Hội Nghị Tôn Giáo Tổng Giáo Phận
Vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần (8-9 tháng 6), Tổng Giáo Phận Saint Paul và Minneapolis bắt
đầu tiến trình Hội Nghị Tôn Giáo. Mục đính của Hội Nghị Tôn Giáo TGP nhằm giúp Đức Tổng
Giám Mục Bernard Hebda, qua quá trình tham khảo, nhận định điều chủ yếu hàng đầu về việc
mục vụ trong giáo xứ địa phương hiện nay - và trong tương lai gần.
Sự tham gia của Quí Vị, như một cộng đoàn dân Chúa, là khoen chốt cho sự thành công của
Hội Nghị Tôn Giáo. Quí vị được mời gọi và tham dự qua lời cầu nguyện, nêu lên những mối lo
âu liên quan đến mục vụ, và góp ý kiến giúp Tổng Giáo Phận tiến về phía trước.

Hội Nghị Tôn Giáo là gì?
Hội Nghị Tôn Giáo là tiến trình của việc tham khảo ý kiến để giúp Đức Giám Mục chú tâm đến
những gì cần thiết cho cộng đồng. Bởi vì đây là tiến trình tham khảo và không phải chỉ một
buổi, tất cả dều được cổ động tham gia trong mọi phương cách. Thật sự, bộ luật 212 đã khẳng
định Tín Hữu "có quyền lợi và cả những lúc cần có bổn phận phải thể hiện đến các vị Chủ chăn
ý kiến của họ về những quan tâm để giúp Giáo Hội thăng tiến". Và đây chính là thời điểm.

Hội nghị tôn giáo sẽ hình thành như thế nào? Sẽ kéo dài bao lâu?
Hội Nghi Tôn Giáo TGP dự tính sẽ kéo dài hai năm rưỡi và sẽ có 4 phần riêng biệt:
1. Mùa Thu 2019 - Mùa Đông 2020: Chương trình Cầu nguyện và Lắng Nghe, được tổ chức
nhiều nơi trong Tổng Giáo Phận, sẽ cung cấp nhiều cơ hội cho việc góp ý từ tất cả giáo dân.
Những buổi họp này bao gồm một phần là cầu nguyện và học hỏi, và một phần cho việc lắng
nghe. Đây là cơ hội để cùng nhau bày tỏ những điều lo ngại và có thể trở thành những đề tài
bàn thảo (ưu tiên về vấn đề mục vụ) cho Hội Nghị.
2. Mùa Thu 2020: Tiến trình Tham Khảo với Giáo Xứ: Mỗi giáo xứ trong TGP sẽ được mời gọi
tham dự bàn thảo về những đề tài theo nhóm nhỏ với sự tham gia của giáo dân được mời gọi.
3. Mùa Đông/Xuân 2021: Tham Khảo Địa Hạt: Những góp ý từ giáo xứ qua nhóm nhỏ sẽ được
trình bày đến địa hạt. Mỗi giáo xứ trong TGP là một phần của địa hạt dựa theo khu vực. Trong
quá trình này, đại diện của các giáo xứ sẽ họp lại như một địa hạt để bàn thảo thêm và trình
bày những đề tài của Hội Nghị Tôn Giáo.
4. Vào khoảng Lễ Chúa Thánh Thần 2021 (23 tháng 5) - Tập họp hội đồng Hội Nghị - Tập họp
Hội đồng Hội Nghị là chương trình dài nhiều ngày, nơi các linh mục đại diện, tu sĩ và giáo dân
cùng đến để giúp Tổng Giám Mục trong việc phán quyết những mục vụ chủ yếu hàng đầu và
trong Tổng Giáo Phận.
Để theo dõi cập nhật thông tin về quá trình Hội Nghị Tôn Giáo, xin vào trang mạng:
www.archspm.org/synod và đọc báo The Catholic Spirit (www.thecatholicspirit.com). Câu
hỏi/góp ý? xin gửi đến email: synod@archspm.org
Xin tiếp tục cầu nguyện cho TGM Hebda, các Linh Mục, tu sĩ, và tất cả giáo dân của Tổng Giáo
Phận, xin Chúa Thánh Thần dẫn lối cho chúng ta đồng hành trong cuộc hành trình này.

