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Phần Giới Thiệu:
Giáo phận Fort Worth, ý thức rằng “bản tính và sự liên đới lệ thuộc vào nhau của chúng ta
như một Giáo hội Công giáo vùng Bắc Texas được trao ban cho chúng ta qua món quà cao
quí tình yêu và của lễ hiến tế Thánh Thể của Đức Kitô,”1 dẫn đưa tới công nghị hiệp hành
là lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và với nhau để phân định những gì Chúa đang nói
với chúng ta một Giáo hội địa phương. Chúng ta tiến hành quá trình này dựa vào kinh
nghiệm tâm linh, dựa trên sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể, vì
chính trong Ngài chúng ta tìm nhận ra bản tính và sự hiệp nhất của chúng ta.
Giáo phận Fort Worth trải dài trên 23 ngàn 950 dặm, qua 28 quận thuộc tiểu bang Texas,
bao gồm 91 giáo xứ, nằm ở các vùng nông thôn và thành thị. Trong nỗ lực để đạt được số
lượng tín hữu tham dự cao nhất, mỗi giáo xứ đã tổ chức ít nhất một buổi lắng nghe để phản
ảnh tinh thần đồng nghị công nhận tất cả những người đã được rửa tội đều có điều gì đó để
góp phần vào cuộc thảo luận và phân định. Thượng hội đồng cũng yêu cầu chúng ta vượt ra
ngoài phạm vi giáo xứ, tới các tổ chức sinh hoạt khác và để làm được điều đó, đã có các
buổi lắng nghe được tổ chức tại các Cơ sở Mục vụ Công giáo, cộng đồng hưu dưỡng người
già và một phiên họp đặc biệt đã được tổ chức dành cho Cộng đồng Người Bệnh Thính
Giác Công giáo địa phương.
Tại Giáo phận Fort Worth, cuộc hiệp hành đã bắt đầu vào ngày 17 tháng 10 năm 2021, với
Giám mục Michael F. Olson chủ tế Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Patrick. Trong
cùng tháng, ngài đã chọn thành phần trách nhiệm liên lạc cho Thượng Hội đồng Giáo phận
— cô Paola Quintero-Araújo và Linh mục Jonathan Wallis. Sau đó, ngài cho phép thành
lập Nhóm Thượng Hội Đồng Giáo Phận bao gồm thành phần giáo dân và các giáo sĩ và đã
bắt đầu nhóm họp vào tháng 11 năm 2021.
Vào tháng 2 năm 2022, các buổi lắng nghe của giáo xứ bắt đầu. Để chuẩn bị cho các phiên
họp, những người tham gia đã được phát tài liệu nhằm hướng dẫn mỗi người cảm nhận về
việc chúng ta đang lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa cũng như của Giáo hội như thế nào
để mang tình yêu Đức Kitô đến cho hiện tình thế giới hôm nay. Các chủ chăn được khuyên
dặn sắp xếp các buổi lắng nghe tại sở tại để thích nghi với tình hình giáo xứ của các ngài.
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Các buổi lắng nghe của giáo xứ được bắt đầu bằng lời nguyện và cha Chánh xứ đặt mặt
nhật tôn thờ Thánh Thể, công bố Tin Mừng và dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện và
suy niệm để Lời Chúa bén rễ trong tâm trí linh hồn mỗi người tham dự. Mục đích nhằm
thúc đẩy các cuộc thảo luận chia sẻ một cách chân thành trong huynh đệ cũng như sự phân
định chung bắt nguồn từ sự cởi mở trong việc chia sẻ không chỉ nghe nhưng lắng nghe một
cách chân tình.
Tất cả các phiên hội họp lắng nghe, cuộc thảo luận được tập trung vào câu hỏi cơ bản gồm
hai phần do thượng hội đồng đề xuất: “Một Giáo hội đồng nghị, khi loan báo Tin Mừng,“
hiệp hành cùng nhau ”. Ngày nay “cuộc hiệp hành cùng nhau” này đang diễn ra như thế
nào trong Giáo hội địa phương của chúng ta? Thánh Linh mời gọi chúng ta thực hiện
những bước tiến nào để trưởng thành hơn trong “cuộc hiệp hành cùng nhau”?”2
Ngoài các phiên hội họp lắng nghe mặt đối mặt, một bản tham khảo góp ý đã được đăng
trực tuyến. Bản tham khảo góp ý được thực hiện qua trang mạng lưới của Giáo phận và
được đăng trên các truyền thông xã hội và bản thông tin của giáo xứ. Chúng ta nhận ra tầm
mức quan trọng của việc tiếp nhận này để thu hút nhiều thành phần khác nhau. Mục đích
của chúng ta là tạo cơ hội để nghe những cá nhân có thể không liên đới với một giáo xứ cụ
thể nào, những người do lo ngại về COVID đã không trở lại sinh hoạt với giáo xứ, những
người không thể tham dự các buổi hội họp giáo xứ của họ, hoặc những người có thể cảm
thấy muốn xa lánh cảnh sinh hoạt giáo xứ.
Tổng cộng gồm có 112 buổi hội họp lắng nghe được tổ chức trong toàn giáo phận bằng
tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và ASL (Ngôn ngữ dành cho người câm). Tổng
số người tham dự là 3 ngàn 311 người trong đó có 41 người đã sử dụng bản tham khảo góp
ý trên mạng lưới. Một trong những ngạc nhiên mà chúng tôi nhận được qua cuộc tham
khảo hội đồng liên quan đến thành phần trả lời được gửi đến qua tài liệu tham khảo trực
tuyến. Các bài nộp không nhiều như dự tính ban đầu và dựa trên sắc tộc dân số cho thấy
phần lớn những người đã trả lời là người da trắng, đã lập gia đình, phái nữ những người
tham dự Thánh lễ một lần hoặc nhiều hơn một lần trong tuần. Trong các câu trả lời chỉ có
một số nhỏ như phàn nàn than trách, nhưng phần lớn là chuyên cần cầu nguyện, suy niệm
tâm linh, mong muốn đóng góp và cống hiến tài năng Chúa ban để phục vụ Giáo hội và xây
dựng Vương Quốc Nước Trời.
Các phiên hội họp được kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022. Mỗi phiên họp, chúng tôi
yêu cầu nộp lên một bản tóm gọn ghi rõ các chủ đề chính yếu trong các cuộc thảo luận liên
quan tới Thượng hội đồng để được chia sẻ trong bản tổng kết của Giáo phận. Sau khi nhận
được tất cả các báo cáo từ các nơi, chúng tôi sau đó chia chúng ra cho nhóm thượng hội
đồng giáo phận gồm sáu người, những người này qua tâm tình cầu nguyện đã tóm tắt các
chủ đề chính đã nhận được qua các báo cáo. Tổng hợp các chủ đề chính này sau đó đã được
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trình lên trước Đại hội đồng Giáo Sĩ vào ngày 5 tháng 5 năm 2022. Các ngài lần lượt xem
xét các phát hiện và thảo luận theo nhóm, đồng thời gửi trở lại mọi suy nghĩ góp ý, nhận
xét và bổ sung của các ngài.
Đại Hội Tiên Khởi Thượng Hội Đồng Giáo Phận được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 năm
2022 với sự tham dự của Đức Giám Mục Olson, một số linh mục và phó tế, và 90 đại diện
đến từ các giáo xứ và các cơ sở mục vụ học đường đại diện cho sự đa dạng của Dân Chúa
trong Giáo phận. Các đại diện và 15 vị điều hành viên trước tiên tham dự Thánh lễ với Đức
Giám mục Olson, ngài là vị chủ tế thánh lễ đặc biệt này. Tiếp liền là giờ chầu Thánh Thể.
Sau đó, nhóm trở lại họp tại hội trường mục vụ của giáo xứ để cùng thông qua các chủ đề
chính đã được tổng kết từ các cuộc thảo luận của Thượng hội đồng. Các đại diện sau đó
họp thành các nhóm nhỏ đã được phân chia để góp ý bàn thảo các chủ đề chính thâu nhận
được qua các cuộc thảo luận từ các phiên họp lắng nghe. Các nhóm nhỏ sau đó báo cáo
trình lại cho nhóm lớn. Phiên họp buổi sáng được kết thúc với bữa ăn trưa và thời gian trò
chuyện thân mật.
Buổi gặp gỡ họp mặt là một dịp rất vui vẻ và cơ hội cùng nhau cầu nguyện. Trong thời gian
gần gủi, chúng ta nhớ lại cuộc hiệp hành, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta nhìn về
những hướng đi được mở ra cho Giáo hội địa phương của chúng ta và đối thoại về những
bước tiến mà Thánh Thần đang kêu mời chúng ta thực hiện để tiếp tục hiệp hành cùng nhau
với tư cách là Giáo phận của Fort Worth hợp nhất trong Ngài và qua Ngài.
Có hai kết quả nhận định cấp thời đã trở nên rất rõ ràng qua quá trình hội họp này: điểm
thứ nhất, mọi người rất vui vẻ khi được gặp gỡ nhau mặt đối mặt một lần nữa sau đợt trải
nghiệm bị giới hạn cô lập do COVID. Họ thực sự hạnh phúc về việc họ được tham dự các
Thánh lễ và các Bí tích trong mùa dịch, bắt đầu vào cuối tuần đầu tiên của tháng Năm năm
2020. Họ cũng muốn mọi người biết rằng họ được chăm sóc và thực sự mong muốn được
thấy mọi người quay trở lại với giáo xứ của mình sau đại dịch. Họ coi cuộc thảo luận tại
hội đồng công nghị là thời gian để thực sự cảm nghiệm về những gì Thiên Chúa đang kêu
mời chúng ta phục vụ Ngài trong thời đại ngày hôm nay. Thành quả thứ hai là nhiều người
đã tận dụng quá trình hội đồng công nghị để tham gia vào các cuộc thảo luận mang tính
cách xây dựng để nhận ra đâu là đường lối Đức Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn Giáo
hội địa phương của chúng ta. Đó là việc làm của Dân Chúa trong giáo phận, luôn cả hàng
giáo sĩ và giáo dân .
Phần Đúc Kết Tổng Hợp:
Đang khi khám phá những câu trả lời cho câu hỏi cơ bản, một số nhận định khác được liệt
kê trong mười yếu tố chính yếu thể hiện rõ “sống tinh thần đồng nghị hiệp hành” như đã
được trình bày. Các chủ đề gồm có như: những người bạn chung chuyến hiệp hành, lắng
nghe nhau, lên tiếng bênh vực cho sự thật, cùng nhau tổ chức các lễ nghi, cùng nhau chia sẻ

trách nhiệm3. Đây là những chủ đề trổi bật và trở nên quan trọng trong quá trình hội đồng
hiệp hành địa phương của chúng ta.
Chủ đề chính thâu nhận được từ các buổi lắng nghe là việc cử hành Bí tích Thánh Thể cũng
là trung tâm điểm của sự hiệp nhất trong Giáo phận Fort Worth. Đại đa số người tham dự
bày tỏ rằng Thánh lễ là kinh nghiệm sống qua Bí tích hiệp nhất, nơi mà tất cả các nền văn
hóa, ngôn ngữ và mọi lứa tuổi quy tụ lại với nhau trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và
với nhau. Trong khi nhận thức rằng Bí tích Thánh Thể là nguồn hiệp nhất của chúng ta như
một Thân thể của Chúa Kitô, những người tham dự cũng nhận ra rằng nhiều chi thể của
Nhiệm Thể vắng mặt trên bàn tiệc. Một khao khát trở nên mạnh mẽ muốn được tìm đến,
với vòng tay nối dài tới những người đã không trở lại cộng đoàn giáo xứ kể từ khi bắt đầu
đại dịch. Chúng ta mong muốn những người anh chị em của chúng ta nhận biết rằng họ
đang được chúng ta quan tâm nhớ tới và chúng ta mong muốn có họ cùng với chúng ta để
thể hiện đầy đủ hơn sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Nỗi niềm khao khát nữa là
mong muốn được tìm gặp tới những người đã trải qua một quá trình tổn thương, bị cô lập
xa những sinh hoạt của cộng đồng và những người không cảm thấy được tiếp đón ân cần
hoặc không cảm nhận được sự đồng thuận để gia nhập4.
Một chủ đề chính khác là lòng biết ơn cao cả đối với món quà tuyệt vời qua thiên chức linh
mục của các giáo sĩ địa phương và các vị đến từ các quốc gia khác để tận hiến chính mình
cho công việc yêu thương và trung thành phục vụ Giáo hội. Ngoài ra còn có lòng khao khát
mong muốn cổ võ ơn gọi linh mục từ các cộng đồng địa phương và gia đình của chúng ta.
Mong muốn có thêm linh mục đến từ các vùng đồng quê và để phục vụ trong các cộng
đồng nông thôn nhỏ của chúng ta. Vẫn hy vọng là các gia đình địa phương sẽ khuyến khích
thanh thiếu niên của họ lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa và sẵn sàng đáp lại lời kêu mời
của Ngài. Nỗi niềm quan tâm đến các chủng sinh của Giáo phận Fort Worth, đang có sự hỗ
trợ, khích lệ với lòng biết ơn to lớn đối với sự đa dạng về sắc tộc và ngôn ngữ của người
dân cũng như nhà thờ nơi họ đang sinh hoạt thuộc phạm vi của Giáo phận Fort Worth. Điều
quan trọng cho việc đào tạo của các chủng sinh là phải biết nhạy cảm với các nhu cầu mục
vụ của mọi nền văn hóa phong tục khác nhau, cũng như những người có nhu cầu đặc biệt,
người già cả, người tàn tật, người khiếm thính, người di cư và học cách phục vụ những
người đang gặp khó khăn với sự quyến rũ của đồng giới tính. Từ các buổi hội họp lắng
nghe, chúng ta nhận ra rằng công việc cổ võ ơn gọi nên bắt đầu từ chính ngay trong gia
đình của chúng ta, vì ngay trong các gia đình nơi ơn gọi được gieo trồng và nuôi dưỡng5.
Giám mục, linh mục, phó tế, giám đốc các chương trình giáo dục tôn giáo, thừa tác viên
giới trẻ, phụ huynh và các trường Công giáo phải cùng nhau làm việc để tạo dựng và duy
trì một nền móng tập luyện cho ơn gọi tu trì trong giáo phận.
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Một chủ đề chính khác đã được đưa lên từ các buổi lắng nghe là việc định giá về các sinh
hoạt bồi đắp đời sống tâm linh của các tín hữu. Nhiều ý kiến phản ảnh về cách thức cử
hành Thánh Lễ và các Bí tích khác, Chầu Thánh Thể, tĩnh tâm và các hoạt động truyền bá
phúc âm hóa phục vụ cả việc xây dựng mối quan hệ cá nhân và cộng đồng với Thiên Chúa
và với nhau. Ngoài ra, những nỗ lực dạy giáo lý, đặc biệt là đồng hành cùng với những
người dự tòng RCIA, cần đóng vai trò như một nơi chốn để họ nhận ra Thiên Chúa và nơi
họ nương tựa trưởng thành trong đức tin. Để tiếp tục các mối quan hệ này, cần có nỗi niềm
khao khát và quan tâm đổi mới đến việc đào tạo đức tin cho mọi lớp tuổi, trong đó nhấn
mạnh đến việc dạy giáo lý trong các gia đình, và là nơi để tụ họp và gặp gỡ nhau trong sự
đồng thuận và đa dạng kinh nghiệm chung của chúng ta. Nỗi niềm mong muốn là khích lệ
và hỗ trợ các bậc cha mẹ trong vai trò là giáo lý viên đầu tiên cho con em của mình6. Một
nhận định thực tế là nhiều phụ huynh và gia đình thiếu thời gian vì quá bận rộn với công ăn
việc làm và trách nhiệm trường học. Điều này dẫn đến việc không thể tham gia để tiếp
nhận thêm kiến thức qua việc đào tạo dạy giáo lý tại giáo xứ.
Một nỗi niềm ước muốn đổi mới là trở nên những người rao giảng Tin Mừng và tiếp đón
những anh chị em không cùng đồng hành với chúng ta. Một mong muốn nữa là được hỗ trợ
và giúp đỡ nhiều người nhận thức lại đời mình sắp xếp lại các ưu tiên cá nhân để tập trung
vào Thiên Chúa, sẵn sàng đổi mới và thúc đẩy thêm sự hiểu biết nhiều hơn về Giáo hội,
yêu mến và tôn kính Thánh Thể và các Bí tích, và nhận thức rõ rằng Thánh Thể là nguồn
mạch và đỉnh cao của đời sống người Kitô hữu7.
Là một Giáo hội địa phương, chúng ta cùng nhau hành trình để phục vụ những người khác
ngay cả bên trong và bên ngoài ranh giới được chỉ định của các giáo xứ địa phương. Nơi
các giáo xứ, việc phục vụ được diễn ra dưới hình thức mục vụ trong đó rất nhiều giáo dân
đóng góp quà dâng cúng và tài năng của họ để phục vụ lẫn nhau và Giáo hội. Nhiều người
cũng phản ảnh về việc làm tốt đẹp đang diễn ra khi các giáo xứ tham gia vào nhiều hình
thức bác ái xã hội và phục vụ những người dễ bị tổn thương và đang gặp khó khăn nhất và
rất cần sự giúp đỡ8. Trong khi nhiều nỗ lực được thực hiện trong lĩnh vực xã hội quan tâm,
đại dịch đã làm sáng tỏ nhu cầu cần thiết tiếp tục hướng tới việc tiếp cận giáo dục, nhập cư,
chăm sóc người già, chăm sóc người tàn tật và quan tâm thăm hỏi tới những người ở ngoài
phạm vi của chúng ta. Các buổi lắng nghe cũng cho thấy một số ít giáo dân cảm nhận rằng
họ cũng đã đóng góp phần lớn vào những công việc trên. Điều này dẫn đến điều mong
muốn sớm thấy được sự tham gia nhiều và đắc lực hơn. Có cảm nhận cho rằng tỷ lệ nhỏ
giáo dân khi tham gia cảm thấy mệt mỏi và thất vọng vì không thể đáp ứng nhu cầu một
cách chu đáo cho người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất.
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Để tối đa tận dụng mọi nỗ lực trong lãnh vực phục vụ, chúng ta mong ước được thống nhất
các chương trình mục vụ để các sinh hoạt có thể hỗ trợ lẫn nhau nhằm tiếp cận và phục vụ
cộng đồng của chúng ta tốt đẹp hơn. Mặt khác cũng cần phải đổi mới, phát triển và thúc
đẩy tinh thần lãnh đạo của giáo dân, để tránh gây sự mệt mỏi cho những người liên tục
phục vụ và mang lại cuộc sống mới và phục hồi sinh hoạt các công việc mục vụ. Trọng tâm
của ước muốn này là việc thừa nhận rằng “giáo dân có một phần tích cực đóng vai trò tích
cực trong đời sống và hoạt động của Giáo hội, hoạt động của họ là cần thiết trong các cộng
đoàn giáo hội mà nếu không có họ thì hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn nói chung
không thể đạt được hiệu quả đầy đủ.”9 Một mong muốn khác là có được tâm tình lãnh đạo
phù hợp với lãnh vực văn hóa tập quán của giáo xứ. Rất hy vọng chúng ta sẽ tham gia với
cộng đồng xã hội địa phương để cùng làm việc tiếp cận với những người đang cần giúp đỡ,
cộng tác với các giáo phái và tổ chức khác để phục vụ tốt hơn cho các nhu cầu đang gia
tăng do đại dịch và thiên tai gần đây mang lại trong giáo phận của chúng ta.
Như chúng ta nhớ về những kinh nghiệm cùng nhau đồng hành, một điểm chính khác là
“thông hiệp chân tình” nghĩa là những cuộc gặp gỡ chân thành đích thực với những người
khác, bằng những tài trợ do giáo xứ tổ chức và / hoặc cơ hội cho giáo dân tham gia các
chương trình mục vụ đa dạng sắc tộc tổ chức. Điều này gắn kết mọi người lại với nhau và
xây dựng cộng đồng không chỉ trong giáo xứ mà còn mở rộng ra cộng đồng rộng lớn hơn
đặc biệt cho phần lớp giới trẻ con em chúng ta. Nhiều cuộc thảo luận của giáo xứ có thời
gian cùng nhau nhìn lại mọi sự việc xẩy ra trước đại dịch và suy ngẫm về trạng thái của
chúng ta hôm nay. Gồm cả niềm vui và sự khao khát khi chúng ta nhận ra sự khác biệt
đáng kể giữa sự đổi thay và nhiều cơ hội lúc tận rõ lúc mờ luôn sẵn chờ để chúng ta cùng
thông công và xây dựng cộng đồng trước và sau đại dịch, cũng như số lượng người tham
dự Thánh lễ và nhiều sự kiện khác nữa. Để giải quyết tình trạng này, một nhu cầu đã được
nhận rõ là mong muốn được khôi phục lại nhiều chương trình và sự việc đã bị trì hoãn
trong thời kỳ đại dịch, cũng như mở vòng tay nối kết lại với anh chị em của chúng ta,
những người vẫn chưa trở lại tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt của giáo xứ.
Để có những cuộc tụ họp chân tình tạo mối tương quan, mong muốn chung là có sự chào
đón ân cần và sự khuyến khích nhiệt tình hơn nữa từ những giáo dân đang sinh hoạt tại
giáo xứ đang khi vẫn tiếp tục mở rộng cánh tay tìm gặp những người không cùng đồng
hành với chúng ta. Chúng ta cần nhận thức và hành động cho mọi cơ hội dựa trên tình
huynh đệ hiệp nhất, tình thông cảm chia sẻ, tận tâm chăm sóc người khác như một cộng
đồng, và thúc đẩy đời sống Kitô hữu. Đồng thời, có thêm nhận thức rằng chúng ta tiếp tục
để ý quan tâm tới nhu cầu của những người khác qua tương quan cá nhân và với tư cách là
thành phần của Giáo hội.
Tiến trình hội đồng công nghị đã làm sáng tỏ ước muốn hiệp nhất, gắn bó, thông hiểu và
giúp đỡ lẫn nhau. Công việc này đóng vai trò như một phương cách để đoàn tụ những
9
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người đã bị phân tán do những hạn chế đòi hỏi của chính phủ đối với các cuộc tụ họp đông
người nhằm mục tiêu giảm bớt các lo ngại về sức khỏe trong thời kỳ đại dịch. Giáo phận
cũng đã hỗ trợ đắc lực để đối phó với các cuộc khủng hoảng COVID, đặc biệt trong lãnh
vực tiếp nhận các Bí tích, đặc biệt là Thánh lễ, bắt đầu lại với các kiểu cách an toàn vào
cuối tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2020.
Một kết quả khác của cuộc thảo luận trao đổi là nhận ra một điều làm sáng tỏ thêm là “mục
đích” của cuộc cùng nhau hiệp hành, thay vì tạo ra một tầm nhìn mới hoặc lên kế hoạch
cho công việc mục vụ, thì sự hiện diện với nhau là việc rất cần thiết để lắng nghe và học
hỏi lẫn nhau, và để được đến gần Chúa và Giáo hội của Ngài hơn. Do đó, tiến trình hội
đồng công nghị đã thúc đẩy mong muốn có thêm nhiều cơ hội đến với nhau để lắng nghe
nhau trong thân thiện và cởi mở để tìm cách tiếp tục cùng nhau đồng hành. Thêm một
mong ước được trưởng thành trong sự hiệp thông, sự tham gia và trung thành trong sứ vụ,
nhận biết rằng tất cả các chi thể của Thân thể Đức Kitô đều có điều gì đó để đóng góp.
Chúng ta bắt đầu thảo luận với ý tưởng rằng “tinh thần công nghị nhằm phục vụ sứ mệnh
của Giáo hội, trong đó tất cả các thành viên được kêu mời tham gia. Một giáo hội công
nghị là một Giáo hội có sự tham gia và đồng trách nhiệm.”10
Trong cuộc thảo luận của mọi người, mọi thành viên nhận thức rằng cuộc đối thoại đích
thực giữa mọi thành phần Dân Chúa phải được đặt nền tảng trong đức tin và được Chúa
Thánh Thần hướng dẫn để thúc đẩy sự phân định đúng đắn. Tất cả mọi người đều được mời
chia sẻ với lòng can đảm và vô tư, nghĩa là, trong tự do, sự thật, và bác ái11 và lắng nghe
với một tâm hồn và trái tim rộng mở. Sau khi lắng nghe nhau, chúng ta được mời gọi đối
thoại với nhau để tìm cách cùng nhau hiệp hành hầu chúng ta cùng thăng tiến trong sự
thánh thiện. Nghe và nói trong Hội Thánh luôn luôn có nghĩa là trước hết lắng nghe và tâm
tình với Thiên Chúa - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần - trong lời
cầu nguyện. Chúng ta cùng nhau lắng nghe, đối thoại và cầu nguyện để có thể nghe được
tiếng nói của Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta phải vượt qua cảm giác bị cô lập, không
xứng đáng, chán nản, kém cỏi, bất an và ngờ vực để có thể suy niệm và nhận thức những gì
cần phải thay đổi để phát triển như một Giáo hội, không chỉ trong tư cách là thành viên mà
còn trong Đức tin.
Các phiên họp lắng nghe cũng đã vạch rõ cho chúng ta thấy một thách đố có thực đối với
việc đối thoại ở ngay trong môi trường chính trị và xã hội hiện tại của chúng ta. Ngày càng
khó nhận ra nhau như Chúa nhận ra nơi chúng ta và khó lắng nghe nhau hơn. Kết quả là,
chúng ta phải tìm cách tập trung vào việc lắng nghe Thiên Chúa và tìm cách để có thể lắng
nghe lẫn nhau. Đối thoại lệ thuộc vào lòng can đảm cả khi nói và lắng nghe. Chúng ta nhận
ra rằng đối thoại không phải là tham gia vào một cuộc tranh luận trong đó một người cố
gắng nói về mình để như là người tốt hơn những người khác hoặc phản bác lập trường của
10
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họ bằng những lý lẽ tranh cãi, nhưng phải là việc bày tỏ tất cả những sự việc đã được Chúa
Thánh Thần gợi ý làm lợi ích cho sự phân định chung. Đồng thời, chúng ta phải cởi mở để
chấp nhận bất cứ điều gì đã được cùng Thánh Linh gợi ý vào vị trí của người khác, “vì lợi
ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12: 7).
Một chủ đề chính khác nữa là công việc mà mỗi chúng ta phải làm để mang lại sự hiệp nhất
ngay tại nơi chốn và thời gian hiện tại. Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta tới sự hiệp nhất với
nhau khi Ngài đưa chúng ta vào sự liên kết mật thiết với chính Ngài: “Thiên Chúa không
tạo người nam và người nữ trở nên thánh thiện và cứu vớt họ theo kiểu cách cá nhân,
không có sự ràng buộc hay liên kết giữa nhau. Đúng hơn trong sự quan phòng thánh thiện
của Ngài, Ngài muốn quy tụ mọi người lại với nhau như một dân tộc, một dân tộc nhìn
nhận Ngài trong lẽ thật và phụng sự Ngài trong sự thánh khiết."12 Vì vậy, chúng ta cần là
những người xây dựng cầu nối để tạo điều kiện cho các nền văn hóa và thế hệ khác nhau
đến gần nhau hơn. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, “Đặc tính Kitô giáo của chúng ta
được thuộc về một tập thể. Chính vì vậy không có Giáo hội, chúng ta không phải là những
Kitô hữu.” (Thánh lễ tại Santa Marta, ngày 15 tháng 5 năm 2014). Một điều mong ước
khác là có được kiến thức để đánh giá cao sự khác biệt về văn hóa và sự khác biệt giữa các
thế hệ, đồng thời tìm hiểu những điều chúng ta chưa biết về nhau. Điều công nhận là chúng
ta phải làm những gì có thể để giúp củng cố sự hiệp thông của chúng ta với nhau khi chúng
ta được tạo dựng bởi Đức Kitô nên một trong cùng Nhiệm Thể với Ngài.
Kết Luận / Những Bước Kế Tiếp
Khi lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và của nhau, với tư cách trong cùng một Giáo
phận, chúng ta cảm thấy Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta:
•

•

•

•

•
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Làm mới lại lòng sùng kính yêu mến và tôn kính đối với Thánh Thể và các Bí tích,
đồng thời tăng trưởng sự hiểu biết sâu sắc hơn về sự Hiện diện Thực sự của Chúa
Kitô trong Bí tích Thánh Thể.
Tạo ra một nền móng tập luyện cho ơn gọi tu trì trong các gia đình trong toàn giáo
phận với sự hợp tác giữa những người được truyền chức thánh và giáo dân, đặc biệt
là những người làm việc liên đới tới các gia đình và giới trẻ.
Hãy là những người xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa phong tục tập quán và
các thế hệ già trẻ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng Thân thể của Đức
Kitô.
Tăng cường các chương trình đào tạo đức tin trên toàn diện (dạy giáo lý tại gia
đình, dạy giáo lý cho người lớn, đào tạo giới trẻ, việc mục vụ dành cho thanh thiếu
niên).
Đổi mới, phát triển và thúc đẩy cấp lãnh đạo của giáo dân để có sự lãnh đạo đại
diện cho nhân sự sắc tộc trong cùng một giáo xứ.
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•
•

Thực hiện các bước tiến để cải cách thông tin liên lạc, cách cư xử với nhau, giữa
giáo phận và các giáo xứ, và giữa các giáo xứ với nhau.
Tạo thêm nhiều cơ hội dễ đến với nhau hơn để lắng nghe nhau trong niền nở và cởi
mở hầu tìm cách tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Thông tin thu nhận được từ các cuộc tham vấn của Thượng hội đồng sẽ được trưng dụng
theo nhiều kiểu cách. Trong số đó gồm có:
•
•

•
•

•

Thông tin sẽ được chia sẻ với các giáo xứ để giúp mọi người có tầm nhìn rõ hơn về
Giáo hội địa phương qua các cuộc thảo luận, đàm thoại khác nhau.
Thông tin sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc lập kế hoạch mục vụ trong các ban
cố vấn của Hội đồng Linh Mục, ban Cố Vấn các trường Đại học, và cho các cuộc
họp của các trưởng Hạt.
Thông tin cũng sẽ được sử dụng để giúp lập kế hoạch tương lai trong các ban cố
vấn giáo dân của Giáo phận, chẳng hạn như Hội đồng Tài chánh Giáo phận.
Thành phần làm việc của Nhóm Thượng Hội Đồng Công Nghị Giáo Phận sẽ đóng
vai trò nòng cốt như một cơ quan tham vấn trong tương lai cộng tác với Đức Giám
Mục Olson.
Các giáo xứ sẽ được khuyến khích bắt đầu các buổi họp quan trọng với giờ Chầu
Thánh Thể và cầu nguyện. Bắt đầu các buổi họp lắng nghe bằng giờ Chầu và cầu
nguyện tập trung vào các cuộc thảo luận và giúp mọi người lắng nghe Chúa trước
tiên và sau đó là lắng nghe lẫn nhau.

Tóm lại, giai đoạn cấp giáo phận của quá trình thượng hội đồng công nghị đã tạo cơ hội
cho toàn giáo phận trở lại làm quen với nhau. Đại dịch đã tạo ra sự tách biệt giữa con người
và cộng đồng. Trong giáo phận chúng ta có một ao ước lớn là đoàn tụ, đặc biệt là cùng
nhau cử hành Bí tích Thánh Thể.
Quá trình này đã tạo cơ hội để thực sự lắng nghe nhau. Quá trình này cho thấy rằng con
người yêu mến đức tin, yêu Chúa Giêsu Kitô và mong muốn chia sẻ đức tin đó với người
khác. Một ao ước rất chân thật là đưa mọi người trở lại với Giáo hội. Hợp tác với Đức
Giám mục Olson, các giáo sĩ và giáo dân của Giáo phận Fort Worth đã sử dụng quy trình
thượng hội đồng công nghị để lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe nhau và tiếp tục đồng hành
cùng nhau trong đức tin.

