TOWARDS A PARTICIPATORY CHURCH（２）
Deacon Nishikawa Yasuhiro, diocese of Takamatsu
Since the year 1990, the FABC (Federation of Asian Bishops Conferences) developed a method
called ASIPA (Asian Integral Pastoral Approach), in order to promote a participatory Church, through
training the Christian community in co-responsibility and participation.
I. Stage of church growth.
Stage 1 A provided church, that is the Priest at the center, lay people escaping their responsibilities
Stage 2 A Priest together with a Pastoral Council
Stage 3 Awakening church, that is a church where the Priest, deacons,
Sisters, Brothers, leaders work together
Stage 4 Task Group Church, where various charisma can flourish
Stage 5 A community that has the Eucharist at the center. Numerous apostolic activities, such as
Bible study, Liturgy and so on grow together.

People with particular charisma and people with

various services accept each other and are credible witnesses of Jesus. At the center of all the activity
is Jesus himself. This is what we are called to be. This is already evangelization.
Sharing the word of God through the “Seven Steps Method”
1. Inviting the Lord
2. Reading the word of God, twice
3. Choosing some words and read them three times
4. Reading the Word of God. Keeping silent for about 3 minutes
5. Sharing freely what resonated in our hearts
6. Sharing something about our activity in the community
7 Final prayers, freely. To conclude, “Our Father” or another prayer that all know, or a hymn.

HAMAKKO LỜI GIỚI THIỆU THÁNG ５

HƯỚNG ĐẾN MỘT GIÁO HỘI THAM GIA (2)
Phó Tế Nishikawa Yasuhiro, Giáo phận Takamatsu
Từ năm 1990, FABC ( Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu ) đã phát triển một phương pháp
được gọi là ASIPA ( Phương pháp tiếp cận mục vụ toàn diện Á Châu ). Để mà thúc đẩy một
Giáo Hội tham gia, thông qua việc huấn luyện Cộng đoàn Kitô hữu có trách nhiệm và tham dự.
I.

Tiêu chí mở rộng Giáo Hội.
1. Quy định của Giáo Hội, đó là Linh Mục ở vị trí trung tâm, giáo dân thoát khỏi
những trách nhiệm của họ.
2. Linh mục đồng hành cùng với Hội Đồng Mục Vụ.
3. Giáo Hội nhận thức, đó là một Giáo Hội nơi mà Linh mục, các Phó tế, các Sơ,
các Sư huynh, các lãnh đạo cùng nhau làm việc.
4. Giao việc cho Giáo Hội đoàn, nơi có nhiều tài năng có thể phát triển mạnh.
5. Một Cộng đoàn lấy Thánh Thể làm trung tâm. Đông đảo hoạt động Tông đồ
chẳng hạn như: học Kinh Thánh, Phụng vụ và cùng nhau phát triển. Những người
có tài năng đặc biệt và những người với các ngành khác nhau, chấp nhận nhau
và là những chứng nhân tin cậy của Chúa Giêsu. Trung tâm của mọi hoạt động
là chính Chúa Giêsu. Đây là điều chúng ta được mời gọi để trở nên. Đây đã là sự
truyền bá Phúc Âm rồi.

Chia sẻ Lời Chúa thông qua “Phương pháp bảy bước”.
1. Mời gọi Chúa đến.
2. Đọc Lời Chúa, 2 lần.
3. Chọn ra một vài lời ngắn và đọc chúng 3 lần.
4. Đọc lại Lời Chúa thêm một lần nữa. Giữ thinh lặng trong 3 phút.
5. Chia sẻ tự nhiên về điều Chúa đã đánh động lại trong tâm hồn chúng ta.
6. Thảo luận một vài hoạt động của chúng ta trong Cộng đoàn.
7. Những lời Cầu nguyện cuối cùng, tự phát. Để kết thúc, chúng ta dâng lên Chúa “Kinh
Lạy Cha” hoặc một lời Cầu nguyện khác mà tất cả đều biết, hoặc một bài Thánh Ca.

