Muời Câu Hỏi Thường Được Đặt Ra
về Công Nghị năm 2023 của Giáo Phận
1. Công nghị Giáo phận là gì?
“Công nghị” thường chỉ có nghĩa là một cuộc họp. Và các cuộc họp thuờng diễn ra trong
giáo phận, nhưng một công nghị là một cuộc họp đặc biệt được giám mục triệu tập khi
ngài thấy có một nhu cầu đặc biệt về mục vụ hay một hoàn cảnh đặc biệt thúc đẩy ngài
triệu tập một công nghị. Công nghị thường có sự tham dự của nhiều người với kinh
nghiệm và trình độ khác nhau để thảo luận về các nhu cầu mục vụ của Giáo phận và để
lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong những thời điểm quan trọng. Qua công
nghị các mục đích và ưu tiên được đặt ra và đề nghị lên Giám mục để áp dụng một đường
lối mục vụ cho giáo phận trong những năm sắp tới.
2. Một công nghị Giáo phận khác với một công nghị toàn cầu như thế nào?
Công nghị toàn cầu năm 2020 do Đức Giáo Hoàng triệu tập năm 2020 và Công nghị Giáo
phận năm 2021 do Đức Cha Cantú triệu tập đều có mục đích giống nhau. Tuy nhiên các
công nghị này khác nhau về tầm vóc, về thành phần tham dự, và về các đề tài thảo luận.
Một cách chính xác hơn, Công nghị do Đức Thánh Cha triệu tập thảo luận về những đề
tài có liên quan đến Giáo Hội toàn cầu nói chung. Ngược lại, Công nghị do Đức Cha
Cantú triệu tập đặc biệt chú trọng đến những vấn đề liên quan đến sứ mệnh và nhu cầu
mục vụ của giáo phận trong Quận hạt Santa Clara trong những năm sắp tới. Việc tham dự
các phiên họp của Công nghị toàn cầu giúp chúng ta hiểu và thi hành thấu đáo các tiến
trinh của Công nghị Giáo phận.
3. Công nghị Giáo phận có liên hệ gì với việc Phục Hồi Phép Thánh Thể?
Qua tiến trình của Công nghị, Giáo phận San José sẽ tìm cách canh tân Giáo phận về
phương diện thiêng liêng và về cơ cấu tổ chức, ở mọi cấp bậc. Chương trình Phục Hồi
Phép Thánh Thể là trung tâm điểm của việc canh tân. Mỗi giáo xứ, trường học Công
giáo, trung tâm mục vụ, và gia đình sẽ được kêu gọi tham gia việc canh tân bằng việc
khơi lại sự liên hệ mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô trong Phép Thánh Thể và nhận lấy sứ
mệnh làm “đời sống của thế giới.”
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4. Tại sao chúng ta cần có Công nghị Giáo phận bây giờ?
Chúng ta cần thời gian canh tân với một tâm hồn được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, đặc biệt
là sau thời gian chúng ta trải qua cơn đại dịch. Việc Đức Cha Cantú quyết định triệu tập
Công nghị Giáo phận là do nhu cầu thực tế về các phương diện Bí tích, mục vụ, giáo lý, và
tài chánh mà các giáo phận trên toàn quốc Hoa kỳ đã trải qua trước thời gian đại dịch. Cơn
đại dịch vứa qua đã giúp chúng ta nhận rõ hơn và tìm cách đuơng đầu với những khó khăn
mà Giáo phận chúng ta gặp phải và cho thấy những vấn đề mà chúng ta phải giải quyết.
Sau khi tham khảo ý kiến với nhiều người, Đức Cha thấy là đã đến lúc phải đáp ứng bằng cầu
nguyện và bằng hành động trước các vấn đề gặp phải, và để xây dựng dựa trên lịch sử của
Giáo phận yêu quý này, để thấy đâu là con đường mà Giáo phận sẽ đi trong thời gian 10 năm
sắp tới và làm sao để có thể truyền bá Phúc âm của Chúa Giê-su Ki-tô một cách hữu hiệu
trong Quận hạt Santa Clara.
Đức Cha Cantú muốn thúc đẩy chúng ta trở nên những môn đệ sứ vụ, dầu cho chúng ta phải
đương đầu với những khó khăn. Qua Công nghị này, Đức Cha muốn mời gọi các giáo sĩ, tu
sĩ, và giáo dân quan tâm và suy nghĩ về những câu hỏi: “Giáo phận San José của chúng ta sẽ
đi về đâu trong 10 năm sắp tới trên con đường sống và truyền bá Phúc âm của Chúa Giê-su
một cách hữu hiệu ở vùng Silicon Valley này trong tương lai? Ngoài ra, để sống trung thành
hơn với sứ mệnh của Chúa Giê-su, chúng cần phải làm gì khác hơn? Chúng ta cần dựa vào
những ưu điểm hay những sức mạnh nào? Chúng ta phải vượt qua những khó khăn hay trở
ngại nào? Chúng ta có cần dựa vào những cách thức thi hành mục vụ cũ để thực thi những
cách mới?” Các cơ cấu tổ chức trong Giáo phận có phù hợp với sứ mệnh của chúng ta không
hay là sứ mệnh của chúng ta bị gò bó trong các tổ chức Giáo phận? Đây chỉ là những câu hỏi
tổng quát, và trong tiến trình Công nghị sẽ có những tư tưởng và ý kiến khác biệt nhau.
5. Tiến trình Công nghị diễn tiến như thế nào?
Vì công nghị là một hội nghị rộng rãi, sẽ có giai đoạn chuẩn bị gọi là tiền công nghị. Trong
giai đoạn này, một ủy ban hướng dẫn sẽ đưa ra những chủ đề chính và những vấn đề đã được
đưa ra trong Công nghị toàn cầu liên quan đến Giáo Hội địa phương, những tin tức hay thống
kê mới, phổ biến những thăm dò mới, và triệu tập những phiên họp để trình bày cho các tham
dự viên là thành phần giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, và các nhóm Công giáo khác. Ủy Ban hướng
dẫn này cũng sẽ đúc kết mọi tin tức liên hệ thành những chủ đề và đề nghị lên Đức Cha
Cantú để chấp thuận và đưa vào nghị trình thảo luận chung.
6. Công nghị Giáo phận sẽ diễn tiến như thế nào?
Tiến trình Công nghị ở Giáo phận khởi sự sau khi giai đoạn chuẩn bị hoàn tất. Trong tiến
trình Công nghị, các chủ đề và các dự thảo từ các buổi họp trước, sau khi đã được ủy ban
hướng dẫn duyệt qua và được Giám mục chấp thuận, sẽ được trình bày để thảo luận. Trong
giai đoạn này, các tham dự viên của Công nghị sẽ thảo luận và đề nghị các giải pháp dựa vào
những chủ đề và những dự thảo đã được trình bày. Thường giai đoạn này phải mất mấy ngày.
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7. Công nghị Giáo phận có quyền thay đổi những giáo huấn của Giáo Hội hay thảo luận
về những vấn đề giáo lý Đức tin không?
Không. Công nghị Giáo phận không có thẩm quyền thảo luận những vấn đề Giáo lý Đức tin
của Giáo Hội. Công nghị Giáo phận chỉ là một hội nghị tư vấn để thảo luận về những đề nghị
mục vụ trong giáo phận (đào luyện tâm linh và giáo lý, truyền bá Phúc âm v.v…) để việc
truyền bá Phúc âm được phát triển và thực hành nơi mọi giáo dân.
8. Những người nào được tham dự Công nghị?
Đức Giám mục Giáo phận và Văn phòng Mục vụ của Ngài, cũng như những người được chỉ
định để điều hành Công nghị. Những thành phần được mời tham dự gồm có các giáo sĩ, các
tu sĩ và giáo dân đại diện rộng rãi cho cộng đồng Giáo phận San José. Những người được
mời tham dự sẽ là những người có tư cách tư vấn và không ràng buộc trong những vấn đề do
Đức Giám mục tham khảo.
9. Công nghị có thể đưa ra những quy luật mới hay đặt ra những luật lệ mới không?
Không. Thẩm quyền này chỉ dành cho vị Giám mục để chính thức đưa ra nhũng quy luật mới
trong Giáo phận. Những người tham dự Công nghị chỉ thảo luận và biểu quyết với tính cách
tư vấn cho Giám mục.
10. Sau Công nghị Giáo phận rồi sẽ thế nào?
Sau khi cầu nguyện và lắng nghe mọi tiếng nói của giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân qua tiến trình
Công nghị, Giám mục Cantú sẽ cầu nguyện và cân nhắc những kết luận và đề nghị do Công
nghị đưa lên trước khi quyết định về tương lai của Giáo phận. Mọi đề nghị sẽ được cân nhắc
nhưng không phải mọi đề nghị đều mang lại những hành động cụ thể. Sau Công nghị, Đức
Giám mục sẽ ban hành một chương trình mục vụ để áp dụng trong Giáo phận. Việc bổ túc
chương trình mục vụ cũng sẽ được áp dụng trong nhiều năm trong Giáo phận. Vào năm 2031
chúng ta sẽ mừng những thành quả của chương trình mục vụ trong dịp mừng kỷ niệm 50 của
Giáo phận San José và trong dịp mừng kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra ở Guadalupe.
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