
 

+ Ngày  9  tháng 10, 2020 
 

Anh chị em thân mến,  

 
Xin phúc lành của Chúa ở cùng anh chị em! 

 
Như nhiều người trong anh chị em đã biết, tháng Mười này, ý cầu nguyện của Đức 
Thánh Cha là nâng cao vai trò của anh chị em giáo dân trong Giáo hội – đặc biệt chị em 
phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Tôi được truyền cảm hứng bởi ý cầu nguyện này và đánh 
giá cao lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha rằng “tất cả chúng ta đã được rửa tội như một 

người giáo dân.”   

 
Vai trò của người giáo dân là chủ đề được nhiều người Công giáo quan tâm và là đề tài 
thường đặt Giáo hội vào tư thế phòng thủ. Trong khi vẫn còn nhiều điều cần phải cải 
thiện, nhưng tôi rất hãnh diện về Tổng Giáo phận này vẫn đang giữ lấy các nhà lãnh đạo 
giáo dân, bao gồm cả chị em phụ nữ, ở mọi cấp độ.  

 
Với mong muốn chân thành giúp giáo dục các tín hữu của chúng ta về sự tham gia thực 
tế của giáo dân trong Tổng Giáo phận, và để diễn tả sự biết ơn của tôi với anh chị em 
giáo dân, những người đang phục vụ cho sứ mạng của chúng ta, tôi xin viết bài chia sẻ 
ngắn gọn này. Bài viết này, đính kèm dưới đây, sẽ được xuất bản trực tuyến trên 
NWCatholic.org và trên blog của tôi vào đầu tuần tới. Tôi mong anh chị em hãy đọc bài 
chia sẻ này và suy nghĩ có thể chia sẻ cách nào với anh chị em giáo dân của mình. Tôi 
cũng khuyến khích mỗi người trong anh chị em hãy dùng chút thời gian để nhận ra 
những người lãnh đạo giáo dân trong cộng đồng giáo xứ của anh chị em. Họ đã cống 
hiến thế nào cho sứ mạng của Giáo hội chúng ta? Anh chị em có nghĩ đến việc gửi một 
thông điệp biết ơn đến họ không? Chúng ta sẽ không vững mạnh như hiện tại nếu không 
có sự lãnh đạo của họ.     

 
Tôi cũng muốn cám ơn sự cống hiến của anh chị em cho Giáo hội, đặc biệt trong suốt 
thời gian đòi hỏi khắt khe và chưa từng có này. Tôi rất buồn phiền không thể đến thăm 
tất cả các giáo xứ và tham gia các buổi cử hành Thánh Thể với các tín hữu của chúng ta. 
Nhưng tôi tin tưởng vào Chúa Thánh Thần, và tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho mọi người 
và cho anh chị em nữa.   

Thân ái trong Trái Tim Chúa Kitô, 

 

 
+Tổng Giám mục Paul D. Etienne, DD, STL  
Tổng Giáo phận Seattle 



Vai trò thiết yếu của người giáo dân trong Giáo hội 

Ngày 12 tháng 10, 2020 

Đức Tổng Giám mục Paul D. Etienne, DD, STL 

 
Bạn có biết Đức Thánh Cha đều có ý cầu nguyện đặc biệt cho mỗi tháng không? 
Mỗi thành viên trong Giáo hội đều được mời gọi cầu nguyện cho ý cầu nguyện của 
Đức Thánh Cha, đặc biệt trong Thánh Lễ mỗi ngày. Tôi thiết nghĩ rất hữu ích để 
nói về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Mười này: 

 
Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích  
Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội. 

 

Giáo hội có nhiều “phân lớp” – hoàn vũ, quốc gia, giáo phận, giáo xứ, gia đình, cá 
nhân – những trải nghiệm và ấn tượng của mỗi người có thể thay đổi rất nhiều. 
Tôi rất vui được chia sẻ với bạn trong Tổng Giáo phận Seattle, chúng tôi có nhiều 
nhà lãnh đạo giáo dân có năng lực, đầy đức tin đang hoạt động ở mọi cấp độ. Điều 
đó không phải để nói lên chúng tôi hoàn hảo và không cần làm gì tốt hơn, nhưng 
tôi muốn mọi người nghe biết rằng các nhà lãnh đạo giáo dân, bao gồm chị em phụ 
nữ, tham gia rất nhiều vào việc mục vụ và đưa ra những quyết định.      

 
Thí dụ, Đội ngũ Lãnh đạo mà tôi đang làm việc chặt chẽ để đưa ra những 
quyết định hàng ngày trong tổng giáo phận gồm có 10 thành viên: 3 giám mục, 
1 linh mục, 3 phụ nữ và 3 người nam khác. Một trong những phụ nữ này nắm 
giữ chức vụ chủ chốt của tòa giám mục, một vị trí cao nhất của giáo phận mở 
ra cho giáo dân. Chúng tôi có một mô hình hợp tác quyết định, và tiếng nói của 
người giáo dân là bình đẳng và được đánh giá cao.  

 
Tổng giáo phận được hỗ trợ bởi một số cơ quan tham vấn do giáo dân lãnh đạo như 
Hội đồng Mục vụ Tổng Giáo phận mới đây của chúng tôi. Nhóm nam nữ đa dạng về 
sắc tộc đầy nhiệt huyết này được tràn đầy đức tin và cho tôi nguồn cảm hứng mỗi 
lần chúng tôi gặp gỡ! Công việc chính yếu của nhóm là để trợ giúp soạn bản phác 
thảo chương trình mục vụ mới cho tổng giáo phận, như vào đầu tháng Mười, chúng 
tôi đã có buổi sáng thứ Bảy thảo luận đưa ra những thách đố của COVID, công bằng 
chủng tộc, sự chia rẽ trong Giáo hội và xã hội chúng ta, và những cách thế xây dựng 
có thể giải quyết từ quan điểm đức tin của chúng ta.  

 
Hội đồng Xét duyệt Tổng Giáo phận là một nhóm quan trọng khác của các nhà lãnh 
đạo giáo dân. Kể từ năm 1986, Tổng Giáo phận Seattle đã tìm kiếm sự trợ giúp của 
các chuyên gia có trình độ để khai triển chính sách bảo vệ thanh thiếu niên và 
ngăn chặn hành động lạm dụng, và để trợ giúp trong việc xem xét các cáo buộc 
lạm dụng tình dục. Hội đồng này hoạt động như một cơ quan tư vấn cẩn mật và 
độc lập, họ tư vấn cho tôi về những vấn đề liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị 
thành niên bởi các giáo sĩ và hỗ trợ tôi đánh giá các cáo buộc và sự phù hợp cho 
việc mục vụ. Hầu hết các thành viên của hội đồng này là phụ nữ.  

 
Hội đồng Tài chánh của Tổng Giáo phận là một cơ quan tư vấn chuyên 
nghiệp khác – một lần nữa, chủ yếu được tạo thành bởi anh chị em nam nữ 



giáo dân. Có những nhóm khác như vậy để bạn thấy rằng có bao nhiêu anh 
chị em nam nữ giáo dân tham gia rất tích cực trong việc lãnh đạo Giáo hội.  

 
Dĩ nhiên, Giáo hội địa phương chúng ta có nhiều nhà lãnh đạo giáo dân ngoài tòa 
tổng giám mục. Chúng ta có các nhà lãnh đạo giáo dân tận tâm gánh những 
trọng trách đang phục vụ tại các giáo xứ trong toàn tổng giáo phận – như các 
nhân viên, thiện nguyện viên và các thành viên trong hội động mục vụ và tài 
chánh. Chính bởi niềm tin và sự tận tâm của họ mà các giáo xứ chúng ta có thể 
thực hiện được sứ mạng của Giáo hội.   

 
Không cần phải nói Giáo hội không chỉ tồn tại ở các văn phòng tổng giáo phận và 
giáo xứ! Chúng ta có nhiều anh chị em Công giáo tận tâm đang phục vụ cách quảng 
đại sứ mạng của Giáo hội trong các cơ quan chăm sóc sức khỏe Công giáo, trường 
Công giáo, Dịch vụ cộng đồng Công giáo/Dịch vụ Gia cư Công giáo, Nghĩa trang và 
mục vụ Công giáo trên khắp miền Tây Washington.   

 
Quả thật, người giáo dân đóng vai trò thiết yếu trong đời sống Giáo hội, và, như 
Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập trong tháng này, chúng tôi muốn tiếp tục tạo điều 
kiện cho họ có vị trí lãnh đạo và ra quyết định quan trọng và đúng đắn. Tôi muốn 
dùng cơ hội này để cám ơn tất cả các nhà lãnh đạo giáo dân đang phục vụ Giáo hội 
chúng ta và trợ giúp mọi người đến gần hơn với Đức Kitô!    


