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THÔNG BÁO 

V/v THAM GIA TIẾN TRÌNH 

THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI 2021 - 2023 

GIAI ĐOẠN CẤP GIÁO PHẬN (10/2021 – 08/2022 ) 

 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và anh chị em. 

 

Vào sáng Chúa nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức 

Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ Khai mạc Thượng Hội Đồng Giám 

Mục Thế Giới XVI, với chủ đề: “Hướng đến một Hội Thánh Hiệp hành: Hiệp 

thông, Tham gia, và Sứ vụ.”. Thượng Hội Đồng này sẽ được tiến hành qua 3 

giai đoạn: 

- Giai đoạn I, cấp HĐGM, tháng 4 đến tháng 9 / 2022. 

- Giai đoạn II, cấp Châu lục: từ tháng 9 / 2022 đến tháng 3 / 2023. 

- Giai đoạn III, Hội thánh hoàn vũ, tại Vatican tháng 10 / 2023. 

Trong giai đoạn I, Thượng Hội Đồng ước ao được lắng nghe những nguyện 

vọng chính đáng của tất cả mọi thành phần Dân Chúa trên toàn thế giới. Từ 

những nguyện vọng này, Thượng Hội Đồng sẽ cùng nhau phân định, tìm ra 

những định hướng mục vụ cụ thể cho toàn Giáo hội. Chính vì thế, hướng về 

từng Giáo phận ở khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành 

phần Dân Chúa cầu nguyện và nhiệt tình đóng góp ý kiến của mình, như một sự 

góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội cho thế giới hôm nay.  

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngày 10 tháng 11 năm 2021, đã ra thông báo về 

tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại các Giáo phận.  

Dựa trên thông báo này và những tài liệu hướng dẫn kèm theo, căn cứ vào tình 

hình dịch bệnh nơi các địa phương còn phức tạp, Giáo phận Vĩnh Long chúng ta 

đã thực hiện bước đầu qua các việc như sau: 

1. Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo phận, đã được 

cử hành trực tuyến tại nhà nguyện Chủng Viện Thánh Minh, vào lúc 08 

giờ sáng Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 28 / 11 / 2021. 
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2. Thành lập các tổ phục vụ cho những công việc mà Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam đã hướng dẫn. Cụ thể gồm: tổ Điều phối, tổ Thư ký, tổ Gặp gỡ, 

tổ Phân Định. 

3. Văn phòng Tòa Giám Mục sẽ gửi đến từng cộng đoàn những câu hỏi để 

cùng nhau thảo luận và đóng góp, kèm theo chương trình thực hiện cụ thể. 

Trong tinh thần hiệp thông và yêu mến Giáo hội, ước mong rằng: mọi thành 

phần Dân Chúa trong Giáo phận sẽ hăng hái đón nhận công việc này như một 

niềm vui thiêng liêng. Đây cũng là một cơ hội thật tốt để chúng ta suy nghĩ, 

phân định và canh tân đời sống đức tin của mình.  

Chúng ta hãy phó thác công việc này cho Đức Maria, Mẹ chúng ta. Năm xưa 

trong Nhà Tiệc Ly, Mẹ đã đồng hành với các Tông đồ như thế nào, thì xin Mẹ 

cũng đồng hành với tất cả chúng ta trong công việc quan trọng này.  

 

                                                                  TL. ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 


