
 
 

Thời Khóa Biểu Hội Nghị 
Đây là tiến trình cho sự tham gia của Tổng giáo phận Portland vào Thượng Hội Đồng 
trên toàn thế giới. Dưới tiến trình thời gian là phần giải thích về từng giai đoạn. 
 
Từ bây giờ cho đến ngày 15-8-2022 Cầu Nguyện  
Ngày 20-1- 2022, 1:30–3:00 chiều  Hội Thảo Định Hướng Qua  Zoom  

Tháng 2 & 3-2022 Giáo xứ (và các nhóm khác) Tham Dự 

Tháng 4 & 5- 2022  Giáo Hạt (Miền) Tham Dự 
Tháng 6-2022 Phân Định của Tổng Giáo Phận  
Tháng 7-2022 Chuẩn Bị Báo Cáo & Đệ Trình Cho Các Giám Mục Hoa Kỳ 
Ngày 15-8-2022 Kết Thúc Giai Đoạn Cấp Địa Phương Tham Dự Vào Thượng Hội Đồng 

 

 
CẦU NGUYỆN & CHẦU THÁNH THỂ 
Cầu nguyện và Chầu Thánh Thể sẽ tạo thành nền tảng của tiến trình phân định của Hội Nghị tại Tổng 
giáo phận Portland. Các cuộc hội thảo phân định sẽ diễn ra ở ba cấp độ: giáo xứ, miền (Giáo hạt) và 
giáo phận. 

 
SỰ THAM DỰ CẤP GIÁO XỨ & TOÀN THỂ 
Trong giai đoạn cấp Giáo xứ, các Linh mục, với sự giúp đỡ của các thành viên hội đồng 
mục vụ và những người khác, sẽ tổ chức các cuộc hội thảo phân định bằng cách sử dụng 
dàn bài được cung cấp tại cuộc Hội thảo qua mạng của Thượng Hội Đồng vào ngày 20 
tháng 1 năm 2022. Các học viện, cơ quan và các nhóm khác cũng được mời tới tham dự 
các cuộc hội thảo phân định trong giai đoạn này. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới 
hạn, các cộng đồng tôn giáo, các giáo đồ, trường học, các cơ quan dịch vụ xã hội và 
những người thuộc các tôn giáo khác quan tâm đến lợi ích của Giáo hội Công giáo. Trong 
giai đoạn này, tất cả được mời tham gia Thượng Hội đồng. 

 
SỰ THAM DỰ CỦA MIỀN (CẤP GIÁO HẠT) 
Các buổi hội nghị của Giáo hạt (hay Miền) sẽ được tổ chức bởi các vị Đại diện Khu vực và các vị đại 
diện Hội đồng Mục vụ của Tổng Giáo phận với sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo. Các buổi hội nghị 
phân định khu vực này sẽ chỉ bao gồm các đại diện được lựa chọn. 

 
CẤP ĐỊA PHẬN 
Giai đoạn phân định của giáo phận sẽ do Đức Tổng Giám mục Sample hướng dẫn và có sự 
tham gia của Hội đồng Giám mục (Linh mục), Hội đồng Mục vụ Tổng giáo phận, và các vị lãnh 
đạo được lựa chọn. 

 

 
TỔNG GIÁO PHẬN PORTLAND, OREGON 
THAM DỰ HỘI NGHỊ 2022 
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