SHARING SOME THOUGHTS ABOUT THE SYNOD
AND A CHURCH COMMUNITY OPEN TO MISSION
Catholic diocese of Takamatsu, Deacon Nishikawa Yasuhiro
When my elder brother, who is a member of the Catholic Church in Izumi, asked me to write
something for the monthly bulletin “Xavier Shinbun”, I was not yet ready to do it. Now, however, I
decided to write something about the Synod (a meeting of delegate Bishops from around the world) that
will take place in October 2023. This is the 16th ordinary synod and all the Christians are invited to send
their ideas about “communion, participation and mission”.
I would be glad if what I write might be a help to sharing ideas and suggestions.
The Synod is a meeting of Bishops, but Pope Francis wants to listen to the voice of all the Christians
in the world. That`s why in 2021, on October the 10th, pope Francis declared the opening of the period
of preparation for the Synod. A week later, each diocese began the preparatory work, following the lines
fixed in the guide-book. Since he became Pope, he would invite us again and again to aim at a world
where no one is left out. In 2019, for his visit to Japan in November, he chose a similar theme: “Let us
protect all life”. The Church is the assembly of Christians, and the Pope strongly wants a church where
all participate.
The Vatican Council gives a definition of the Church, as a place of intimate communion with God, a
sign of unity and an instrument to reach these goals. Pope Francis wants the pastors to have the smell
of the sheep. In other words, pastors who go out, listen to the cry of people. A church as a field hospital,
in which Christians work to heal those who suffer. Through Baptism and Confirmation, we the church
are anointed, belong to Christ and are sent to the place where we live and work. Pope Francis continues
to call all of us, men and women, sick and healthy people, old people and children to work in the vineyard
of the Lord.
In 1994 I participated in a biblical course for leaders in the church of Las Pinas, famous for its pipe
organ, in the diocese of Manila, Philippines. This parish has 75000 Christians and only one priest. The
main theme was about how to make the Christians grow in the missionary dimension. Christians from
10 Asian countries sent their delegates, 25 in all (11 lay people, 3 sisters and 11 priests).
The Lay Office of the FABC (Federation of Asian Bishop’s Conference), has established a commission for
the formation of leaders, ASIPA (Asian Integral Pastoral Approach), with

the aim to have a church

where all Christians participate in an active way.
【Theme】：Towards a Participatory Church
1．Stage of church growth
2．Awareness programs
3．Gospel sharing methods
4．Basic Ecclesial Community，Basic Christian Community,Small Christian
Community
5. Leadership
6. Social ministry
7. Inculturation
8. Rites Community Initiation Adults
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SỰ CHIA SẺ MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG VÀ
MỘT CỘNG ĐOÀN GIÁO HỘI MỞ CHO SỨ VỤ
Giáo phận Takamatsu, Phó Tế Nishikawa Yasuhiro
Khi anh trai tôi là thành viên của Nhà thờ ở Izumi, đã đề nghị tôi viết một cái gì đó cho
bản tin hằng tháng “Xavier Shinbun”, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm việc này. Tuy nhiên,
bây giờ tôi đã quyết định viết một vài điều về Thượng Hội đồng (Cuộc họp của các Giám mục
đại diện từ khắp nơi trên toàn Thế giới) sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2023. Đây là Thượng Hội
đồng Giám mục lần thứ XVI và tất cả các Kitô hữu được mời gọi gửi những ý tưởng của họ
cho “Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”.
Tôi thật vui mừng nếu những gì mình viết có thể giúp ích cho việc chia sẻ những ý tưởng và
đề xuất.
Thượng Hội đồng là cuộc họp của các Giám mục, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô
muốn lắng nghe tiếng nói của tất cả các Kitô hữu trên Thế giới. Đó là lý do tại sao vào ngày
10 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố khai mạc giai đoạn chuẩn bị cho
Thượng Hội đồng. Một tuần sau, mỗi Giáo phận bắt đầu công tác chuẩn bị, dựa theo những
phương châm đã được quy định trong Cẩm nang hướng dẫn. Từ khi trở thành Đức Giáo Hoàng,
Ngài đã mời gọi chúng ta hết lần này đến lần khác cùng hướng tới một Thế giới mà ở đó không
một ai bị bỏ rơi. Năm 2019 trong chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 11, Ngài đã chọn một chủ
đề tương tự: “Chúng ta hãy bảo vệ mọi sự sống”. Giáo hội là bộ phận của những người theo
đạo Thiên Chúa và Đức Giáo Hoàng mong muốn một Giáo hội mà nơi đó toàn thể mọi người
đều được tham gia.
Cộng đồng Vatican đã đưa ra một khái niệm về Giáo hội, như một nơi hiệp thông mật
thiết với Thiên Chúa, một dấu chỉ của sự hiệp nhất và khí cụ để đạt được những mục tiêu này.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn các Mục tử ngửi thấy được mùi của các con Chiên. Hay
nói cách khác là Mục tử bước ra thực tế, lắng nghe tiếng của chúng. Giáo hội như một bệnh
viện dã chiến trong đó Dân Chúa làm việc để chữa lành vết thương cho những người đau khổ.
Qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta được Giáo hội xức dầu, thuộc về Chúa Giêsu và
được sai đến những nơi mà chúng ta sống và làm việc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục kêu
gọi mọi người: Nam nữ, người ốm đau mạnh khỏe, người già trẻ nhỏ đến làm việc trong vườn
nho của Thiên Chúa.
Năm 1994, tôi tham gia một khóa học Kinh thánh dành cho những người lãnh đạo ở
Nhà thờ Las Pinas, có đàn Organ nổi tiếng làm bằng tre, thuộc Giáo phận Manila, Phi-líp-pin.
Giáo xứ này có 75.000 Giáo dân nhưng chỉ có một Linh mục. Chủ đề chính là về cách làm để
người Kitô hữu trưởng thành trong chiều kích Truyền giáo. Cộng đoàn Dân Chúa từ 10 nước
Đông Nam Á đã cử các Đại diện của họ, tất cả 25 người trong đó có (11 Giáo dân, 3 Sơ và 11

Linh mục).
Văn phòng Giáo hội Châu Á (Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu), đã thành lập Uỷ ban để lãnh
đạo tổ chức, ASIPA (Cách tiếp cận mục vụ toàn diện Châu Á) với mục tiêu có một Giáo hội
mà ở đó toàn bộ Kitô hữu tham gia tích cực vào hành trình.
[Chủ để]: Hướng đến một Giáo hội tham gia
1.
2.
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Tiêu chí mở rộng của Giáo hội.
Các chương trình nâng cao nhận thức.
Các phương pháp chia sẻ Phúc âm.
Cộng đoàn Giáo hội cơ bản, Cộng đoàn Dân Chúa cơ bản, Cộng đoàn Kitô hữu nhỏ.
Khả năng Lãnh đạo.
Các mặt Xã hội.
Hội nhập Văn hóa.
Nghi thức nhập đạo Dự tồng người lớn.
Tiếp tục lần tới.

