
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office of the Bishop 

VĂN PHÒNG GIÁM MỤC 

 

 

27 THÁNG TƯ 2022 

 

Các anh chị em thân mến trong Chúa Kitô: 

 

Giáo phận Thành phố Sioux City, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã hoàn thành quá trình thượng hội đồng giáo phận / địa 

phương với một sự hiểu biết rõ ràng rằng công việc của chúng tôi chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu. Như đã nêu trong phần giới thiệu của 

sách Vademecum: 

 

Trong việc tạo cơ hội lắng nghe và đối thoại ở cấp địa phương thông qua thượng hội đồng của mình, Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô đang kêu gọi Giáo hội khám phá lại bản chất thượng hội đồng sâu sắc của nó. Việc tái khám phá các gốc rễ 

thượng hội đồng của Giáo hội sẽ liên quan đến một quá trình khiêm tốn học hỏi cùng nhau như thế nào Thiên Chúa 

đang kêu gọi chúng ta trở thành Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba. 

 

Trong tiến trình thượng hội đồng giáo phận của chúng ta, tôi đã nghe nhiều người trung thành của chúng ta nói lên mối quan tâm của họ, nỗi 

đau của họ và sự thất vọng của họ. Tôi cũng vô cùng xúc động bởi sự tận tâm sâu sắc và tình yêu của họ đối với Thánh Thể, hy vọng của họ 

cho tương lai của Giáo hội, và mong muốn của họ để giúp đỡ và là một phần của sự đổi mới của nó. 

 

Giáo phận Thành phố Sioux City đã khởi động hành trình của mình trên con đường thượng hội đồng 2021-2023 cho một Giáo hội Thượng hội 

đồng vào tháng 10 năm 2021 vào cuối tuần sau Thánh lễ khai mạc tại Rome. Trong vài tháng tiếp theo, các nhóm giáo xứ đã tham gia vào 

hơn 40 cuộc họp cấp giáo xứ trong toàn giáo phận (cũng cung cấp các lựa chọn giao tiếp trực tuyến) và bốn buổi lắng nghe toàn bộ trưởng 

khoa, mà tôi đã có mặt. Toàn bộ quá trình lên đến đỉnh điểm vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, với thánh lễ cuối cùng và một cuộc họp ngắn cho 

các mục sư và tín hữu. 

 

Quá trình này đã tiết lộ, thách thức, cảm xúc, và trong một số trường hợp đau đớn, đồng thời, truyền cảm hứng và làm mới.  Toàn bộ quá trình 

được truyền đạt bằng cách sử dụng các phương pháp truyền thông đa nền tảng và tất cả đều được mời tham gia bất kể họ là ai, họ sống ở đâu 

và không quan tâm đến thực hành đức tin của họ. 
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Tôi cảm thấy khiêm nhường bởi sự tham gia, sự chia sẻ và sự sẵn sàng của các tín hữu của chúng tôi để mở rộng tâm trí và trái tim của họ. 

Tôi tự hào về sự cởi mở của trưởng lão của chúng ta đối với tiến trình thượng hội đồng này và tôi rất nhiệt tình về tương lai của giáo phận 

của chúng ta và Giáo hội phổ quát. 

Một báo cáo tóm tắt dài 10 trang không thể bao gồm tất cả các vấn đề và thông tin được thu thập trong quá trình thượng hội đồng này. Vì lý 

do đó, và với sự hướng dẫn của Hội đồng Trưởng lão của tôi, tôi cũng đã hướng dẫn nhóm thượng hội đồng của chúng tôi biên soạn một 

danh sách các vấn đề và suy nghĩ đã được trình bày trong quá trình thượng hội đồng nhiều hơn một lần nhưng điều đó đã không tăng mức 

độ ưu tiên đến mức đã thực hiện báo cáo cuối cùng. Danh sách đó được đính kèm như một phụ lục cho báo cáo này và sẽ được đánh giá 

thêm để theo dõi / Cũng đính kèm như một phụ lục là một vài bức ảnh về các cuộc tụ họp của chúng tôi ở cấp giáo xứ, trưởng khoa và giáo 

phận. 

"Thượng Hội đồng" là một từ cổ xưa và đáng kính trong truyền thống của Giáo hội, có ý nghĩa rút ra trong các chủ đề sâu sắc nhất của sự 

mặc khải. Nó chỉ ra con đường mà dân Chúa đi cùng nhau. Tương tự như vậy, nó đề cập đến Chúa Giêsu, người tự giới thiệu mình là "con 

đường, sự thật và cuộc sống". (Jn14,6), và thực tế là các Kitô hữu, những người theo Ngài, được gọi một cách âm thanh là "tín đồ của Công 

vụ (cf. Acts 9,2;19,9,23;22,4;24,14,22) 

Với việc đệ trình báo cáo này, tôi chia sẻ lòng biết ơn của tôi và của tất cả các tín hữu trong Giáo phận Thành phố Sioux City với Đức 
Thánh Cha của chúng tôi vì sự hướng dẫn của Ngài trong Thượng Hội đồng 2021-2023 này đối với Một Giáo hội Thượng Hội đồng. Tôi 

khiêm tốn đứng về phía và cho người dân của giáo phận khi chúng ta học tất cả những gì chúng ta có thể trong hành trình này và làm việc 
để hỗ trợ, duy trì và đổi mới Giáo hội ở phía tây bắc Iowa. Chúng ta cùng nhau đi trên con đường này, những người theo đường này tuyên 
bố tình yêu của chúng ta thông qua cả lời nói và hành động. 

 

Your brother in Christ, 

 

Most Reverend R. Walker Nickless 

Bishop of Sioux City 
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Những người bạn đồng hành trên hành trình này 

 

Phản ứng liên quan đến việc trở thành bạn đồng hành trên hành trình và đi cùng nhau 

trong nhà thờ bao gồm từ các tín hữu có ý thức mạnh mẽ về những mối quan tâm liên 

quan đến những người có thể cảm thấy bị ngắt kết nối với nhà thờ. 

Đại đa số cho biết những người đi cùng nhau có cảm giác thuộc về và kết nối với giáo xứ 

của họ chọn trở thành những người tham gia tích cực vào cuộc sống giáo xứ. Người tích 

cực cung cấp thời gian, tài năng và kho báu của họ cho nhà thờ. Giáo dân cũng cảm thấy 

được kết nối thông qua việc tham gia vào các Hiệp sĩ Columbus, các tổ chức phụ nữ và các 

nhóm đào tạo đức tin. Một số người được hỏi định nghĩa những người đi cùng nhau là tất 

cả những người được rửa tội trong Chúa Kitô.  

Những người tham gia xác định những người không đi cùng nhau hoặc bị nhà thờ loại trừ 

bao gồm người già trẻ tuổi, đã ly dị, ở nhà, cộng đồng LGBTQ (Đa giới tính) và những 

người độc thân. Những người mới vào một cộng đồng, những người Công giáo sa ngã và 

giáo dân có nhà thờ đã bị đóng cửa hoặc chuyển sang tình trạng xây dựng nhà thờ cũng 

cho biết họ cảm thấy bị bỏ rơi. 

Một số câu trả lời chỉ ra những người ở ngoại vi của Giáo hội là những người thiếu hiểu 

biết về giáo lý, giáo điều và quy tắc của Giáo hội. 

Các đề nghị từ những người tham gia thượng hội đồng bao gồm nhu cầu lắng nghe tốt 

hơn trong Giáo hội, tiếp cận với những người mới đến, chào đón, mời gọi và bao gồm 

những người ở ngoại vi hơn để tất cả mọi người sẽ có cảm giác thuộc về Giáo hội. Cá nhân 

mời gọi những người rời khỏi Giáo hội đã được đề xuất trong các câu trả lời thượng hội 

đồng như một cách hiệu quả để tiếp cận. 

Các đề xuất khác được đưa ra bao gồm cầu nguyện cho ơn kêu gọi và khuyến khích ơn kêu 

gọi. 
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Lắng Nghe 

                                                   

Các phản ứng từ tiến trình thượng hội đồng giáo phận cho thấy sự mất kết nối giữa Giáo hội 

và những người ở ngoại vi và nhu cầu lắng nghe tốt hơn của lãnh đạo Giáo hội. 

Giáo hội có xu hướng bỏ qua và không giúp đỡ những cá nhân có suy nghĩ khác biệt và những 

người trong cộng đồng LGBTQ (Đa giới tính) theo những người tham gia. Giáo hội thường bỏ 

qua phụ nữ, giới trẻ và "nones" (những người tuyên bố không có liên kết tôn giáo). 

Phụ nữ cung cấp một tỷ lệ lớn các nỗ lực tình nguyện cho các giáo xứ của họ nhưng có thể 

không được lắng nghe hoặc không phải là một phần của quá trình ra quyết định. Những món 

quà của phụ nữ cần phải được chấp nhận vì họ có khả năng tư vấn, lãnh đạo và đại diện cho 

phụ nữ, trẻ em và sáng tạo. Những người trẻ tuổi cũng cần được lắng nghe và đưa ra lời mời 

trở thành một phần của Giáo hội Nhiều câu trả lời chỉ ra ấn tượng rằng các quyết định là do 

giáo sĩ điều khiển và giáo dân không có bầu vào. Giải quyết nhu cầu của người dân không xảy 

ra trong các giáo xứ. Một số người tham gia nói rằng tiền cung cấp ảnh hưởng cho những 

người giàu có trong các giáo xứ. 

Một số đề nghị thúc đẩy các nhóm thảo luận để tạo điều kiện lắng nghe và cầu nguyện trong 

nhà thờ. 

Có những gợi ý để tìm cách tiếp cận những người ở ngoại vi, có nhiều cách giao tiếp trực tiếp 

hơn với người dân và đảm bảo bầu không khí chào đón khi những người bị bỏ rơi. Các phân 

đoạn đến nhà thờ. Giáo hội nên bao gồm nhiều cá nhân đại diện cho những người bên lề 

trong vai trò lãnh đạo. Những người đang tham gia và hoạt động trong các giáo xứ cũng cần 

lắng nghe lẫn nhau vì tất cả đều là một phần của Giáo hội Công giáo. 
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Lên tiếng              

                               

Chúa Giêsu Kitô, đức tin của người dân và món quà của ý chí tự do đã được trích dẫn như 

những nguồn cho phép. Mọi người lên tiếng trong nhà thờ. Mọi người nói thay cho Giáo hội 

theo cách họ sống đức tin. Tuy nhiên, có một sự thiếu tin tưởng của Giáo hội bởi các tín hữu. 

Mọi người bị cản trở lên tiếng vì họ sợ rằng họ sẽ không biết đủ về Giáo hội, và họ sợ bị phán 

xét, cô lập và tẩy chay. Giáo xứ nên Minh bạch, cung cấp cho mọi người nhiều cơ hội hơn để nói 

chuyện và xác nhận những người làm giao tiếp. Mọi người cảm thấy khó khăn để đối thoại về 

những khác biệt và bất đồng trong Giáo hội. 

Những người nói thay cho Giáo hội có xu hướng là giáo hoàng, giám mục, mục sư và phó tế. Có 

một nhu cầu đầu vào từ giáo dân và các mục sư cần giáo dân để giúp đỡ các giáo sĩ như các 

Tông đồ Tôi đã giúp Chúa Giêsu. Các tín hữu cần những dịp khi tiếng nói của họ sẽ được lắng 

nghe. Mọi người sẵn sàng lãnh đạo trong Giáo hội và sự giúp đỡ của họ nên được hỗ trợ và 

được đánh giá cao. 

Một số đề xuất được đưa ra bao gồm giáo dục các tín hữu về việc nói cho Giáo hội 

Trong khi nói sự thật với tình yêu và trái tim. Cần phải giáo lý mọi người Công giáo trước khi họ 

có thể tự tin truyền giáo cho hàng xóm. Cần phải nhắc nhở cha mẹ rằng họ các giáo lý viên chính 

của con cái họ. 

Một số người không thấy lý do trong việc đóng cửa các nhà thờ, sáp nhập các giáo xứ hoặc biến 

đổi các giáo xứ đến các tòa nhà nhà thờ. Một số giáo xứ chuyển tiếp có một cơ sở giáo dân trẻ, 

có tiền và đã có ơn gọi tôn giáo trong quá khứ. Một số giáo xứ đã kết hợp lại đang đấu tranh để 

làm việc cùng nhau như một giáo xứ. Cảm giác từ một số người trả lời là lớn hơn không phải lúc 

nào cũng tốt hơn về các nhà thờ. 
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Lễ Ăn Mừng  

      

Nhiều người được hỏi thấy cần phải đào tạo giáo lý / đức tin tốt hơn cho thanh thiếu niên và 

người lớn về sự hiện diện thực sự trong Thánh Thể và về các chủ đề khác liên quan đến 

Thánh lễ để cung cấp một nền tảng cho một kinh nghiệm có ý nghĩa hơn tại các phụng vụ. 

Phản hồi mang lại ý kiến / giải pháp đa dạng về mong muốn phụng vụ tốt hơn - đôi khi ở hai 

đầu đối diện. Nhiều người bình luận về sự cần thiết phải nâng cao, âm nhạc đương đại và 

truyền cảm hứng bài giảng cho một kinh nghiệm vui vẻ và để thu hút tuổi trẻ. Những người 

khác nhấn mạnh cần phải duy trì các thành phần truyền thống của Thánh lễ và một lời kêu gọi 

tôn kính nhiều hơn. Một số thanh niên yêu cầu nhiều hơn Sự sẵn có của Thánh lễ Latinh. 

Phản hồi cũng bao gồm mong muốn cho các bài giảng để giải quyết các đạo đức khó khan các 

vấn đề có lập trường rõ ràng và thống nhất. Một số phụng vụ được đề cập phải có ý nghĩa để 

có thể để mở rộng sứ mệnh của Giáo hội ra ngoài thánh lễ. 

Giảm số người tham dự Thánh lễ, đặc biệt là với các thế hệ trẻ, là một thực tế phổ biến mà 

những người trả lời tin rằng là do các cuộc đấu tranh khác nhau, từ sự đổ vỡ của gia đình, 

thiếu giáo lý chất lượng, các thành viên bị thu hút bởi các mệnh giá khác, Thánh lễ được cung 

cấp trong ít hơn địa điểm và những địa điểm không trở lại sau khi đóng cửa COVID-19. 

Sự thiếu thuộc về và ý thức cộng đồng trong các tín hữu so với quá khứ là một mối quan tâm. 

Những người mới đến nói chung thường không cảm thấy được chào đón. Một số người nói 

rằng những lời dạy của Giáo hội làm cho người ly hôn và những người có lối sống thay thế 

cảm thấy không được chào đón. Giáo dân lưu ý rằng họ có thể giúp mở rộng lời mời cá nhân 

tham dự Thánh lễ và tham gia vào các mục vụ và cuộc sống giáo xứ. Giáo dân có thể giúp tạo 

ra một môi trường chào đón, đặc biệt là cho các thành viên mới. Nhiều hơn các sự kiện cho 

học bổng và xây dựng cộng đồng đã được đề xuất. Một số người lưu ý rằng nhà thờ có thể 

tìm hiểu về việc chào đón thành công từ các mệnh giá khác. 
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Trách nhiệm chung   

                           

Liên quan đến trách nhiệm chung, nhiều người được hỏi thấy sự cần thiết phải có sự tham gia 

của giáo dân như số lượng linh mục hoạt động tiếp tục giảm. Thường thì một số lượng nhỏ các 

tín hữu cung cấpmột tỷ lệ lớn công việc giáo xứ và giáo hội nên mời những người khác tham gia. 

Những người được hỏi lưu ý sự cần thiết phải giáo dục lời kêu gọi tất cả các cá nhân được rửa 

tội phục vụ. 

Nhiều người không cảm thấy họ có kiến thức để đảm nhận một số vai trò giáo xứ. Với điều đó 

trong tâm trí, có một lời kêu gọi mạnh mẽ cho giáo dục người lớn để giáo dân có thể cảm thấy 

tự tin trong việc chia sẻ niềm tin của họ với người khác. Một số người được hỏi đã đề cập đến 

nhu cầu giáo dục nhiều hơn cho phụ huynh để hiểu được vai trò chính mà họ cần đóng trong 

giáo lý của con cái họ. Những người khác xác định một nhu cầu cho các chương trình giáo lý giáo 

xứ tốt hơn cho thanh thiếu niên. Một vài câu trả lời nổi lên lưu ý rằng giáo dân không cảm thấy 

được trao quyền bởi các linh mục lãnh đạo các hoạt động của bộ và giáo xứ. Một số người được 

hỏi cảm thấy các giáo dân khác nhiều hơn quan trọng đối với Giáo hội để họ thực sự không cần 

thiết, muốn hoặc khuyến khích tình nguyện. 

Biết rằng giáo dân có một vai trò mạnh mẽ trong cuộc sống của nhà thờ, một số người đã lên 

tiếng kêu gọi. Để tạo ra các nhóm nhỏ nơi mọi người có thể làm việc cùng nhau, cầu nguyện 

cùng nhau và tạo ra cảm giác thuộc các nhóm nhỏ cũng có thể giúp hòa nhập, điều mà một số 

người thấy thiếu trong giáo hội. 

Một số đặc biệt nhận thấy sự cần thiết phải thống nhất với các nhóm thiểu số giáo xứ bao gồm 

cả người Gốc Tây Ban Nha, Người Công giáo. Những người được hỏi cảm thấy giáo dân có thể 

giúp mời mọi người trở lại nhà thờ và có thể giúp đỡ 

dẫn dắt các hoạt động mà linh mục không thể do khối lượng công việc. Một số người thấy cần 

phải làm việc cùng nhau để cung cấp nhiều công việc tâm linh hơn và những người khác thấy 

cần phải hợp tác để phục vụ người nghèo. Một số gợi ý Công nhận các tình nguyện viên nhà thờ 

sẽ khuyến khích nhiều giáo dân hơn phục vụ giáo xứ của họ. 
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Đối thoại trong giáo hội và xã hội     

           

Nhiều người được hỏi lưu ý rằng Giáo hội cần cải thiện liên quan đến đối thoại với những người 

khác. Giáo phái, các giáo xứ Công giáo khác, những người có quan điểm khác nhau hoặc công chúng 

nói chung. 

Phản hồi bao gồm sự cần thiết phải nỗ lực nhiều hơn để mời và chào đón người khác để lắng nghe 

những quan điểm khác. Một số người nói rằng người Công giáo không tôn trọng các tôn giáo khác. 

Những người khác bị bỏ quên trong chức vụ nhà thờ và đối thoại bao gồm các giáo dân đã ly dị và 

cộng đồng LGBTQ (Đa giới tính). Thượng Hội đồng những người tham gia lưu ý đầu vào nên được 

tìm kiếm từ tất cả bao gồm nhân khẩu học độ tuổi khác nhau. 

Những người được hỏi lưu ý rằng các linh mục và giám mục tập trung vào các chương trình nghị sự 

của riêng họ và đôi khi họ không cởi mở với các tín hữu. Có một loạt các ý kiến liên quan đến tin 

nhắn của các giáo sĩ. Một số người kêu gọi giáo huấn rõ ràng của Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và 

Linh Mục về các vấn đề đạo đức và giáo lý để tránh hiểu lầm. Một số người cho rằng giáo hội cần 

lên tiếng nhiều hơn về các vấn đề ủng hộ cuộc sống. Với bầu không khí chính trị gây chia rẽ ngày 

nay, những người trả lời họ lo ngại một số sự chia rẽ này đã được thể hiện trong cuộc sống của Giáo 

hội. 

Vài Các tín hữu nói rằng vụ bê bối lạm dụng tình dục của giáo sĩ đã làm tổn hại đến nhà thờ và làm 

suy yếu niềm tin của giáo dân. Có một mong muốn cho nhà thờ được minh bạch với giáo dân. Vài 

lưu ý rằng hệ thống phân cấp của Giáo hội quan tâm đến "tổ chức" hơn là các tín hữu. Để phát triển 

đối thoại tốt hơn, những người được hỏi đề nghị thành lập các nhóm nhỏ nơi giáo dân có thể giúp 

đảm bảo mọi người được giáo hội chào đón - đặc biệt là người nhập cư và người tị nạn. Một số 

người lo ngại về sự thiếu giao tiếp hiệu quả tổng thể trong Giáo hội và sự vắng mặt của các giáo xứ 

làm việc cùng nhau để cố gắng giải quyết các vấn đề khó khăn. 
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Đại kết    

                                              

Các phản hồi liên quan đến đại kết trong giáo hội khác với những thành công trong các mối quan hệ 

đại kết trong một số cộng đồng kêu gọi chào đón và cởi mở hơn hiệp thông cho bất cứ ai muốn 

tham gia, bất kể giáo phái của họ. 

Với mối quan tâm của ít người Công giáo, có những câu hỏi của những người tham gia hỏi tại sao 

Giáo hội Công giáo không tập trung vào những điểm tương đồng trong sự khác biệt mệnh giá hơn 

là sự khác biệt. Các câu trả lời khác đề nghị Giáo hội cởi mở hơn với tham gia và tiếp nhận Rước lễ 

cởi mở cho tất cả mọi người. 

Các tín hữu đề nghị cần phải tôn trọng các tín ngưỡng khác và cố gắng giao tiếp nhiều hơn. Với 

những người không công giáo để tránh hiểu lầm. Một số người được hỏi đã chỉ trích rằng Giáo hội 

không bao gồm hoặc công nhận đức tin khác truyền thống và nguồn gốc. Một số người lo ngại rằng 

sự khác biệt thần học là đủ. để giữ cho Giáo hội Công giáo không kết nối với các giáo phái khác. 

Đồng thời, một số câu trả lời chỉ ra rằng sự khác biệt thần học không phải là đủ quan trọng để ngăn 

chặn sự hợp tác đại kết giữa các nhà thờ. The các tín hữu giáo phận từ các cộng đồng nông thôn 

nhỏ hơn có cảm giác rằng các giáo xứ của họ' hợp tác và đại kết đã thành công hơn trong các cộng 

đồng và giáo xứ lớn hơn. Các chương trình tiếp cận cộng đồng hiện tại, bao gồm các kho thực phẩm 

và các dịch vụ xã hội đã được trích dẫn là những ví dụ điển hình về đại kết. Một số câu trả lời kêu 

gọi một nỗ lực lớn hơn cho các giáo hội khác nhau Cùng nhau làm việc vì lợi ích chung. Một số ý 

kiến cho rằng Giáo hội Công giáo nên hiện diện nhiều hơn trong cộng đồng của họ để thúc đẩy ý 

thức về đại kết. 
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Thẩm quyền và sự tham gia       

                     

Những người tham gia bày tỏ lo ngại về thẩm quyền vì nó liên quan đến sự khan hiếm của các 

linh mục và tăng cường sự tham gia của giáo dân. Nhiều câu trả lời bao gồm một mối quan tâm 

cho tương lai của nhà thờ với mức độ tham gia giảm liên tục. 

Người ta thường bày tỏ rằng giáo dân cần phải bước về phía trước và hỗ trợ các linh mục giáo xứ 

của họ với các nhiệm vụ hành chính, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu linh mục. Tuy nhiên, một số 

người cảm thấy rằng họ không thể tiến lên phía trước với bất kỳ hoạt động hành chính hoặc lãnh 

đạo nào mà không có sự tham gia hoặc phước lành từ linh mục, gây ra sự thất vọng cho cả giáo 

dân và giáo sĩ. 

Nhiều người bày tỏ sự không hài lòng với cấu trúc từ trên xuống lịch sử trong nhà thờ Và ít tham 

khảo ý kiến với giáo dân.  Sự sụt giảm số người tham dự Thánh lễ và tình nguyện của giáo dân là 

một mối quan tâm lớn. Các cấp độ sự tham gia tiếp tục giảm. Các giải pháp được đề xuất bao 

gồm tiếp cận với những người cảm thấybị tước quyền - khuyến khích thanh thiếu niên tham gia 

vào thánh chức, chào đón sự sa ngã trở lại 

Người Công giáo, tiếp cận với những người Công giáo đã ly dị, tiếp cận với người Công giáo thiểu 

số, tiếp cận ra ngoài cộng đồng LGBTQ và tiếp cận với những người độc thân. Những người tham 

gia vào chức vụ và các hoạt động của giáo xứ được công nhận rằng họ đại diện cho một tỷ lệ nhỏ 

trong nhà thờ của họ, trong khi những người khác sợ "các cuộc hẹn trọn đời" nếu họ tình nguyện. 

Các tín hữu tham dự các giáo xứ nhỏ hơn, nông thôn cảm thấy rằng mức độ tham gia của họ rất 

tốt và vượt trội hơn so với sự tham gia vào các cộng đồng và giáo xứ lớn hơn. 

Một giải pháp được đề xuất khác là giáo lý người lớn. Nếu người Công giáo được giáo lý lại, họ sẽ 

hiểu được giá trị của Thánh Thể và mong muốn được tham gia thường xuyên vào Thánh Lễ và đời 

sống giáo xứ. 
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Sáng suốt và quyết định             

                     

Trong nhiều trường hợp, giáo dân báo cáo rằng họ không cảm thấy được lắng nghe khi các quyết 

định được đưa ra trong Giáo hội và yêu cầu đầu vào của họ phải được xem xét nghiêm túc. 

Nhiều người được hỏi cảm thấy mạnh mẽ rằng lời cầu nguyện và hướng dẫn của Chúa Thánh 

Thần là cần thiết cho tất cả mọi người trong việc ra quyết định. Giáo dân lo ngại rằng các nhà 

lãnh đạo giáo hội ở tất cả các cấp không lắng nghe các tín hữu trong các cấp bậc, cũng không 

đưa ra bất kỳ trọng lượng nào cho đầu vào và đề xuất của giáo dân. Câu trả lời bao gồm không 

hài lòng với các quyết định của các nhà lãnh đạo Giáo hội, một lời kêu gọi tham khảo ý kiến và 

phản hồi nhiều hơn từ giáo dân trước khi có quyết định. Một số yêu cầu minh bạch hơn về các 

quyết định. 

Những lo ngại đã được lên tiếng rằng nhiều linh mục giáo xứ không có kỹ năng quản lý tốt điều 

này ngăn cản việc ra quyết định thành công. Có một mong muốn cho "sự lãnh đạo thánh thiện 

và tốt" trong nhà thờ. 

Có lo ngại rằng cấu trúc hiện tại của hệ thống phân cấp của nhà thờ không cho phép 

ý kiến đóng góp của người dân. Nhiều người cảm thấy rằng Giáo hội không cởi mở với những đề 

xuất của giáo dân. Nhiều các câu trả lời bao gồm mối quan tâm rằng giáo phận, giám mục và 

Vatican không quan tâm đến hoạt động và tương lai của các giáo xứ nhỏ hoặc giáo xứ trong các 

cộng đồng nông thôn. 

Các thế hệ và nguồn gốc khác nhau của các tín hữu nên được trao cơ hội để trở thành lắng nghe 

và cung cấp phản hồi cho lãnh đạo Giáo hội từ những quan điểm nhất định của họ. 

Khi đưa ra quyết định, các tín hữu đề nghị rằng tất cả mọi người đều tìm kiếm sự hướng dẫn từ 

Chúa Thánh Thần, Kinh thánh và lời cầu nguyện sâu sắc. Nhiều người yêu cầu các nhà lãnh đạo 

giáo hội nhìn lại các truyền thống và các giá trị của Giáo hội khi đưa ra quyết định và tiến về phía 

trước. Ngoài ra còn có một lời kêu gọi cho nhà thờ các nhà lãnh đạo rõ ràng đứng lên và lên 

tiếng cho các giá trị truyền thống của Giáo hội  
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Hình thành bản thân trong tính đồng nghị 

 

Để Giáo hội hoạt động trong tính đồng nghị, các tín hữu kêu gọi một sự đa diện.nỗ lực tiếp cận 

với các tín hữu để xây dựng lại cộng đồng nhà thờ. Để người dân mong muốn tham gia vào một 

Giáo hội thượng hội đồng, nhiều người cần giáo lý lại để thực sự đánh giá cao tầm quan trọng 

của đức tin Công giáo trong cuộc sống của họ. 

Nhiều Các câu trả lời kêu gọi Giáo hội tập trung nhiều hơn vào việc tiếp cận với các tín hữu, đặc 

biệt là giới trẻ, nếu có một Giáo hội Công giáo sôi động trong tương lai. Tiếp cận với bất kỳ nhân 

khẩu học bị tước quyền trong nhà thờ nên bao gồm các lời mời thường xuyên và cá nhân.  Ngoài 

việc mời gọi mọi người tham gia thánh lễ và đời sống giáo xứ, còn có một kêu gọi mạnh mẽ cho 

giáo lý người lớn bổ sung. Lý do là nếu các tín hữu có một điều tốt hơn sự hiểu biết về đức tin và 

Thánh Thể, bước tự nhiên là trở lại Thánh lễ và cuộc sống giáo xứ. Các đề xuất bao gồm xây dựng 

niềm đam mê cho nhà thờ trong nhân dân. Hiện tại, có một sự thiếu quan tâm mạnh mẽ đến 

Giáo hội bởi một tỷ lệ lớn các tín hữu. Nhiều Bày tỏ lo ngại rằng văn hóa hiện đại là một rào cản 

đối với sự phát triển trong Giáo hội. 

Công nghệ, lịch trình bận rộn và thể thao được ghi nhận là những phiền nhiễu giữ cho các tín đồ 

không đầy đủ tham gia vào Giáo hội Công giáo và đời sống giáo xứ. Một rào cản khác đối với tính 

đồng nghị là nhận thức rằng các thành viên của ban lãnh đạo Giáo hội là rao giảng các giá trị mâu 

thuẫn, gây nhầm lẫn. Các tín hữu mong muốn sự nhất quán trong tin nhắn. 

Những người tham gia đề nghị rằng sự lãnh đạo của Giáo hội nên cởi mở hơn, nhiều hơn chào 

đón và tham vấn với nhân dân để xây dựng lòng tin lẫn nhau. Một mối quan hệ đối tác tốt hơn 

với sự lãnh đạo và giáo dân sẽ dẫn giáo hội đến một nơi mà "đi cùng nhau" là một thực tế. 



 

 

Các chủ đề khác được thảo luận và 

được trình bày trong thời gian 

Tiến trình thượng hội đồng. 

PHỤ LỤC # 1 



 

 

Các chủ đề thượng hội đồng về mối quan tâm của địa phương không có trong báo cáo 
chính: 

 

• Làm việc về tình đoàn kết trong thành phố Sioux giữa các nhóm dân tộc 
• Một số thành viên cao tuổi không giỏi về công nghệ và sẽ được hưởng lợi từ bản sao 
cứng truyền thông 
• Có phải sự phân chia được tạo ra bằng cách cung cấp thánh lễ tiếng Anh / Tiếng Tây 
Ban Nha một cách riêng biệt? 
• Cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày cho cha mẹ trẻ trong Thánh lễ 
• Với sự thiếu hụt linh mục, các phó tế có thể nói Thánh lễ hay chúng ta có thể có linh 
mục nữ? 
• Sáp nhập các giáo phận có thể là một ý tưởng tốt 
• Ở Hartley có một số trường hợp lạm dụng mà giám mục che đậy 
• Giáo dân có thể trả tiền cho các linh mục để tham dự các huấn luyện viên bài phát 
biểu và khóa tu 
• Cung cấp các lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em khuyết tật - chẳng hạn như tự kỷ - 
và Phát triển các nhóm nhỏ để cha mẹ hỗ trợ lẫn nhau 
• Một số người vẫn rất tức giận vì Thánh lễ đã bị đình chỉ khi COVID-19 lần đầu tiên biến 
thành một 
đại dịch 
• Một số cảm thấy bị ngắt kết nối kể từ khi đình chỉ hàng loạt và không quay trở lại 
• Nhiều người tức giận về kế hoạch mục vụ và không biết tại sao nó lại xảy ra 
• Kế hoạch mục vụ gây ra nhiều vấn đề hơn trong Giáo hội 
• Nhiều Tức giận về việc giáo sĩ lạm dụng xử lý sai và che đậy Một số người tức giận vì 
Tổng thống Joe Biden và Nancy Pelosi ủng hộ phá thai và thực hiện Rước lễ 
• Một số thanh niên cho biết họ muốn và / hoặc đánh giá cao Thánh lễ Latinh truyền 
thống 
• Các câu hỏi thượng hội đồng do Vatican đặt ra thật khó hiểu và đáng sợ 
• Giám mục cần được nhìn thấy rõ hơn, đặc biệt là trong các giáo xứ và cộng đồng nhỏ 
• Giáo phận và Giáo hội không giải quyết các vấn đề công bằng xã hội 
Phá thai không phải là vấn đề duy nhất của Giáo hội 
• Có những lo ngại rằng thượng hội đồng sẽ không hiệu quả 
• Mong muốn hoa hậu Việt Nam 
• Một số người cảm thấy những người có câu hỏi hoặc mang lại ý tưởng mới không 
được chào đón bởi lãnh đạo nhà thờ 
• Sự hẹp hòi dường như phổ biến trong lãnh đạo giáo hội 
• Lumen không có tất cả các nhà thờ, chỉ có các trường Công giáo. Không đủ 
một loạt các quan điểm hợp pháp trong Truyền thông Lumen và giáo phận 
• Những người Công giáo sa ngã đã không được tiếp cận đủ để trở về 
• Một số người không cảm thấy như giám mục đang ủng hộ hoặc lắng nghe người dân 
của mình  



 

 

Ảnh: Giáo xứ và Giáo phận 

Các cuộc họp thượng hội đồng 

PHỤ LỤC # 2 



 

 



 

 



 

 



 

 


