoàn và các uỷ ban mục vụ trong giáo xứ quí vị.
Cuộc khảo sát này là bước đầu tiên. Và sau đây sẽ là những bước kế tiếp:
-

-

-

Thánh Lễ Khai Mạc được tổ chức tại Nhà Thờ Chính Toà Holy Cross vào thứ Bảy, ngày
27, tháng 11 vào lúc 4:30 chiều. Thánh lễ cũng sẽ được truyền hình trực tuyến trên đài
CatholicTV;
Hội Đồng Cố Vấn Linh Mục và Hội Đồng Mục Vụ của Tổng Giáo Phận cũng như Hội
Đồng Mục vụ và Uy Ban Tài Chánh của các giáo xứ sẽ tham dự vào những cuộc thảo
luận dựa trên những câu hỏi sẽ sớm được soạn ra và cung cấp cho tất cả;
Thành lập những Nhóm Chuyên Mục từ các chương trình mục vụ, các cộng đoàn tu sĩ, và
tất cả các thành phần giáo dân trong toàn Tổng Giáo Phận.
Năm phiên họp cho công chúng tham dự được tổ chức tại năm Giáo Miền Mục Vụ của
Tổng Giáo Phận;
Tất cả những ý kiến phản hồi sẽ được thu thập và đúc kết trên 10 trang giấy và tài liệu
này sẽ được đệ kiến lên Hội đồng Giám Mục Hoa kỳ trong tháng 4 năm 2022.
Một Nghi Thức Bế Mạc sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Chính Toà vào cuối tháng 4, năm
2022.

Qua tiến trình này, chúng tôi nguyện mong là đóng góp được một phần nào vào cuộc đối thoại
toàn cầu về tính hiệp hành. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi trông mong là tính hiệp hành sẽ

được hoàn thiện hơn tại các cơ cấu tổ chức địa phương thuộc Tổng Giáo Phận, cũng như tại ngay
chính Tổng Giáo Phận.
Mọi thắc mắc về tiến trình này, xin đừng ngần ngại liên lạc với Linh mục Paul Soper qua địa chỉ
điện thư psoper@rcab.org.
Chân thành cảm ơn.

