
 

 

                                                                     ễ ă ưở

iáo hội đang có những bước chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục 

Thế giới thứ 16 và đã khai mạc vào ngày 10-10-2021 tại nhiều Giáo hội 

địa phương và ngày 28-11-2021, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng vừa qua, 

các giáo phận tại Việt Nam khai mạc trong đó có Tổng Giáo Phận Saigon.  

Đức Tổng Giám mục nói : “Hôm nay, chúng ta khai mạc THĐGM cấp 

giáo phận với chủ đề „Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, 

tham gia và sứ vụ.‟ Hiệp hành là cùng nhau bước đi trên một con đường… 

để chu toàn sứ vụ trong Hội Thánh… để gặp gỡ, lắng nghe và phân định… 

để giúp anh chị em chúng ta nhận được ánh sáng và sự sống… Phúc Âm 

cho thấy Chúa Giêsu chính là vị „hiệp hành‟ đầu tiên, cùng đi với hai môn 

đệ trên đường Emmaus...” 

Trong diễn văn dài 40 phút với 4 ngàn đại biểu của Giáo phận Roma hôm 

18/9/2021, Đức Thánh Cha giải thích “sinodalità”, dịch sang tiếng Việt là 

hiệp hành. Hiệp hành là một lối sống và hành động của Giáo Hội : lắng nghe 

nhau và có thái độ mục vụ, đặc biệt đứng trước cám dỗ của chủ nghĩa duy 

giáo sĩ và thái độ cứng nhắc. 

Đức Thánh Cha nói: “đề tài hiệp hành, sinodalità hay đồng hành, không 

phải là một chương trong khảo luận Giáo hội học, và càng không phải là 

một kiểu thời trang, một khẩu hiệu hay một từ ngữ mới cần sử dụng hoặc 

lèo lái trong các cuộc gặp gỡ của chúng ta. Không phải vậy, sinodalità biểu 

lộ bản chất của Giáo Hội, hình thể, kiểu sống và sứ mạng của Giáo Hội.” Và 

Đức Thánh Cha dựa vào sách Tông Đồ công vụ, với nhiều giai thoại để 

chứng tỏ Giáo Hội là đồng hành. Giáo hội mời gọi mọi thành phần trong 

Giáo hội cùng đi với Chúa Giêsu trên con đường đi về Nước Trời. 
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ĐỂ THẤY ƠN CỨU ĐỘ 

“Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc 

quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết 

mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3,5-6) 

Suy niệm: Người nhà nông, khi làm vườn, thường phát quang, nghĩa là chặt 

bớt những tán cây lớn nhằm cho mảnh đất trồng trọt có thể tiếp xúc đầy đủ 

với ánh nắng mặt trời. Mặc dù mặt trời luôn chiếu sáng, nhưng để tiếp nhận 

ánh quang, cần phải dẹp đi những gì gây cản trở. Cũng vậy, ơn cứu độ, 

Thiên Chúa đã sắm sẵn cho nhân loại, nhưng để “nhìn thấy”, người ta cần 

phải “phát quang” – nói theo Phúc Âm, đó là lấp những hố sâu, bạt những 

núi cao, uốn cho ngay những khúc quanh co… Việc “phát quang” cũng 

chẳng đơn giản, vì nó đòi người ta cắt tỉa chính mình. Như Dakêu, sau khi 

ông đứng lên tuyên bố mình sẽ người nghèo phân nửa tài sản, và đền bù gấp 

bốn cho những người bị ông làm thiệt hại, sau hành động hào phóng ấy, 

Chúa Giêsu bảo: “Hôm nay nhà này có ơn cứu độ” (x. Lc 19,1-10). 

Mời Bạn: Những gì đang cản trở khiến bạn không “nhìn thấy ơn cứu độ? 

Kiêu căng? Tham lam? Đam mê lạc thú? Bạn xin ơn Chúa giúp nhận diện 

những cản trở rồi can đảm để “phát quang” chúng. 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian duyệt xét toàn bộ đời sống của bạn để nhận 

diện những nết xấu của mình và quyết tâm sửa bỏ ít là một tật xấu chủ yếu 

trong Mùa Vọng này. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đem ơn cứu độ đến cho người thế, 

cụ Simêôn đã mãn nguyện khi nhìn thấy ơn cứu độ; xin cho con biết say mê 

điều Chúa mang đến, để tích cực tìm kiếm và can đảm dẹp đi những cản trở, 

hầu nhìn thấy ơn cứu độ Chúa ban. 

 
  

  

 

THƢỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ 

CON ĐƢỜNG HIỆP HÀNH 

Theo Vatican, ý thức rằng một Giáo Hội đồng hành là một Giáo Hội 

lắng nghe, hôm 29 tháng 10 năm 2021, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội 

đồng Giám mục thông báo quyết định kéo dài giai đoạn thứ nhất trong tiến 



trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI cho đến 

ngày 15 tháng 8 năm 2022. Đây là hạn chót để trình bày những tổng hợp của 

cuộc tham khảo ý kiến từ phía các Hội đồng Giám mục, các Giáo Hội Công 

Giáo nghi lễ Ðông phương tự quản và các tổ chức khác của Giáo Hội. Đồng 

thời có một Logo biểu trưng cho Thượng Hội đồng Giám mục này. 

 

Ý NGHĨA LOGO CHÍNH THỨC CỦA THƢỢNG HỘI ĐỒNG 

GIÁM MỤC VỀ CON ĐƢỜNG HIỆP HÀNH 

1. Hình cây 

Đây là cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang 

vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống 

và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh 

giá Chúa Kitô. Cây này mang Thánh Thể 

đang chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các 

nhành cây được mở rộng theo chiều ngang 

như những đôi tay hoặc như đôi cánh, gợi lên 

hình ảnh Chúa Thánh Thần. 

2. Dân Chúa  

Dân Chúa không đứng yên 

nhưng đang tiến bước. Điều này 

liên hệ trực tiếp đến từ “Thượng 

hội đồng - Synod”, có nguyên 

nghĩa là “bước đi cùng nhau”. 

Dân Chúa được liên kết với nhau 

bởi cùng có động lực chung, động 

lực này được Cây Sự Sống truyền vào trong họ, và cũng từ động lực này mà 

họ cất bước. 

15 bóng người khái quát toàn bộ nhân loại trong sự đa dạng về hoàn 

cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc. Điều này được mô tả bằng sự đa dạng của 

các màu sắc tươi sáng, vốn biểu trưng cho niềm vui. Không có tính chất 

phẩm trật giữa những người này, họ cùng bước đi trên một mặt đường 

phẳng: trẻ, già, nam, nữ, thiếu niên, trẻ em, giáo dân, tu sĩ, cha mẹ, người 

sống đời vợ chồng, người sống đời độc thân; giám mục và tu sĩ không đi 

trước mặt họ, nhưng ở giữa họ. Một cách hoàn toàn tự nhiên, trẻ em và 



thanh thiếu niên là những người mở đường cho họ, điều này liên hệ tới 

những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, 

con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông 

thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé 

mọn”. (Mt 11,25) 

3. Chủ đề 

 
Đường chân ngang của 

logo với chủ đề: "Hướng tới một 

Hội Thánh hiệp hành: hiệp 

thông, tham gia và sứ vụ" chạy 

từ trái sang phải theo hướng của 

cuộc hành trình, nhằm tăng 

cường và củng cố nó, và kết 

thúc với tiêu đề "Thượng hội đồng 2021 - 2023", là sự kiện đỉnh cao tổng 

hợp toàn bộ hành trình. 

Logo việt hoá bởi Catholic Design X JOS Creative dưới sự hướng 

dẫn và cho phép của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Nguyên tác Logo 

bởi Isabelle de Senilhes - Văn Việt chuyển ngữ từ synod.va WHĐ 26/11  

 

 
 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo. Anh Quang: 500.000đ. Cô Lan: 5.000.000đ. James Rossell: 

100 usd. Cô Hà: 500.000đ. Gia đình Trung & Nƣơng: 5.000.000đ. Cô 

Thủy Tiên: 2.000.000đ. Ông Tải: 2.000.000đ. 

https://www.synod.va/en/news/synod-official-logo2.html
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/y-nghia-logo-chinh-thuc-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-con-duong-hiep-hanh-44116

