
Long Xuyên, ngày 20 tháng 9 năm 2009 

 

THƯ NGỎ 

V/v Biên soạn đề cương quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ 

 

Kính gửi:   - Quý đức hồng y, Quý đức tổng giám mục, Quý đức giám mục, 

                  - Quý đức ông, Quý linh mục đặc trách giáo dân các giáo phận, 

                  - Quý tu sĩ và anh chị em tín hữu giáo dân trong các ủy ban giáo 
dân giáo phận. 

 

Trọng kính Quý đức hồng y, Quý đức cha, Quý đức ông, Quý cha, Quý tu sĩ và 
anh chị em, 

Sau Hội nghị toàn quốc của Ủy ban giáo dân trực thuộc Hội đồng giám mục Việt 
Nam diễn ra ngày 20 tháng 8 năm 2009, tại Trung tâm văn hóa Công giáo Việt 
Nam, số 6B Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, chúng con đã:  

(1) thực sự hoàn tất bài viết “Vai trò người giáo dân trong Giáo hội Việt Nam 50 
năm qua” và đã chuyển đến Ban tổ chức Năm Thánh 2010;  

(2) chính thức khởi sự việc biên soạn “Đề cương quy chế hội đồng mục vụ giáo 
xứ”. 

Nhận được một số góp ý rất tích cực từ các giáo phận cho việc biên soạn bản 
Đề cương quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ, chúng con đã cho thực hiện tất cả 
những gì có thể trong phạm vi của mình. Cụ thể, bảy chương theo nội dung Thư 
ngỏ của chúng con trước đây (05-7-2008) đã được điều chỉnh để chỉ còn ba chương 
và ba phụ lục:  

(1) Chương I: Ý nghĩa thần học và giáo luật của hội đồng mục vụ giáo xứ;  

(2) Chương II: Bản đề cương quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ;  

(3) Chương III: Vai trò thực tế của hội đồng mục vụ giáo xứ;  

(4) Phụ lục I: Những mô hình ứng dụng;  

(5) Phụ lục II: Từ vựng và tên gọi liên quan đến sinh hoạt hội đồng mục vụ giáo 
xứ; và  

(6) Phụ lục III: Những điểm tương đồng và dị biệt từ các bản quy chế hội đồng 
mục vụ giáo xứ (26 giáo phận). 

Bên cạnh những tài liệu khá phong phú của Giáo hội về các vấn đề có liên quan 
đến việc soạn thảo bản đề cương này, chúng con còn ý thức rằng bản đề cương rất 
cần sự nghiên cứu chu đáo và tấm lòng trân trọng đối với những thực trạng đa 
dạng từ các giáo hội địa phương. Trong thực tế, chúng con rất vui mừng và biết ơn 
vì đã nhận được một số văn bản (cả hard copies và e-copies) từ một số giáo phận. 
Nay, với Thư ngỏ này, chúng con hy vọng còn được nhận thêm những góp ý cho 
việc biên soạn, nhất là tài liệu về quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ tại tất cả các 



giáo phận. Xin vui lòng gửi về cho chúng con theo địa chỉ (1) và/hoặc (2) dưới đây, 
trước cuối tháng 10 năm 2009:  

(1) Gm. Giuse Trần Xuân Tiếu (Chủ tịch ủy ban giáo dân)  

Toà giám mục Long Xuyên 

80/1 Bùi Văn Danh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

E-mail: tgmlongxuyen@gmail.com  

(2) Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng (Tổng thư ký ủy ban giáo dân) 

Nhà thờ Thánh Tống Viết Bường (VP tạm của Ủy ban giáo dân)  

J10 Hương Giang, P. 15, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 

Email: tahuyhoang@yahoo.com  

Chúng con hết lòng cảm ơn về những lời cầu nguyện, những chỉ dẫn tận tình 
cùng những tài liệu quý báu mà Quý đức hồng y, Quý đức cha, Quý đức ông, Quý 
cha, Quý tu sĩ và anh chị em đã, đang và sẽ gửi đến cho chúng con. Nguyện xin 
Thiên Chúa ban dồi dào các ơn lành của Ngài trên tất cả chúng ta. 

 

 

http://us.mc452.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tgmlongxuyen@gmail.com
http://us.mc452.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tahuyhoang@yahoo.com

