
CÁC CUỘC HỘI THẢO PHÂN ĐỊNH 
DÀNH CHO GIÁO XỨ Các Vai Trò  

và Trách Nhiệm 

Điều Phối Viên Tham Dự Hội Nghị 
 

 

 

Giúp Cha xứ lên kế hoạch, tổ chức, và quảng bá các buổi hội thảo và tham dự trong Hội nghị. 
 
 

Các trách nhiệm: 
• Tham dự/xem video về Hội nghị của Tổng giáo phận qua Zoom vào 

ngày 20 tháng 1 năm 2022. 
• Làm việc với Cha xứ để định ngày giờ cho các buổi hội thảo phân định. 
• Giám sát các nỗ lực tiếp cận cộng đồng để bảo đảm tham vấn rộng rãi. 
• Quản lý các thông tin liên lạc với giáo xứ xung quanh tất cả các buổi phân định. 
• Dành các phòng/địa điểm thuận tiện trong giáo xứ cho mỗi buổi hội thảo 
• Chuẩn bị, sắp xếp bàn/ghế. 
• Chuẩn bị các thiết bị về âm thanh/ghi hình. 
• In các tài liệu cần thiết cho những người tham dự (vd: các câu hỏi về phân định, các kinh 

nguyện). 
• Tiếp đón khách dự (nếu giáo xứ muốn cung cấp các bữa ăn nhẹ…) 
• Bảo đảm các kết quả của các cuộc hội thảo về phân định được đệ trình cho Tổng 

Giáo phận thông qua phương tiện thông tin trực tuyến trước ngày 31 tháng 3 năm 
2022 (xem vai trò của các vị “Đại diện Giáo xứ” bên dưới) 

• Về bản chất - Điều phối viên Tham gia Hội Nghị quản lý tất cả các chi tiết “hậu 
trường” của (các) cuộc hội thảo và sự tham gia Hội Nghị. 

 

Người Điều Khiển Hội Thảo Phân Định 
Giúp Cha xứ điều hành và tạo điều kiện cho các cuộc Hội thảo Phân định.  

 
Các trách nhiệm: 

• Tham dự/xem video về Hội nghị của Tổng giáo phận qua Zoom vào 
ngày 20 tháng 1 năm 2022. 

• Làm việc với Cha xứ và Điều phối viên Tham dự Hội nghị để lên kế hoạch và tổ chức cho 
các buổi hội thảo phân định, bao gồm Giờ Chầu và các buổi nói chuyện.  

• Tại buổi phân định, chào mừng và cám ơn mọi người đến lắng nghe và chia sẻ. 
• Cung cấp các hướng dẫn khi cần thiết cho những người có mặt để tham gia. 
• Theo dõi thời gian và bảo đảm tất cả các câu hỏi được đặt ra, cầu nguyện và thảo 

luận trong suốt thời gian đã thỏa thuận của phiên phân định. 
• Quản lý việc chia sẻ với nhóm lớn (khoảng thời gian chia sẻ, số người đại diện 

nhóm nhỏ có thể chia sẻ, v.v…). 



CÁC CUỘC HỘI THẢO PHÂN ĐỊNH 
DÀNH CHO GIÁO XỨ Các Vai Trò  

và Trách Nhiệm 
 

Nhóm Trưởng 
 

 

 

Tạo điều kiện cho Nhóm Nhỏ chia sẻ. Số người cần thiết sẽ phụ thuộc vào số 
giáo dân đang tham dự buổi phân định. Có thể phân chia 1 Trưởng cho mỗi 
nhóm từ 6 - 10 giáo dân tham dự 
Các trách nhiệm: 

• Giới thiệu bản thân, chào mừng và cám ơn những ai tham dự. 
• Tạo điều kiện giới thiệu ngắn gọn giữa các tham dự viên trong bàn. 
• “Hướng dẫn” sự chia sẻ giữa những người trong bàn: 

- Bảo đảm không để ai (kể cả nhóm trưởng) chi phối buổi nói chuyện và 
mọi người chỉ biết lắng nghe. 

- Giữ cuộc nói chuyện không bị lạc đề. Tập trung vào 3 câu hỏi, và khéo léo chuyển 
hướng nếu nhóm bị lạc đề.  

- Nhắc nhở các tham dự viên không nên bình luận khi người khác chia sẻ. 
- Nếu một tham dự viên nêu lên vấn đề chống lại Giáo hội hoặc chia sẻ trải nghiệm về 

Giáo hội khiến họ bị tổn thương, vui lòng xác nhận rằng bạn đã lắng nghe họ (ngay cả 
khi bạn không đồng cảm với những cảm xúc của họ). Nếu cần, hãy nhẹ nhàng hướng 
cuộc trò chuyện trở nên mang tính xây dựng (ví dụ: bằng cách hỏi phần thứ 2 của câu 
hỏi 2). 

• Chỉ định một người lên báo cáo một số điểm chính từ buổi nói chuyện cho nhóm lớn. 
 
 

Thư ký 
Ghi chép những gì được chia sẻ trong các buổi hội thảo phân định. Số người tùy theo 

số giáo dân tham dự buổi hội thảo. Có thể 1 Thư ký cho mỗi nhóm từ 6 đến 10 người 
tham dự. Ghi chú:  Nhóm trưởng cũng có thể kiêm luôn vai trò thư ký nếu như cảm thấy thoải 
mái/có khả năng. 

Các trách nhiệm: 
• Viết/đánh máy với khả năng có thể, những gì được chia sẻ trong nhóm nhỏ. 
• Bất kể người thư ký nắm bắt thông tin như thế nào trong buổi phân định, người 

thư ký cần cung cấp cho điều phối viên Hội nghị một bản sao kỹ thuật số của 
những gì họ đã ghi lại từ một nhóm nhỏ. 

• Các thư ký không được yêu cầu hay mời để “giải thích” những gì họ nghe, đơn giản 
chỉ ghi chép những gì được chia sẻ và đệ trình lên cho điều phối viên của Hội nghị. 



CÁC CUỘC HỘI THẢO PHÂN ĐỊNH 
DÀNH CHO GIÁO XỨ Roles and 

Responsibilities 

Các Vị Đại Diện Giáo xứ (ít nhất 2 người) 
 

 

 

Hãy cầu nguyện với những thông tin thu thập được qua các buổi phân định 
của giáo xứ. Họ cũng sẽ đại diện cho giáo xứ tại buổi phân định của giáo hạt 
(miền) và nộp báo cáo từ giáo xứ của họ. 

 
Các trách nhiệm: 

• Xem video về Hội nghị của Tổng giáo phận qua Zoom vào ngày 20 
tháng 1 năm 2022. 

• Tiếp nhận thông tin từ “các bản ghi chép của thư ký” từ tất cả các buổi phân định. 
• Đọc qua, cầu nguyện, và phân định các chủ đề từ tất cả thông tin đã thu nhận được.  
• Thảo luận với Cha xứ và điều phối viên Hội nghị các kết quả của bài đọc, lời cầu 

nguyện, và sự phân định.  
• Gửi một bản tóm tắt bằng văn bản về những gì nổi lên từ (các) phiên họp với Cha 

xứ & điều phối viên Hội nghị. Điều phối viên Hội nghị sẽ nộp báo cáo qua phương 
tiện thông tin trực tuyến của Tổng Giáo phận trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. 

Giáo dân trong Giáo xứ 
Khiếm tốn lắng nghe tiếng Chúa trong suốt thời gian cầu nguyện và chia sẻ hoa trái 
của việc “lắng nghe” đó với Giáo hội hoàn vũ, bắt đầu với giáo xứ của mình và với 
Tổng giáo phận của chúng ta. 

 
Các trách nhiệm: 

• Cầu nguyện cho Cha xứ, cho Giáo xứ, và Tổng giáo phận trong suốt quá trình Hội nghị. 
• Đem những vấn đề của Hội nghị vào lời cầu nguyện và “lắng nghe” lời đáp trả của Chúa 

Thánh Thần. 
• Chia sẻ hoa trái của sự cầu nguyện và sự phân định với Giáo xứ. 

 
 
 
 

Tất cả những ai tham gia vào các buổi biện phân đều được mời gọi tham gia 
với tinh thần chân thành lắng nghe và sẵn sàng đón nhận những gì Chúa 
Thánh Thần có thể đang bày tỏ cho Giáo hội vào lúc này. Khi chúng ta cùng 
nhau hành trình qua tiến trình thượng hội đồng này, chúng ta đừng bao giờ 
ngừng nhớ lại tình yêu triệt để của Chúa Giêsu Kitô - Đấng thay đổi mọi thứ. 
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