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ベトナム語 

 
Kim chỉ nam cơ bản và các vấn đề ưu tiên trong mục vụ truyền 

giáo của Giáo phận Saitama (từ năm 2011-2020) 
 
  Kể từ năm 2000, Giáo phận Saitama đã tiến bước trong suốt 10 năm qua với hình ảnh nền 

tảng “Sống Phúc Âm với tất cả mọi người, nhất là những người nhỏ bé”. Nhằm để thắt chặt 

thêm tình liên đới dồi dào của Giáo hội đa quốc tịch và để trở nên dấu chỉ sống động của Đức 

Ki-tô hơn nữa với các bước đi từ trước đến nay, cùng với việc quyết định và chuyên chú vào 

các vấn đề ưu tiên của Giáo phận cũng như kim chỉ nam cơ bản cho mục vụ truyền giáo trong 

thời gian 10 năm kể từ năm 2011, mỗi cộng đoàn trong các Giáo xứ, các khu, và các cộng đoàn 

nói các thứ tiếng khác nhau có thể chọn lựa từ các vấn đề ưu tiên, hoặc dựa vào kim chỉ nam 

cơ bản của Giáo phận để nêu ra vấn đề ưu tiên và chuyên chú vào vấn đề ấy. 

 

  Chủ đề chính : Vừa đào sâu đức tin của chúng ta, vừa sống và loan báo 
Tin Mừng với tất cả mọi người, nhất là những người nhỏ bé – Cùng trở nên 
một trong Đức Ki-tô 
 

I. Kim chỉ nam cơ bản 
 
 1. Nhắm đến một cộng đoàn gặp gỡ Đức Ki-tô trong chính xã hội hiện nay, biết hăng say 

cùng nhau học hỏi lời dạy của Ngài, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau sống và loan 

báo Tin Mừng trong cộng đoàn đức tin. 
 

 2. Nhắm đến việc phát triển mạnh mẽ của cộng đoàn ; giáo dân và mục tử cùng nhau 

quây quần chung một bàn, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những hồng ân của Chúa và 
cộng tác với nhau trong tình huynh đệ. 

 

 3. Nhắm đến một cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện, biết liên đới với nhau và cùng nhau 
hành động để tất cả mọi người đều có thể sống với phẩm giá của con người. 
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II. Các vấn đề ưu tiên của Giáo phận 
 1. Học hỏi, sống, và rao truyền Lời Chúa 
   - Gần gũi với Thánh Kinh, chia sẻ Lời Chúa qua những buổi học hỏi Thánh Kinh 

   - Chú tâm vào việc đào tạo đức tin cho trẻ em và thanh niên 

   - Siêng năng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện tại gia 

   - Xây dựng một cộng đoàn đức tin biết làm chứng cho tình yêu của Đức Ki-tô 

 

 2. Mở rộng và thắt chặt tình liên đới của Giáo hội đa quốc tịch 
   - Sống tinh thần của Giáo hội đa quốc tịch 

   - Thắt chặt tình liên đới của Giáo hội đa quốc tịch và sống trong niềm vui của cùng một 

   đức tin với sự phong phú, đa dạng của nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. 

   - Mở rộng giao lưu giữa các Ki-tô hữu qua các Thánh lễ quốc tế, các buổi bán từ thiện, các 

 lễ hội… 

 

 3. Sống với những người nhỏ bé 
   - Nâng đỡ và năng tiếp xúc với những người ở vị trí thấp 

   - Tích cực chuyên chú vào các vấn đề xã hội, bắt nạt, kỳ thị… 

 

 4. Đẩy mạnh mục vụ truyền giáo cộng đồng 
   - Mục vụ truyền giáo cộng đồng trong tinh thần hiểu biết nhau ; làm sống động tình liên đới 

  giữa giáo dân, tu sĩ, phó tế, linh mục, giám mục ; thể hiện tình thương huynh đệ 

   - Cộng tác vào việc đào tạo mục vụ cho giáo dân  

 

 5. Sống giản dị 
   - Tìm hiểu đời sống giản dị từ quan điểm của Tin Mừng, biết sống hòa hợp với thiên nhiên 

 và môi trường 

   - Biết sống phong phú về tinh thần (sống thanh bần) hơn là phong phú về vật chất  

 

 6. Cầu nguyện cho nền hòa bình 
   - Học hỏi về hòa bình, cùng nhau cầu nguyện và hoạt động cho nền hòa bình 

   - Giao lưu với các tôn giáo, làm sống động tuần lễ hòa bình và cầu nguyện thêm cho nền 

 hòa bình 

 

 

 



 3 

 7. Thắt chặt tình liên đới với Châu Á, Châu Mỹ La-tinh và tất cả mọi người trên thế giới 
  - Nắm bắt cơ hội giao lưu rộng rãi qua các cuộc hành hương, các chuyến đi sai phái nhằm 

 trao tiền quyên cho bữa ăn của Đức Giê-su ; học hỏi cách sống phong phú qua việc giao 

 lưu với nhiều người có nền văn hóa đa dạng và lịch sử khác nhau. 

 

 8. Chuyên chú vào việc trợ giúp khôi phục sau trận động đất lớn ở miền Đông Nhật Bản 
  - Vừa hỗ trợ khôi phục, vừa xem trọng các cuộc gặp gỡ với mọi người qua các hoạt động hỗ 

 trợ tại những khu nhà tiền chế. 

 
 
III. Các vấn đề ưu tiên của các Giáo xứ, các khu và các cộng đoàn nói các 
thứ tiếng khác nhau 
  Lưu ý vào những điểm sau để nêu ra các vấn đề ưu tiên và chuyên chú vào các vấn đề ấy. 

1. Mỗi cộng đoàn có thể chọn lựa từ những vấn đề ưu tiên của Giáo phận, hoặc là dựa vào kim 

chỉ nam của Giáo phận để nêu ra vấn đề ưu tiên cho chính cộng đoàn của mình. 

2. Lên kế hoạch cụ thể có khả thi từ 3-5 năm. 

3. Tiến hành đánh giá giữa chừng, và xem lại nếu cần thiết. 
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Giải thích về Kim chỉ nam cơ bản của mục vụ truyền giáo 
(Những câu Kinh Thánh và tên sách tham khảo được đặt sau phần giải thích về kim chỉ nam cơ 
bản. Xin mỗi cộng đoàn hãy sử dụng mỗi khi tìm hiểu về Kim chỉ nam cơ bản này.) 
 
Kim chỉ nam cơ bản 1 : 
  Để luôn gặp gỡ Đức Ki-tô trong chính xã hội hiện nay, để tìm hiểu và làm chứng cho Lời 
dạy của Ngài mang tính cá nhân hoặc cộng đoàn, thì cần phải năng cầu nguyện, chia sẻ và học 
hỏi cùng cộng đoàn. Nhắm đến một cộng đoàn tràn đầy sức sống qua việc chung sống với nhau 
và cùng nhau chia sẻ Tin Mừng với tất cả mọi người. 
    Trở nên ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ tác động của Thần Khí (Ep 2, 22) 
    Hiến chế tín lý về Giáo hội 4 (Chúa Thánh Thần thánh hóa Giáo hội) 
    Hiến chế tín lý về Giáo hội 5 (Nước Thiên Chúa) 
 
Kim chỉ nam cơ bản 2 : 
  Trong xã hội phức tạp, Giáo phận Saitama đã áp dụng phương cách mục vụ mới – mục vụ 
truyền giáo cộng đồng. Nhắm đến việc phát triển mạnh mẽ của cộng đoàn ; giáo dân, các giáo 
dân làm công tác truyền giáo, tu sĩ, phó tế, linh mục và giám mục cùng nhau quây quần chung 
một bàn, cùng nói chuyện, cùng chia sẻ những hồng ân của Chúa và cộng tác với nhau trong 
tình huynh đệ. 
    Thương mến và xem trọng nhau với tình huynh đệ (Rm 12, 10) 
    Giữ lời dạy của các tông đồ, luôn luôn hiệp thông với nhau, tham dự bẻ bánh, và cầu 
nguyện (Cv 2, 42) 
    Hiến chế tín lý về Giáo hội 39-42 (Chương 5 : Lời kêu gọi mọi người nên Thánh trong 
Giáo hội) 
    Công vụ tông đồ 6, 1-7  
    Lời tiền tụng các Thánh 
 
Kim chỉ nam cơ bản 3 : 
  Để tất cả mọi người đều có thể sống với phẩm giá của con người, cần phải luôn cầu nguyện 
và chuyên chú vào các vấn đề xã hội như hoạt động vì nền hòa bình, môi trường và cứu trợ 
động đất.Việc chung sống với những người nhỏ bé sẽ soi tỏ bước đi của chúng ta. Nhắm đến 
một cộng đoàn biết vượt qua những khác biệt bởi ranh giới quốc gia, quốc tịch và tôn giáo để 
cùng nhau cầu nguyện, hiệp thông, và hành động. 
    Vui với người vui, khóc với người khóc (Rm 12, 15) 
    Hiến chế tín lý về Giáo hội – Chương 1 : Mầu nhiệm Giáo hội  
    Công vụ tông đồ 9, 36-42 ; 13, 44-52 (46.47) 


