
 
Canh Tân Sứ Mệnh của Chúng ta 

Một Giáo Hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo, và Tông truyền 
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Anh Chị em thân mến trong Chúa Ki-tô, 

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2021 vừa qua, Giáo phận San José, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng 

Phan-xi-cô để trở nên một “Giáo Hội lắng nghe,” tôi đã kêu gọi Giáo phận chúng ta khởi đầu một năm 

cầu nguyện, lắng nghe, và suy tư để chuẩn bị cho Công Nghị đầu tiên của chúng ta sẽ được tổ chức vào 

ngày 27-29 tháng 1 năm 2023. Tôi mời gọi tất cà mọi người – giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ – cầu xin Chúa 

Thánh Thần giúp chúng ta chuẩn bị trong tiến trình lắng nghe, suy tư, và đặt kế hoạch mục vụ. Việc thi 

hành kế hoạch mục vụ mới sẽ chuẩn bị cho chúng ta mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành lập Giáo phận, 

vào năm 2031, và cũng là dịp chúng ta hân hoan mừng kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra và ban sứ điệp 

cho Thánh Gioan Diego vào năm 1531.  Chúng ta sẽ hướng về Đức Mẹ Guadalupe là Ngôi Sao của Sứ 

mệnh Phúc âm hóa mới, và nhờ Người hướng dẫn chúng ta trên con đường Phúc âm hóa ở vùng Thung 

lũng Silicon này. 

Thời gian sau cơn bệnh dịch mang lại một cơ hội quý báu cho chúng ta. Đây là thời gian để chúng ta 

canh tân Đức tin nơi Chúa Ki-tô và mạnh dạn “đi vào vùng nước sâu” (Lu-ca, 5: 4) với tất cả tin tưởng 

rằng Chúa cùng ở với chúng ta trên thuyền, mặc cho phong ba bão táp, chúng ta vẫn hướng về Ngài, 

Đấng đã kêu gọi chúng ta, cho tới khi về tới Vương quốc của Thiên Chúa. 

Công Nghị Giáo phận 2023 sắp tới sẽ phản ảnh những gì Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã làm cho Giáo 

Hội qua Công Nghị hoàn vũ, nhưng chỉ với tầm mức địa phương. Qua tiến trình Công Nghị chúng ta sẽ 

gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau, và cùng suy tư để biết Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta ở đâu và thế nào 

để rao giảng và sống Phúc âm.  Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nói đến sự “sáng tạo vô biên” của Chúa 

Thánh Thần (Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, Evangelii Gaudium, 278) và cho thấy chúng ta không 

được ngồi yên “bên cạnh những bước chân hy vọng” và để cho mọi sự trôi qua.  Chúng ta phải dấn thân 

vào trong cuộc đời và trong thế giới.  Sứ mệnh của Giáo Hội chúng ta trên thế giới đòi hỏi những khởi 

đầu mới và lòng sáng tạo để dạy về chân lý và sống Đức tin. 

Do đó, qua Công Nghị Giáo phận 2023, chúng ta sẽ tìm cách canh tân Giáo Phận San José về chiều 

sâu (đời sống thiêng liêng của giáo dân, của tu sĩ và giáo sĩ) và chiều rộng (cách tổ chức các giáo xứ, 

các trường học, và văn phòng Chưởng ấn Giáo phận), để hoàn tất viêc canh tân mọi sự trong Chúa 

Ki-tô. Tôi đã chỉ định một Ủy Ban Hướng Dẫn Công Nghị gồm giáo dân và linh mục, giáo sĩ để giúp đặt 

kế hoạch và thi hành các tiến trình Công Nghị. 



Sau khi nhận định về những góp ý qua bản tường trình của Giáo phận về Công Nghị hoàn vũ, cũng như 

những đề nghị của Ủy Ban Hướng Dẫn Công Nghị Giáo phận và những thảo luận góp ý của các linh 

mục, phó tế, các lãnh đạo trong Giáo phận vào mùa Xuân và mùa Hè năm nay, chúng ta sẽ dùng 4 yếu tố 

của Giáo Hội để hướng dẫn các buổi hội thảo góp ý của chúng ta với các giáo xứ và trường học trong 

thời gian sắp tới: Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo, và Tông truyền. 

 

 Duy nhất:  Đề cao và khéo léo thể hiện sự hiệp nhất của Giáo Hội trong cả Giáo phận 

 Thánh Thiện:  Thúc đẩy và đào tạo người Công giáo để họ thực sự trở nên những người môn  

Chúa Giê-su Ki-tô 

 Công Giáo:  Gia tăng sự liên kết của giáo dân với tính cách đa dạng/ đa văn hóa của Quận hạt 

Santa Clara và dùng sự đa dạng/ đa văn hóa này (về phương diện sắc tộc, tuổi tác, và về hoàn 

cảnh kinh tế xã hội v.v…) để phong phú hóa Giáo Hội địa phương. 

 Tông Truyền:  Hướng ra bên ngoài nhằm Phúc âm hóa mọi cá nhân, mọi gia đình, mọi văn hóa. 

 

Qua tiến trình Công Nghị của chúng ta, chúng ta sẽ lắng nghe sự khôn ngoan và hiểu biết của mọi giáo 

dân trong Giáo phận qua những ý kiến sáng tạo khác nhau và suy tư về những nhu cầu mục vụ và xếp 

đặt những ưu tiên trong Giáo phận cho những năm sắp tới. Tôi xin mời gọi Anh Chị em tìm hiểu thêm 

về tiến trình này và tham gia đóng góp bằng cách vào xem trang điện toán của Giáo phận: Diocesan 

Synod 2023 webpage. 

Biến cố Đức Mẹ hiện ra với Thánh Gioan Diego đã khởi sự cho một kỷ nguyên truyền giáo ưu việt, vô 

tiền khoáng hậu và sống động ở Mỹ châu nhưng việc đáp ứng sứ điệp Phúc âm cũng chưa được dồi dào. 

Nhờ sự hiện diện của Đức Mẹ, qua lời Ngài và sự bầu cử của Mẹ, sứ điệp Phúc âm được đón nhận nhiều 

hơn. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ Guadalupe hướng dẫn chúng ta trong Công Nghị này. 

Tôi xin mọi người Công giáo trong Giáo phận cùng tôi cầu nguyện cho sự thành công của Công Nghị 

Giáo phận và cho sự gia tăng Đức tin Công giáo trong Giáo phận chúng ta. Qua sự bầu cử của Đức Mẹ 

Guadalupe, chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta và đồng hành với chúng ta, ban cho chúng ta sức 

mạnh và lòng quyết tâm đương đầu mọi khó khăn để chúng ta truyền bá và sống sứ điệp Phúc âm. 

Đức Cha Oscar Cantú 

Giám Mục San José 
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