Tại sao lại là lúc này?
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Trong nhiều năm, giáo dân và giáo sĩ của chúng ta đã xác định
được nhu cầu tìm kiếm những cách thức tân tiến và mới mẻ
để loan báo Tin Mừng vào các cộng đồng địa phương. Một
khía cạnh của việc đổi mới này là chú ý đến cách thức mà các
cộng đồng ân điển địa phương này – có thể là các giáo xứ,
cộng đồng ngôn ngữ hoặc phong trào của Tổng Giáo Phận
chúng ta – được sắp xếp và hoạt động để họ mang lại cuộc
sống mới và liên tục cho dân Chúa. Trong bối cảnh thực tế
hiện tại của bệnh dịch COVID, cảm giác cấp bách đối với viễn
cảnh này cũng tăng lên.

TIN

‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ;
rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.’
Mark 16:15

GIỚI THIỆU
Bài này giới thiệu ngắn gọn về quá trình này và giải thích lời
mời này có ý nghĩa như thế nào với bạn cũng như giáo xứ
của bạn.

Như Đức Tổng Giám Mục Peter A Comensoli đã chia sẻ ‘Con
đường Phúc Âm – con đường của tông đồ truyền giáo– luôn
được mọi thế hệ điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh địa
phương. Cách sắp xếp này thay đổi tùy theo thời gian và địa
điểm. Bây giờ là thời điểm của chúng ta; đây là nơi chốn của
chúng ta... Các giáo xứ của chúng ta sẽ vẫn là trung tâm tập
hợp dân Chúa tại địa phương, nhưng chúng ta cần điều chỉnh
cách chúng ta cung cấp nguồn lực cho các cộng đồng địa
phương của mình, bao gồm việc bố trí các giáo sĩ, giáo lý viên
và các trùm trưởnglãnh khác trong việc hình thành Sứ mệnh
truyền giáo bao gồm gia đình các cộng đoàn đức tin.’

Vậy ‘định hướng truyền giáo’ hơn là thế nào?

‘Đi Theo Tin Mừng’ mời gọi chúng
ta điều gì?
Chúng ta đang được kêu gọi — cả giáo dân cùng với hàng
giáo sĩ —canh tân ý thức về mục đích truyền giáo của chúng
ta. Việc khám phá và mơ ước một con đường truyền giáo
tiến về phía trước nằm trong trọng tâm lời kêu gọi rửa tội của
chúng ta để sống theo Tin Mừng. Đó là điều mà Đức Thánh
Cha Francis nói trong Tông Thư của ngài, Evangelii Gaudium
(2013): ‘Cha mơ ước về một “lựa chọn truyền giáo”, như
là, một sự thúc đẩy truyền giáo có khả năng biến đổi mọi
thứ, để các phong tục, cách thức thực hiện, thời gian và lịch
trình, ngôn ngữ và cấu trúc của Giáo Hội có thể được chuyển
hướng thích hợp cho việc truyền giáo cho thế giới ngày nay
hơn là việc để cho Giáo Hội sống thu mình lại. Việc đổi mới
các cấu trúc được yêu cầu bởi sự hoán cải mục vụ chỉ có thể
được hiểu theo cách này: là một phần của nỗ lực làm cho các
cấu trúc thuận theo định hướng truyền giáo hơn, để khiến
cho hoạt động truyền giáo bình thường trên mọi cấp độ trở
nên toàn diện và cởi mở hơn.

Đức Thánh Cha Francis đưa ra một số nguyên tắc hướng dẫn
trong tông huấn Evangelii Gaudium (§28) (Niềm vui của Tin
Mừng) về cách một giáo xứ có thể trở nên giáo xứ truyền
giáo hơn. Những hướng dẫn đó đáng để suy ngẫm trong bối
cảnh các giáo xứ của chúng ta ở đây tại Melbourne:
• Giáo xứ của chúng ta có “tiếp xúc gần gũi với các gia đình
và cuộc sống của người dân ở đây không?”
• Giáo xứ của chúng ta có phải là “một môi trường để nghe
lời Chúa, để trưởng thành trong đời sống Kitô hữu, để đối
thoại, rao truyền, tiếp cận bác ái, thờ phụng và ca tụng
không?”
• Giáo xứ của chúng ta có “khuyến khích và đào tạo các
thành viên của mình để trở thành những người truyền bá
không?”
• Giáo xứ của chúng ta có phải là “thánh đường cho những
người khao khát Chúa đến để thỏa cơn khát trong hành
trình của họ, và là một trung tâm của những cuộc tiếp cận
truyền giáo liên tục không?”

‘Vào thời chúng ta, lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” đang vang dội trong
những khung cảnh đổi thay và đầy thách thức mới cho sứ mạng
loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, và tất cả chúng ta được kêu
gọi tham gia vào cuộc “đi ra” truyền giáo mới này. Mỗi Kitô hữu
và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho,
nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi
từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng “ngoại vi”
đang cần ánh sáng Tin Mừng’ Đ ỨC T H Á N H C H A F R A N C I S, E VA N G E L I I G AU D I U M §20

“Sứ mệnh truyền giáo” chính xác là gì?
Sứ mệnh truyền giáo là một phạm trù đức tin
đặc biệt, hoạt động tương tự như việc sắp
xếp trong gia đình để phục vụ công cuộc loan
báo Tin Mừng.
SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO LÀ:
• Một khu vực địa phương, với những điểm chung về
mặt lịch sử, nhân khẩu học, địa lý
• Sự đồng lòng tập trung vào việc truyền giáo, thờ
phụng, đào tạo và tiếp cận
• Một gia đình các cộng đồng, cùng nhau làm việc vì sự
sôi động và sức sống
• Sắp xếp lại nguồn lực mục vụ và nguồn lực vật chất
• Sự lãnh đạo của ít nhất hai linh mục, cùng làm việc
nhóm
• Ra quyết định chiến lược và hoạt động với sự dẫn dắt
của các trưởng ban ngành trong giáo xứ
• Đồng trách nhiệm có chủ đích của tất cả dân Chúa
• Tổng hợp và chia sẻ các nguồn lực và chức năng quản
trị
• Một động thái hướng tới các thỏa thuận được chia sẻ
tại cộng đồng, làm việc đoàn kết.
SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ:
• Nhằm đóng cửa các giáo xứ
• Tập trung hoàn toàn vào dữ liệu
• Được thúc đẩy bởi tình trạng thiếu giáo sĩ hoặc số
lượng giáo dân đang giảm
• Nhằm phá hủy sự đa dạng và văn hóa của cộng đồng
địa phương
• Tạo ra sự lãnh đạo mục vụ tập trung
• Kế hoạch tiếp quản tài sản và tài chính của giáo xứ.

Làm thế nào để Sứ mệnh truyền giáo giúp
chúng ta có thể truyền giáo tốt hơn? Mục tiêu
của sứ mệnh là gì?
Rõ ràng là, có nhiều giáo xứ đã và đang khám phá những
cách thức mới và thú vị để tập trung vào việc truyền giáo
hơn. Nhưng cũng có thể nói rằng cấu trúc của đời sống giáo
xứ — cách chính yếu của chúng ta để nhận biết Chúa qua
Lời Răn, Bí Tích và Phụng Tự — cần được đổi mới tràn ngập
ơn Chúa Thánh Thần. Giáo dân và cách thức “làm việc” của
chúng ta đang bị mệt mỏi và cần được phục hồi.
Việc bắt tay vào Sứ mệnh truyền giáo không phải là việc thay
đổi sứ mệnh cốt lõi của chúng ta trong việc chia sẻ Tin Mừng
của Chúa, mà là về cách thức chúng ta thực hiện điều này
phù hợp với địa điểm và thời gian của chúng ta, cũng như
với kế hoạch tốt cho tương lai. Chúng ta không phải là những
giáo xứ của 40 năm trước – và chúng ta cần phải can đảm và
sáng tạo trong suy nghĩ về cách chấp nhận những thách thức
và những cơ hội mà bối cảnh ngày nay mang lại cho chúng ta.
Có bao nhiêu người trong chúng ta, trong khoảng lặng của
trái tim, đã quan sát những tình nguyện viên chăm chỉ của
giáo xứ và tự hỏi ai sẽ là người đứng lên và tiếp quản trong
tương lai? Có bao nhiêu người trong chúng ta đã nhìn quanh
Thánh Lễ và tự hỏi tại sao không có nhiều gia đình ở địa
phương của chúng ta có mặt tham dự? Hoặc chúng ta đã bao
giờ tự hỏi liệu con cháu của chúng ta có thể trải nghiệm niềm
vui và niềm đam mê giống như vậy đối với đức tin Công Giáo
mà chúng ta có không?
Việc hình thành Sứ mệnh truyền giáo mang lại cho chúng ta
một quá trình để làm việc cùng nhau trong việc trở thành
người truyền giáo nhiều hơn. Điều này có ba mục tiêu cụ thể:
MỤC TIÊU #1: HIỆU QUẢ LỚN HƠN TRONG VIỆC
CHIA SẺ TIN MỪNG
Việc đến với nhau như các cộng đồng đức tin ở địa phương
cho phép cộng tác nhiều hơn và ý thức mạnh mẽ hơn về sứ
mệnh chung. Từ đó, điều này cho phép các cộng đồng giáo
xứ địa phương của chúng ta trở nên giống với các môn đồ
truyền giáo của Chúa Jesus Kitô là sống trọn vẹn trong lời mời
gọi rửa tội của mình.
MỤC TIÊU #2: SÔI ĐỘNG, SỨC SỐNG, KHẢ THI
Cộng đồng sôi động đầy những tín đồ tâm huyết của Chúa
Jesus Kitô, những người chia sẻ chung:

Bản chất trong con
người chúng ta
không phải là những
thứ bên ngoài mà là con
người của Chúa Jesu Kitô, chính
là người bước vào cuộc sống
của chúng ta và là người mà
chúng ta chia sẻ với những
người khác.
TỔ N G G I Á M M Ụ C P E T E R A C O M E N S O L I

• tầm nhìn để phát triển Vương Quốc của Chúa. Họ có định
hướng và mục đích rõ ràng.
• khả năng truyền giáo nơi mỗi người được coi là duy nhất
và được ban tặng để chia sẻ Tin Mừng và được giáo xứ
trang bị và cử đi để thực hiện ơn gọi của họ.
Các giáo xứ sôi động có ngày càng nhiều thành viên tham gia
vào việc truyền giáo, tông đồ, thờ phụng, đào tạo tông đồ và
ra đi truyền giáo.
Cộng đồng có sức sống hiểu rõ:
• vùng lân cận và văn hóa của họ;
• rằng mọi người đang tìm kiếm một kết nối tinh thần sâu
sắc hơn trong cuộc sống của họ, nơi họ có thể bày tỏ hy
vọng, niềm vui và sự lo lắng của họ;

Các giáo xứ của chúng ta sẽ vẫn là trọng tâm
quy tụ con dân của Chúa tại địa phương,
nhưng chúng ta cần phải điều chỉnh cách chúng
ta cung cấp nguồn lực cho các cộng đồng địa
phương của mình, bao gồm việc bố trí các giáo
sĩ, giáo lý viên và các lãnh đạo giáo dân khác,
để hình thành Sứ mệnh truyền giáo bao gồm
một gia đình các cộng đồng đức tin.
TỔ N G G I Á M M Ụ C P E T E R A C O M E N S O L I

• rằng những điều đã xảy ra trong quá khứ có thể không
còn phù hợp với nơi mà giáo xứ đang được mời gọi ngày
nay. Họ tiếp đón những người mới và những ý tưởng mới
khác với những gì đã luôn làm;
• những khả năng mới đối với hoạt động mục vụ và phụng
vụ sẽ xuất hiện và họ có thể thích ứng với những cơ hội
mới này theo những cách linh hoạt.
• tầm quan trọng của việc tôn trọng quá khứ của họ khi vẫn
tràn đầy hy vọng vào tương lai.
Cộng đồng khả thi có các nguồn lực và có thể huy động các
nguồn lực đó cho tầm nhìn và truyền giáo chung của họ.
• Họ có đủ nguồn thu nhập để tài trợ và phát triển truyền
giáo của mình;
• Các cấu trúc của họ hỗ trợ nhu cầu của truyền giáo và
mục vụ của họ hơn là tiêu hao nguồn lực của họ;
• Họ có thể phục vụ cộng đồng của họ một cách bền vững
và các đóng góp tài chính của giáo dân được tôn trọng và
sử dụng một cách thận trọng.
MỤC TIÊU #3: CHIA SẺ NGUỒN LỰC HỢP LÍ
Việc hình thành Sứ mệnh truyền giáo giúp đảm bảo rằng các
nguồn lực tinh thần, mục vụ và vật chất được phân chia công
bằng hơn trên toàn Giáo Phận, dựa trên nhu cầu hiện tại hơn
là nhu cầu của các thế hệ trước.
Điều này có nghĩa là nhận ra các nhu cầu thay đổi trong cộng
đồng giáo xứ cụ thể, gây ra do sự tăng trưởng hoặc giảm
số lượng người tham dự Thánh Lễ khi thay đổi nhân khẩu
học. Điều này cũng đảm bảo rằng các kỹ năng, năng khiếu và
nguồn lực của tất cả giáo dân của chúng ta (già và trẻ) đều
được công nhận và sử dụng hết khả năng của họ, đồng thời
cho phép hoạt động mục vụ bền vững hơn.

Vậy điều gì xảy ra tiếp theo?
Đây là sự khởi đầu của một hành trình lâu dài cho Giáo Hội
địa phương của chúng ta ở Melbourne. Trong giai đoạn đầu
này, chúng ta mời gọi các giáo xứ bắt đầu bàn bạc với các
thành viên trong cộng đồng địa phương của họ.
Linh Mục Giáo Xứ của bạn và một đại diện giáo xứ sẽ tham
dự một buổi thông tin khu vực vào tháng 8/tháng 9 và được
trình bày với các nhóm Sứ mệnh truyền giáo minh họa. Các
nhóm minh họa này đã được phát triển bằng cách sử dụng
dữ liệu thu thập từ ABS, số lượng Thánh Lễ, dự báo dân số và
nhân khẩu học địa phương. Buổi thông tin cũng bao gồm các
tiêu chuẩn cụ thể để giúp đảm bảo sự sống động, sức sống
và khả thi cho sứ mệnh truyền bá Tin Mừng của khu vực đó.
Các nhóm Sứ mệnh truyền giáo minh họa là điểm khởi đầu
cho sự phân định và giao tiếp; chúng không diễn ra trong
buồng kín. Mỗi giáo xứ cuối cùng sẽ tham gia vào một nhóm
Sứ mệnh truyền giáo và được yêu cầu tham khảo, phân biệt
và lập kế hoạch hướng tới điều này với các giáo xứ khác
trong khu vực của họ.
Việc tham vấn và phân định có thể dẫn đến việc các nhóm
giáo xứ đề xuất các nhóm Truyền Giáo khác với nhóm được
đề xuất ban đầu. Các nhóm giáo xứ được khuyến khích phát
triển các ý tưởng đổi mới và sáng tạo khi họ phân biệt và làm
việc cùng nhau để lập kế hoạch về cách họ có thể chia sẻ tài
năng và tài nguyên của họ cho hoạt động truyền giáo.

Tìm hiểu thêm về Đi Theo Tin Mừng:
www.melbournecatholic.org/mission

