
Anh chị em thân mến,

Thời gian qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể các Kitô hữu
trong Giáo Hội tham dự vào tiến trình cùng nhau phản tỉnh và trao đổi về Giáo
Hội mà chúng ta là những phần tử trong đó. Tiến trình này được gọi là công
nghị, đó là cách để mọi người tham gia vào các hoạt động và canh tân Giáo
Hội. Tiến trình này liên quan đến mọi người Công Giáo trên toàn thế giới, do
vậy nó cần thời gian, nhưng bây giờ đã đến giáo xứ chúng ta.

Với tư cách là dân Chúa trong giáo xứ Đức Mẹ (Vor Frue
Menighed) tại Aarhus này, tất cả chúng ta được mời gọi lắng nghe điều Chúa
Thánh Thần nói với Giáo Hội. Chúng ta làm điều này bằng cách cùng nhau
lắng nghe Lời Chúa qua Kinh Thánh và qua truyền thống sống động của Giáo
Hội. Kế tiếp chúng ta cùng lắng nghe nhau và cùng “nhận ra dấu chỉ của thời
đại”. Toàn bộ tiến trình công nghị này nhằm mục đích thúc đẩy kinh nghiệm
sống về cùng nhân định, cùng liên đới, cùng tham dự, cùng có trách nhiệm, ở
đó sự phong phú của các tài năng được đưa ra để phục vụ sứ mạng của Giáo
Hội cho thế giới.

Tất cả các anh chị em là những phần tử trong giáo xứ, anh chị em
được mời gọi tham gia vào tiến trình này. Dẫu cho anh chị em có đi lễ mỗi
Chúa nhật hay không, dẫu cho anh chị em có đồng ý với tất cả những gì Giáo
Hội chính thức dạy bảo hay không, dẫu cho anh chị em có coi mình là một
người công giáo mẫu mực hay không. Lời mời gọi của tôi đặc biệt hướng đến
những ai thấy mình bị loại trừ và bị gạt ra bên lề Giáo Hội hoặc giáo xứ chúng
ta, đến những ai cảm thấy giáo xứ chúng ta đã không sống xứng đáng với danh
nghĩa là một cộng đoàn Kitô giáo. Tiếng nói của các anh chị em rất quan
trọng, Giáo Hội sẽ không thay đổi nếu không có sự đóng góp của anh chị em.



Cụ thể các điều này có nghĩa gì?

Trong thời gian cuối đông này (chúng ta hy vọng điều tốt nhất cho việc ngăn ngừa
dịch bệnh) và trong mùa xuân tới chúng ta sẽ có những cơ hội gặp gỡ và thảo luận.
Trong những buổi gặp gỡ tới đây, mọi người sẽ có cơ hội để chia sẻ những ước mong,
những kinh nghiệm tốt đẹp, cũng như những ưu tư và thách đố đã gặp phải trong Giáo
Hội. Để giúp chúng ta thảo luận, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt ra một số câu hỏi
đơn giản như:

- Làm thế nào để cộng đoàn của chúng ta trong Giáo Hội được vững mạnh hơn?

- Làm thế nào để chúng ta quy tụ được mọi người - kể cả những người cảm thấy
mình bị loại bỏ?

- Làm thế nào để chúng ta tham gia vào những tiến trình làm nên các quyết định
tốt đẹp?

- Làm thế nào để chúng ta trở thành những chứng nhân Tin Mừng đích thực?

Những cuộc gặp gỡ sẽ được tổ chức vào các thời điểm như sau:

1) Thứ Bảy ngày 19/02/2022, vào lúc 15g00 – 18g00, tại nhà thờ (có giải lao uống
cà phê), cuộc gặp gỡ mở cho mọi người, (ngôn ngữ: tiếng Đan Mạch).

2) Chủ Nhật ngày 20/02/2022, vào lúc 11g30. Đây là cuộc gặp gỡ cho các bạn trẻ,
(ngôn ngữ: tiếng Đan Mạch).

3) Thứ Bảy ngày 19/03/2022, vào lúc 15g00 – 18g00, tại nhà thờ, dành cho những
ai không nói tiếng Đan Mạch (ngôn ngữ: tiếng Anh). Và tại phòng thể thao của
trường học, dành cho những người nói và hiểu tiếng Đan mạch (ngôn ngữ:
tiếng Đan Mạch).

Tiến trình này sẽ được kết thúc bằng buổi tĩnh tâm với chủ đề "cộng đồng" vào ngày
26/03/2022.

Mọi người đều được mời gọi tham gia một hoặc tất cả các buổi hội họp. Nếu bị ngăn
trở nhưng muốn đóng góp ý kiến, xin anh chị em viết những mối quan tâm của mình
và gửi đến xxxx.

Sau khi tiến trình kết thúc ở giáo xứ chúng ta, sẽ có một bản báo cáo tổng hợp được
gửi về uỷ ban điều phối tiến trình của Toà Giám Mục, và Uỷ ban này sẽ thâu nhận các
bản báo cáo của các giáo xứ và gửi về Rôma, nơi Đức Thánh Cha và các cộng sự viên
thân tín của Ngài sẽ xem xét các phản hồi từ toàn thể Giáo Hội và sẽ đưa ra các kết
luận và quyết định cần thiết.

Trong tháng 1, chúng tôi sẽ công bố bản kế hoạch chi tiết hơn về các cuộc hội họp
cũng như một số cách thức giúp anh chị em suy tư chuẩn bị. Anh chị em có thể tìm

thấy chúng trên trang mạng "www.katolsk-aarhus.dk"

Chúng tôi hy vọng gặp anh chị em trong những buổi hội họp.

Anemone Samy - Điều phối viên

Kris Augustyniak sj - Cha chánh xứ


