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Khảo Sát Chỉ Số Tông Đồ  
 

 

 

Thưa các bạn giáo dân, 

 

Cảm ơn bạn đã tham gia vào cuộc khảo sát Chỉ số Tông Đồ. Cuộc khảo sát này sẽ cung cấp cho bạn cơ 

hội để suy nghĩ về phát triển tâm linh của riêng bạn và cung cấp thông tin phản hồi về những nỗ lực của 

giáo xứ để giúp bạn phát triển. 

 

Các bạn chỉ cần chừng 10-15 để hoàn thành bản khảo sát. Xin đừng bỏ qua câu hỏi trừ khi được hướng 

dẫn làm như vậy. Xin lưu ý rằng phản hồi của bạn được giữ bí mật. Giáo xứ của bạn và Viện Lãnh đạo 

Công giáo sẽ không có quyền truy cập các phản hồi cá nhân. 

✓       

Chúng tôi cảm ơn bạn một lần nữa vì tham gia vào sáng kiến quan trọng này! 

  

 

Chọn lựa Giáo phận Và Giáo xứ 
 

Xin Thêm Giáo phận của bạn ________________________________________ 

 

 

Xin Thêm Giáo xứ của bạn ________________________________________ 

 

  

     ⦻ ⦸ ⦵  ✓

Archdiocese of Chicago

Holy Child Jesus Parish



© Catholic Leadership Institute • All rights reserved     2 

Ver: 10.27.21.s.vi 

 

 

 

Hành trình Công giáo 
 

Bạn tự xác định mình ra sao? 

O   Tôi là người Công giáo 

O   Tôi từng là người Công giáo, nhưng nay không còn xem mình là Công giáo nữa 

O   Tôi không phải là Công Giáo 

 

Nếu câu trả lời cho câu hỏi trên là "Tôi là người Công giáo", hãy trả lời hai câu hỏi sau.  

Nếu không xin bỏ qua. 

 

Câu nào sau đây diễn tả tốt nhất việc trở thành Công giáo của bạn? 

O   Tôi đã được rửa tội Công Giáo khi mới sinh 

O   Tôi chuyển đổi sang đức tin Công Giáo 

 

Câu nào sau đây diễn tả tốt nhất hành trình Công giáo của bạn? 

O   Mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu Kitô là mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi 

O   Tôi đã đích thân gặp Chúa Giêsu Kitô và đang phát triển thành người môn đệ 

O   Tôi thực hành đức tin Công giáo của tôi, nhưng không biết rõ Chúa Giêsu như một người bạn 

O   Tôi xem mình là Công giáo, mặc dù đức tin không phải là một phần quan trọng trong cuộc sống của 

tôi 

 

Câu nào sau đây diễn tả tốt nhất nhịp độ phát triển tâm linh của bạn? 

O   Trong giai đoạn tinh thần suy giảm 

O   Bị trì hoãn trong phát triển tâm linh của tôi 

O   Vừa ý về mặt tâm linh của tôi 

O   Có tiến triển trong đức tin, nhưng tôi muốn tiến triển hơn nữa 

O   Sự tiến triển là ổn định, tôi tiếp tục theo nhịp độ 

O   Trong một giai đoạn tiến triển tinh thần nhanh chóng 
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Quan hệ Giáo xứ 
Dưới đây là một số phương cách giáo xứ của bạn có thể giúp bạn kết nối với những người khác 

trong cộng đồng Công giáo địa phương. Vui lòng cho biết mức độ mà bạn đồng ý hay không đồng ý 

với những phát biểu sau đây:  

 

Giáo xứ của tôi giúp tôi kết nối với cộng đồng Công giáo địa phương bằng cách … 

 

 Rất Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  
Đồng ý 

Rất 

Đồng ý 

Làm cho tôi cảm thấy được 

chào đón và chấp nhận 
O   O   O   O   O   

Cung cấp cho tôi cơ hội để 

phục vụ những người có nhu 

cầu 
O   O   O   O   O   

Liên hệ lại với tôi khi tôi bày 

tỏ quan tâm đến việc tham 

gia nhiều hơn 
O   O   O   O   O   

Cung cấp một cộng đồng để 

hỗ trợ cho tôi và / hoặc gia 

đình tôi trong những lúc cần 

thiết 

O   O   O   O   O   

Cho tôi tham gia trong các 

quyết định có ảnh hưởng đến 

tương lai của giáo xứ 
O   O   O   O   O   

Cung cấp thông tin minh 

bạch với tôi về tài chính của 

các giáo xứ 
O   O   O   O   O   

Làm cho thông tin về giáo xứ 

dễ dàng cho tôi để tìm kiếm 

(thông qua bản tin, web, 

email) 

O   O   O   O   O   

Giáo xứ của tôi liên lạc hiệu 

quả thông qua các nền tảng 

trực tuyến, tin nhắn văn bản 

và mạng xã hội 

O   O   O   O   O   
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Cộng đồng Giáo xứ 
Dưới đây là một số phương cách cộng đồng giáo xứ của bạn có thể giúp bạn phát triển tâm linh. Vui 

lòng cho biết mức độ mà bạn đồng ý hay không đồng ý với những điều khoản sau đây: 

 

Giáo xứ của tôi giúp tôi phát triển tâm linh bằng cách ... 

 

 Rất Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  
Đồng ý 

Rất 

Đồng ý 

Giúp tôi phát triển đời sống cầu 

nguyện cá nhân kết nối tôi với 

Thiên Chúa 
O   O   O   O   O   

Cung cấp các Thánh Lễ Chúa 

Nhật sốt sáng và hấp dẫn 
O   O   O   O   O   

âm nhạc cung cấp cho làm sâu 

sắc thêm mong muốn của tôi để 

tham gia đầy đủ hơn trong phụng 

vụ chủ nhật. 

O   O   O   O   O   

Kết nối tôi với một nhóm nhỏ 

chia sẻ đức tin 
O   O   O   O   O   

Lời khuyên răn và bài giảng kết 

nối đức tin với cuộc sống hàng 

ngày của tôi  
O   O   O   O   O   

Cung cấp các buổi tĩnh tâm, hội 

thảo, và các nguồn lực khác để 

giúp tôi tìm ra mục đích của 

cuộc đời 

O   O   O   O   O   

Dạy tôi đọc và cầu nguyện với 

Kinh Thánh 
O   O   O   O   O   

Chuẩn bị cho tôi / gia đình tôi 

lãnh nhận các bí tích (Thêm sức, 

hôn nhân, Rửa Tội) 
O   O   O   O   O   

Đào tạo tôi thành môn đệ của 

Chúa Giêsu Kitô 
O   O   O   O   O   
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Mối Quan hệ với Giáo xứ, Cha xứ, và Đức tin 
Các câu hỏi sau đây về khả năng của bạn trong việc giới thiệu cha sở, giáo xứ, và đức tin Công giáo 

của bạn. 

 

Vui lòng cho biết mức độ mà bạn đồng ý hay không đồng ý với những phát biểu sau đây: 

 

 Rất Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  
Đồng ý 

Rất 

Đồng ý 

Tôi muốn giới thiệu cha 

sở của tôi với một người 

bạn 
O   O   O   O   O   

Tôi muốn giới thiệu giáo 

xứ của tôi với một người 

bạn 
O   O   O   O   O   

Tôi muốn giới thiệu các 

nhân viên của giáo xứ 

của tôi với một người 

bạn 

O   O   O   O   O   

Tôi muốn giới thiệu các 

linh mục khác đang phục 

vụ giáo xứ của tôi với 

một người bạn 

O   O   O   O   O   

Giáo xứ của tôi giúp tôi 

phát triển tinh thần như 

một người Công giáo 
O   O   O   O   O   
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Niềm tin Tôn giáo Cá nhân 
Dưới đây là một số phát biểu về niềm tin cá nhân của bạn. Vui lòng cho biết mức độ mà bạn đồng ý 

hay không đồng ý với những phát biểu sau đây. 

 

Cá nhân tôi tin rằng ... 

 

 
Rất 

Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  

Đồng 

ý 

Rất 

Đồng ý 

Tôi 

không 

biết 

Chúa Giêsu đã chết và 

đã sống lại từ cõi chết 

để cứu rỗi tôi 
O   O   O   O   O   O   

Bí tích Thánh Thể 

thực sự là thịt và máu 

của Chúa Giêsu Kitô 
O   O   O   O   O   O   

Kinh Thánh là lời của 

Thiên Chúa 
O   O   O   O   O   O   

Giáo hội có thẩm 

quyền giảng dạy 
O   O   O   O   O   O   

Giáo hội là rất quan 

trọng cho mối quan hệ 

của tôi với Thiên Chúa 
O   O   O   O   O   O   

Giáo hội giảng dạy 

giáo lý đạo đức của 

Chúa Giêsu cho cuộc 

sống của tôi 

O   O   O   O   O   O   
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Đàm luận về Đức tin 
Dưới đây là một số phát biểu về các cuộc trò chuyện về đức tin của bạn với gia đình và bạn bè. Vui 

lòng cho biết mức độ mà bạn đồng ý hay không đồng ý với những phát biều sau đây. 

 

Giáo xứ của tôi trang bị cho tôi để có thể trò chuyện về niềm tin của tôi với gia đình và bạn bè bằng 

cách … 

 

 Rất Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  
Đồng ý 

Rất 

Đồng ý 

Cung cấp các sự kiện có 

chất lượng cao và các cơ 

hội khác mà tôi có thể 

mời mọi người 

O   O   O   O   O   

Gia tăng niềm tin của tôi 

vào giáo huấn của Giáo 

hội mà tôi có thể trả lời 

các câu hỏi của người 

khác 

O   O   O   O   O   

Bày tỏ sự chăm sóc cho 

các thành viên của cộng 

đồng của chúng tôi 

(không nhất thiết là 

người Công giáo) 

O   O   O   O   O   

Dạy tôi chia sẻ những 

câu chuyện của Chúa 

Giêsu như thế nào 
O   O   O   O   O   

Dạy tôi chia sẻ chứng từ 

cá nhân của tôi như thế 

nào 
O   O   O   O   O   

Giúp tôi nhận ra Thiên 

Chúa đang làm việc 

trong cuộc sống của tôi 

như thế nào 

O   O   O   O   O   
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Sự Tham gia vào Giáo hội 
Dưới đây là một số hoạt động mà bạn có thể đã tham gia trong năm qua. Thường thì bao lâu bạn đã 

tham gia các hoạt động này. 

 

Bạn đã từng làm điều sau đây trong năm qua bao lâu một lần? 

 

 
Không 

bao 

giờ 

Một hoặc 

hai lần 

một năm 

Ba 

tháng 

một lần 

Mỗi 

tháng 

một lần 

Hàng 

tuần 

Hằng 

ngày 

Mời một người tham gia 

cùng tôi cho một hoạt động 

tại giáo xứ 
O   O   O   O   O   O   

Mời một người tham gia 

cùng tôi để dâng Thánh Lễ 
O   O   O   O   O   O   

Mời một thanh niên xem 

xét ơn gọi làm linh mục 
O   O   O   O   O   O   

Mời một người xem xét ơn 

gọi đời tu sĩ 
O   O   O   O   O   O   

Trả lời câu hỏi của người 

khác về một giáo huấn của 

Giáo Hội Công Giáo 
O   O   O   O   O   O   

Tình nguyện phục vụ một 

thành viên của cộng đồng 

(không nhất thiết phải là 

người Công giáo) 

O   O   O   O   O   O   

Chia sẻ những câu chuyện 

của Chúa Giêsu với người 

khác 
O   O   O   O   O   O   

Chia sẻ chứng từ cá nhân 

của tôi với người khác 
O   O   O   O   O   O   

Cầu nguyện với một người 

khác ngoài Thánh Lễ 
O    O    O    O    O    O    
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Bạn có thường tham gia hoặc dự sự kiện sau đây trong năm qua? 

 

 Không 

bao giờ 

Một hoặc 

hai lần 

một năm 

Ba 

tháng 

một lần 

Mỗi 

tháng 

một lần 

Hàng  

tuần 

Hằng  

ngày 

Thời gian cầu nguyện 

riêng tư với Chúa 
O   O   O   O   O   O   

Nhóm nghiên cứu Kinh 

Thánh hay cầu nguyện 

(trực tiếp hay trực 

tuyến) 

O   O   O   O   O   O   

Thánh Lễ O   O   O   O   O   O   

Bí tích Hòa giải (Xưng 

tội) 
O   O   O   O   O   O   

Tư vấn mục vụ hay 

hướng dẫn tâm linh 
O   O   O   O   O   O   

Một lớp học hoặc hội 

thảo về đức tin Công 

Giáo (trực tiếp hay trực 

tuyến) 

O   O   O   O   O   O   

Một sự kiện xã hội của 

giáo xứ 
O   O   O   O   O   O   

Một khóa Tĩnh tâm O   O   O   O   O   O   

Chầu Thánh Thể - thời 

gian cầu nguyện trước 

Chúa Giêsu trong Bí 

Tích Thánh Thể 

O   O   O   O   O   O   

Sùng kính Công giáo (ví 

dụ: đọc kinh Mân Côi, 

tuần cửu nhựt, các ngày 

lễ đặc biệt) 

O   O   O   O   O   O   
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Thành viên trong Giáo xứ của bạn 
Giáo xứ này có phải là nơi thờ phượng chính của bạn? 

O   Phải 

O   Có, nhưng chỉ trong một phần của năm (theo mùa vụ) 

O   Không 

 

Bạn đã thờ phượng Chúa tại Giáo xứ này trong mấy năm rồi? 

O   20+ 

O   11-20 

O   6-10 

O   3-5 

O   1-2 

O   <1 

Trung bình và bên ngoài Thánh lễ Chúa Nhật, bạn dành bao nhiêu giờ mỗi tuần để lãnh đạo hoặc 

tham gia vào các mục vụ trong giáo xứ (hội đồng, thánh chức, nghiên cứu Kinh Thánh, Hiệp sĩ 

Columbus, v.v.)? 

O   0-4 

O   5-14 

O   15-24 

O   25 or more 
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Giáo dục Tôn giáo của con bạn 
Dưới đây là những câu hỏi liên quan đến giáo dục tôn giáo của con bạn. 

 

Quý vị có con đang ở độ tuổi đến trường không? 

O   Có 

O   Không  

 

Các câu hỏi sau đây cần được trả lời nếu bạn CÓ con tuổi đến trường, nếu không xin tới phần 

thông tin về nhân khẩu. 

 

Xin cho biết bạn đồng ý hay không với những phát biểu sau đây liên quan đến hành trình đức tin 

của con bạn. 

 

 
Rất 

Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  
Đồng ý 

Rất 

Đồng ý 

Tôi có sự hỗ trợ đầy đủ 

từ giáo xứ của tôi để 

giúp con cái phát triển 

như một môn đệ của 

Chúa Giêsu Kitô 

O   O   O   O   O   

Một trong những trách 

nhiệm quan trọng nhất 

của một phụ huynh như 

tôi là giúp con cái biết 

Chúa Giêsu 

O   O   O   O   O   

 

 

Điều nào mô tả đúng nhất cách quý vị chọn giáo dục con mình? 

O Tôi cho tất cả con tôi đi học ở Trường Công giáo 

O Tôi cho tất cả con tôi đi học ở Trường Công lập 

O Tôi cho con tôi học ở nhà (homeschool) 

O Tôi có các lựa chọn riêng cho từng đứa trẻ của mình 
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Các câu hỏi sau đây chỉ nên được trả lời nếu bạn hiện ĐANG gửi con mình học trường Công Giáo 

 

Vui lòng cho biết mức độ bạn đồng ý hay không với các phát biểu sau. 

 

 
Rất 

Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  
Đồng ý 

Rất 

Đồng ý 

Tôi muốn giới thiệu 

trường Công Giáo giáo 

xứ cho bạn bè. 
O   O   O   O   O   

 

 

Hiện tại bạn có cho con đi học tôn giáo tại giáo xứ này không? 

O Có 

O Không 
 

Các câu hỏi sau đây chỉ nên được trả lời nếu bạn hiện ĐANG gửi con của mình học giáo lý tại giáo 

xứ này. 

 

Vui lòng cho biết mức độ bạn đồng ý hay không với các phát biểu. 

 

 
Rất 

Không 

Đồng ý 

Không 

Đồng ý 

Không  

Ý kiến  
Đồng ý 

Rất 

Đồng ý 

Tôi muốn giới thiệu lớp 

giáo lý giáo xứ của tôi 

cho bạn bè 
O   O   O   O   O   
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Thông tin Nhân khẩu 
Xin vui lòng cho chúng tôi biết một chút về cá nhân bạn. Câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này 

sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê để có được một bức tranh chính xác về thành phần của các 

giáo xứ tham gia vào nghiên cứu này. Câu trả lời của bạn là hoàn toàn bí mật và sẽ được phân tích nặc 

danh. Trả lời của bạn sẽ không bao giờ được xác định là của bạn và sẽ được tổng hợp với câu trả lời của 

các cuộc khảo sát khác. Xin hãy trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt. 

 

Giới tính của bạn? 

O   Nam 

O   Nữ 

 

Chủng tộc của bạn? 

O   Da đen hoặc African-American 

O   Asian-American 

O   Caucasian 

O   Hispanic/Latino 

O   Middle-Eastern or North African 

O   Native American 

O   Other 

 

Khoảng tuổi của bạn. 

O   Dưới 18 

O   18-25 

O   26-35 

O   36-45 

O   46-55 

O   56-65 

O   66-75 

O   Trên 75 

 

Tình trạng gia đình của bạn. 

O   Độc thân 

O   Có gia đình 

O   Ly dị 

O   Góa  
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Thông tin Tài chánh 
Dưới đây là những câu hỏi liên quan đến tài chính và đóng góp từ thiện của bạn / gia đình bạn.  

Câu trả lời của bạn là hoàn toàn bí mật và sẽ được phân tích nặc danh. Trả lời của bạn sẽ không bao giờ 

được xác định là của bạn và sẽ được tổng hợp với câu trả lời của các cuộc khảo sát khác. Xin hãy trả lời 

càng nhiều câu hỏi càng tốt. 
 

Chỉ với mục đích thống kê, vui lòng chọn danh mục tương ứng với tổng thu nhập trước thuế hàng 

năm của hộ gia đình của bạn.

O   0-$24,999 

O   $25,000-$49,999 

O   $50,000-$99,999 

O   $100,000-$149,999 

O   $150,000-$199,999 

O   $200,000-$249,999 

O   Hơn $250,000 

O   Tôi không muốn trả lời 

 

Chỉ với mục đích thống kê, vui lòng chọn danh mục tương ứng với tổng đóng góp hàng năm gần 

đúng của hộ gia đình của bạn cho giáo xứ của bạn.

O   $0 – $99 

O   $100 – $499 

O   $500 – $999 

O   $1,000 – $2,499 

O   $2,500 – $4,999 

O   $5,000 – $9,999 

O   $10,000 – $24,999 

O   $25,000 + 

O   Tôi không muốn trả lời 

 

Câu nào mô tả tốt nhất cách cách tiếp cận của bạn trong việc hỗ trợ tài chính cho giáo xứ? 

O   Tôi không hỗ trợ giáo xứ về tài chính tại thời điểm này 

O   Tôi thường cho khi có giỏ thu đến mang đến, hoặc đáp lại lời xin đặc biệt 

O   Tôi ấn định một số tiền tổng cộng để cung cấp cho giáo xứ của tôi mỗi năm 

O   Tôi tặng một tỷ lệ phần trăm thu nhập của tôi đến giáo xứ của tôi 

 

Chỉ trả lời câu hỏi này nếu bạn tặng một tỷ lệ phần trăm thu nhập của mình cho giáo xứ của bạn. 

Nếu không xin bỏ qua. 

 

O   Không ai   O   < 10%   O   10%  O   >10% 

 

 

  



© Catholic Leadership Institute • All rights reserved     15 

Ver: 10.27.21.s.vi 

 

Về Quý vị 
Trong năm qua, quý vị đã tham gia bao nhiêu đoàn (sinh hoạt mục vụ trong) giáo xứ? 

o 0-3 

o 4-6 

o 6-10 

o 10+ 

 

Trong những yếu tố dưới đây, yếu tố nào có thể giữ các giáo dân luôn liên kết với giáo xứ. Hãy chọn 3 

yếu tố có ảnh hưởng nhất trong những trải nghiệm hiện của bạn tại với giáo xứ?   

o Mối quan hệ với cha xứ hoặc các cha 

o Mối quan hệ với các giáo dân khác 

o Các khóa tĩnh tâm do giáo xứ tổ chức hoặc tài trợ 

o Các chương trình trong GX và cộng đồng do giáo xứ tổ chức 

o Chương trình thiện nguyện cho cộng đồng do giáo xứ tổ chức 

o Các khóa chia sẻ đức tin được giáo xứ tổ chức (ví dụ: các nhóm nhỏ, học kinh thánh, học giáo lý) 

o Các Thánh Lễ và các nghi lễ 

o Sự hiếu khách và sự chào đón nồng nhiệt  

o Các buổi cầu nguyện và các nghi thức thờ phượng (ngoài Thánh lễ) 

o Thường xuyên có các giờ chầu Thánh Thể hoặc xưng tội 

o Các buổi kêu gọi phục vụ (ví dụ như bởi linh mục hoặc nhân viên giáo xứ, đăng ký mục vụ vào 

các buổi cuối tuần) 

o Coi sóc giáo xứ và các hỗ trợ trong các dịp lễ nghi trong đời sống của giáo dân (ví dụ: chết/ bệnh 

tật, đám cưới, các vấn đề gia đình) 

 

Lý do quan trọng nhất để khuyến khích sự phục vụ cộng đoàn trong giáo xứ của tôi là gì? 

o Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phục vụ người nghèo 

o Xây dựng cộng đoàn và giáo xứ  

o Tạo cơ hội gặp gỡ những giáo dân khác 

 

Thời gian Thánh Lễ nào quý vị thường tham dự nhất tại giáo xứ của mình vào cuối tuần?  

o Tối thứ Bảy 

o Đầu buổi Sáng Chủ nhật (thời gian bắt đầu lúc hoặc trước 8:55 sáng) 

o Giữa buổi Sáng Chủ nhật (thời gian bắt đầu từ 9:00 sáng đến 10:25 sáng) 

o Cuối buổi Sáng Chủ nhật (thời gian bắt đầu từ 10:30 sáng đến 11:55 sáng) 

o Đầu buổi Chiều Chủ nhật (thời gian bắt đầu từ 12:00 trưa đến 1:55 chiều) 

o Chiều Chủ nhật (thời gian bắt đầu từ 2:00 chiều đến 4:55 chiều) 

o Tối Chủ nhật (thời gian bắt đầu vào hoặc sau 5:00 chiều)   
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Về Lãnh đạo 

Nếu quý vị chỉ có thể chọn 5 yếu tố, theo quý vị yếu tố nào sau đây là quan trọng của một cha chánh xứ 

với cộng đoàn: (đánh dấu 5)   

o Hướng dẫn và trao dồi đời sống tâm linh cho giáo dân   

o Có những chương trình mục vụ dành cho những người đau bệnh hoặc già yếu 

o Có khiếu rao giảng qua các bài giảng 

o Dạy dỗ về đức tin  

o Hình thành nhân cách của các giáo dân 

o Nâng cao kỹ năng quản lý 

o Quyên góp tiền 

o Biết cách quản lý nhân viên và tình nguyện viên 

o Quản lý tài chính hiệu quả 

o Khả năng điều hành các trường học công giáo 

o Giám sát và chăm sóc các cơ sở vật chất tốt 

o Thiết lập định hướng và mục tiêu rõ ràng cho giáo xứ 

o Cử hành các bí tích sốt sắng  

o Là khuôn mẫu cho đời sống cầu nguyện cá nhân cho các tín hữu khác 

o Có những kế hoạch giúp những người nghèo neo đơn  

 

Chọn hai điều quan trọng nhất mà quý vị mong muốn từ một bài giảng tại giáo xứ của mình. 

o Niềm vui    

o Niềm hy vọng    

o Đúng luân lý và giáo lý    

o Hợp với cuộc sống của giáo dân - gần gũi và dễ liên tưởng   

o Có chiều sâu   

o Có sức lôi cuốn giáo dây thay đổi 

o Giúp giáo dân mong muốn có được sự thăng tiến trong đời sống đạo  

o Ham muốn học kinh thánh 
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Ngoài cha chánh xứ và các cha khác trong giáo xứ, ai là nhân viên có sự hiện diện rõ ràng nhất tại giáo 

xứ?  

o Thầy sáu  

o Các nữ tu  

o Thư ký văn phòng giáo xứ 

o Quản lý trưởng của văn phòng GX  

o Kế toán viên 

o Quản lý Kinh doanh / Giám đốc tài chính 

o Giám đốc cơ sở vật chất / Điều phối viên 

o Giám đốc / Điều phối viên về giáo lý tôn giáo 

o Trưởng ban thanh thiếu niên  

o Trưởng ban thánh nhạc 

o Trưởng ban mục vụ xã hội 

o Không có nhân viên tại giáo xứ 

o Nhân viên có sự hiện diện cao nhất không có trong danh sách trên   

 

Vai trò quan trọng nhất của Hội Đồng Mục Vụ là:  

o Đại diện cho cộng đồng giáo xứ 

o Làm cố vấn cho cha chánh xứ 

o Xây dựng và thực hiện những nguyện vọng của giáo xứ 

 

Đức Giám Mục có nhiều trách nhiệm và vai trò.  Chọn hai vai trò quan trọng nhất mà quý vị nghĩ ĐGM 

đảm nhận. 

o Một người chủ chăn tâm linh cho các tín hữu 

o Một người cha tinh thần cho các linh mục 

o Người bảo vệ đức tin 

o Người nói lên những lo lắng của xã hội 

o Người quản lý chính của toàn địa Phận 
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Về Giáo xứ  
Tất cả các giáo xứ đều có cơ hội phát triển.  Nếu bạn  chỉ có thể chọn 3 trong số những điều sau đây mà 

giáo xứ cần nhiều hơn, đó sẽ là:  

o Có nhiều người trẻ tham gia hơn 

o Có nhiều tài chính hơn cho những nhu cầu khác của giáo xứ 

o Có nhiều người tình nguyện hơn để tham gia các nhóm và đoàn trong GX 

o Giáo dân được tham gia nhiều hơn vào việc ra quyết định và lãnh đạo các công việc trong GX 

o Rõ ràng hơn về tầm nhìn, định hướng, và mục tiêu của giáo xứ 

o Minh bạch hơn (ví dụ: tài chính và quyết định) 

o Thêm nhân viên chuyên nghiệp được trả lương 

o Tương tác hỏi đáp nhiều hơn trong việc giảng dạy của Giáo Hội 

o Tinh thần hiếu khách và chào đón hơn 

o Các hình thức thờ phụng mới mẻ/hiện đại hơn 

o Có nhiều việc thờ phụng truyền thống hơn 

o Chiến lược truyền thông khôn khéo hơn 

 

Xin xếp hạng các giá trị mà quý vị cảm thấy sẽ mô tả đúng nhất về cộng đoàn giáo xứ của quý vị. (xếp 

hạng theo thứ tự, 1 là xếp hạng cao nhất)  

ề ơ
ộ để ự

ụ ờ

ầ
ệ

ố ắ
ệ

ứ
ữ ề
ố

ầ
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ề
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Điểm nào mô tả đúng nhất của quý vị về tình hình tài chính của giáo xứ?  

o Chúng tôi thường có tiền nhưng không bao giờ tự mãn 

o Chúng tôi có tiền nhưng không có tiền dư cho những hoạt động khác 

o Chúng tôi đã có một số giai đoạn thăng trầm và đang cố gắng tìm lại sự ổn định 

o Chúng tôi thường chật vật để đáp ứng nhu cầu tài chính của giáo xứ 

o Tôi không hiểu biết nhiều về GX để trả lời câu hỏi này 
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Những đánh giá nào dưới đây mô tả đúng nhất về tình trạng nhà thờ của bạn ?  

o Rất nhiều vẻ đẹp độc đáo!  Nhà thờ mới được trùng tu gần đây và/ hoặc đã được bảo trì tốt 

o Có nhiều nét đặc sắc!  “Khung” và cấu trúc thực sự đẹp nhưng cần tu sửa hoặc sửa sang lại một 

chút cho thẩm mỹ hơn 

o Cần nhiều sửa sang!  “Khung” và cấu trúc thực sự đẹp nhưng thiếu sự bảo trì kỹ lưỡng và cần rất 

nhiều cải tiến cho thẩm mỹ hơn. 

o Có nhiều kỷ niệm!  Nhà thờ thiếu sự bảo trì và không gian thật sự thiếu sự tôn nghiêm or những vẻ 

đẹp linh thiêng. 

 

Điều nào mô tả đúng nhất về cơ sở vật chất của GX và những tài sản khác bên ngoài nhà thờ (ví dụ: nhà 

xứ, bãi đậu xe, trung tâm mục vụ của giáo xứ, v.v.)?  

o Tuyệt vời!  Chúng tôi có đủ các cơ sở cho các nhu cầu của GX và mọi cơ sở đều ở trong tình 

trạng rất tốt 

o Tốt!  Chúng tôi có thể sử dụng thêm các cơ sở khác nếu có và bên cạnh đó cũng có một vài dự án 

khác cần thực hiện, nhưng cũng nằm trong tầm kiểm soát của giáo xứ 

o Chúng tôi có thể xoay xở!  Cơ sở hiện tại của chúng tôi làm giới hạn lại các chương trình mục vụ 

của chúng tôi. Chúng tôi không đủ nguồn lực để cải thiện hoặc phát triển thêm vào lúc này 

o Cần sự trợ giúp!  Chúng tôi cần trợ giúp để có thể xây dựng các cơ sở mới để phục vụ cho giáo 

dân 

 

Phương pháp đưa người khác đến gần Chúa Kitô hơn mà quý vị ưa thích nhất là gì?  

o Trò chuyện trực tiếp với từng người 

o Lãnh đạo bằng cách làm gương 

o Đến từng nhà để mời người khác 

o Hiện diện rõ ràng trong cộng đồng 

 

Quý vị nghĩ giáo xứ của mình cần phải thay đổi ở mức độ nào để hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của giáo xứ 

trong 5 năm tới.   

o Tình trạng hiện tại thực sự tốt và cần duy trì để hoạt động tốt hơn nữa 

o Đi đúng hướng và cần một số tinh chỉnh nhỏ 

o Bằng lòng với hiện tại, đã đến lúc hướng tới tương lai 

o Thời điểm này cần cải thiện mọi thứ 

 

  



© Catholic Leadership Institute • All rights reserved     21 

Ver: 10.27.21.s.vi 

 

Nếu giáo xứ của bạn có một trường học:Vui lòng chọn cụm từ mô tả tốt nhất mối quan hệ giữa trường tiểu 

học/trung học giáo xứ và giáo xứ từ quan điểm của quý vị?  

o Đồng tâm đồng lòng!  Tôi nghĩ rằng các gia đình giáo xứ và gia đình trường học của chúng tôi coi 

bản thân họ như là một và có sự hội nhập tuyệt vời giữa hai bên. 

o Đồng lòng!  Có một chút riêng biệt giữa "gia đình trường học" và "gia đình giáo xứ" nhưng mọi 

người đều tin vào tầm quan trọng của trường. 

o Đồng tâm!  Chúng tôi chia sẻ không gian và tài nguyên nhưng khi giáo xứ của chúng tôi thay đổi, 

dường như cần phải xây dựng một mối quan hệ cầu nối vững chắc hơn giữa gia đình trường học 

và gia đình giáo xứ 

o Cùng chung một không gian!  Hầu hết các gia đình trong trường không thuộc giáo xứ và họ thực 

sự là hai cộng đồng khác nhau. 

 

 

 

 

Xin cám ơn bạn! 


