（第 3 回）TOWARDS A PARTICIPATORY CHURCH
Deacon Nishikawa Yasuhiro, diocese of Takamatsu
I. Stage of church growth
1st stage: a provided church
Looking at the design (see the article in Japanese), we have an idea on
how the church appeared before the Second Vatican Council. The Church is
at the center. The Parish Priest, the Sisters and lay people walk towards the
church. Everything has been prepared for the celebration of Mass. There is
no communication between the Sisters and the lay people.
When Pope John Paul 2nd visited Japan in 1981, he left an important
message: to promote an evangelizing church. In order to be a church that
brings the Gospel to society, the church must evangelize itself. Living
according to the Gospel values gives us new joy and confidence. In this way,
people may feel the desire to join us in the celebration of the Eucharist.
In 1987, NICE (1st general assembly for the promotion of an evangelizing
church) took place. To help the church to be open, three mottos were fixed.
1. A church walking together with society. 2. Faith that grows in ordinary life.
3. An evangelizing parish. Nine concrete guidelines were also settled.
Thanks to the message by the Pope and thanks to NICE, little by little
the image of a participatory church began to grow (see the design in the article
in Japanese).
II. Awareness program
When Jesus talked to the crowds, he did not choose the style of a sermon,
but rather simple parables. A sermon is a one-way method in which people
cannot participate. The words do not get deep in the hearts. On the other
hand, the awareness program is a method that helps people to think, to open
their minds, to realize what the problems are. It is formulated in seven steps,
sharing the word of God.
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I. Tiêu chí mở rộng Giáo hội.
Tiêu chí thứ nhất: Quy định của Giáo hội
Hãy nhìn vào bản phác thảo (ở bài luận bằng tiếng Nhật), chúng ta có một khái niệm
về cách mà Giáo hội xuất hiện trước Cộng đồng Vatican II. Nhà thờ là trung tâm. Cha xứ,
các Sơ, giáo dân tiến bước vào Nhà thờ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc cử
hành Thánh lễ. Nó không có sự giao tiếp giữa các Sơ và giáo dân.
Vào năm 1981, khi Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II viếng thăm Nhật Bản, Ngài đã
để lại một thông điệp quan trọng: thúc đẩy một Giáo hội Truyền giáo. Để mà Giáo hội có
thể mang Phúc âm đến với Xã hội. Giáo hội phải truyền giáo cho chính mình. Sống theo
các giá trị Phúc âm đem lại cho chúng ta sự hân hoan và đức tin cậy mới. Bằng con đường
này, có lẽ người ta cảm nhận được sự khao khát để tham gia vào việc cử hành Thánh lễ
với chúng ta .
Vào năm 1987, NICE (Đại hội lần thứ nhất cho việc thúc đẩy một Giáo hội Truyền
giáo) đã diễn ra. Nhằm giúp cho Giáo hội được mở rộng, 3 phương châm đã được sửa đổi
như sau:
1. Giáo hội bước đi cùng với Xã hội.
2. Niềm tin được triển nở trong đời sống bình thường.
3. Giáo xứ Truyền giáo. 9 nguyên tắc chỉ đạo cụ thể cũng đã được giải quyết.
Cảm ơn thông điệp của Đức Cố Giáo Hoàng và cảm ơn NICE, dần dần hình ảnh của
một Giáo hội tham gia bắt đầu phát triển (xem chi tiết trong bài luận tiếng Nhật).
II.Chương trình nâng cao nhận thức.
Khi Chúa Giêsu nói chuyện với đám đông, Người không chọn lối thuyết giáo, nhưng
bằng những câu chuyện ngụ ngôn khá đơn giản. Thuyết giáo là phương pháp một chiều
mà mọi người không được tham gia vào bài giảng. Lời giảng không đi sâu được vào lòng
người. Mặc khác, chương trình nâng cao nhận thức là một phương pháp giúp mọi người
tư duy và mở mang đầu ốc để nhận thức rõ các vấn đề là gì? Nó được đưa vào công thức
bảy bước chia sẻ Lời Chúa.

