« Gắn liền với cuộc sống, lắng nghe lời Chúa, để đi thẳng vào lòng anh em”

Công nghị Giáo Phận có mục đích là nhận biết và thực hiện những giá trị tin mừng để giáo
phận hoà vào dòng chảy của tình yêu Chúa Kito, và công cuộc rao giảng tin mừng được thực hiện.
Mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi tham dự vào những “nhóm công nghị” (équipe
synodale) bằng lời cầu nguyện và sự tôn trọng lẫn nhău, cùng lắng nghe lời Chúa, chia sẻ và suy nghĩ
, để tìm ra hướng đi cho Giáo Phận theo như ý Chúa muốn.
Chúng ta cùng mở lòng mình với Chúa Thánh Thần, để người biến đổi ta nên công cụ tốt
phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ dần trở nên những môn đệ trung
thành và chứng nhân đích thực của Chúa Kito hầu giúp ích cho giáo hội người và cho toàn nhân loại.
Ba cơ cấu quan trọng cho hoạt động của công nghị :
1. Những nhóm công nghị : là những nhóm nhỏ (từ 3 tới 10 người) tự tổ chức rộng rãi tại
các giáo xứ, các địa phương. Các thành viên là tất cả thành phần dân chúa và những anh
chị em không cùng tôn giáo.
2. Hội đồng công nghị : là Hội đồng khoáng họp với khoảng 320 thành viên, bao gồm các
linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Trong đó các thành viên là
những người nguyên quyền hay được bầu, những viên chức được bổ nhiệm và các quan
sát viên. Hội đồng sẽ có ít là 5 hội nghị trong vòng 2 năm.
3. Ban thư ký của công nghị : trách nhiệm là đúc kết các đề nghị, suy tư được gửi tới từ
các nhóm và từ đó chuẩn bị cho các hội nghị.
Công nghị giáo phận đã được công bố vào ngày đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 2015. Công
nghị này sẽ được bắt đầu vào Chúa nhật ngày 4 tháng 10 năm 2015 và kết thúc vào Chúa nhật 26
tháng 11 năm 2017.

Công bố công nghị giáo phận Autun, Chalon et Mâcon
Thư mục vụ gửi các tín hữu công giáo vùng Saône et Loire
Hôm nay, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong giáo phận chúng ta, nhiều anh chị em
tín hữu được đón nhận ấn tín ân sủng của Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Dưới ánh sáng
của đại lễ này tôi chính thức công bố khai mở công nghị giáo phận, bắt đầu vào Chúa nhật ngày 4
tháng 10 năm 2015 ở Taizé. Công nghị này sẽ được kết thúc vào Chúa nhật đại lễ Chúa Kitô Vua,
ngày 26 tháng 11 năm 2017.
Mục đích của công nghị Là nhận biết và thực hiện những giá trị giúp giáo phận tiến sâu
hơn vào dòng chảy tình yêu của Chúa Kitô, và thực hiện công cuộc tái rao giảng Tin Mừng. Trong
khoảng hơn hai năm hoạt động của công nghị, tôi mời gọi anh chị em hãy đi xa hơn nữa để đồng
hành và đến với những người khác, và với cả những ai không cùng chia sẻ niềm tin kitô, để lắng
nghe những gì Chúa nói và cùng nhau bén rễ sâu hơn vào niềm tin của các tông đồ.

Mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi tham dự vào những “nhóm công nghị”
(équipe synodale) dựa trên lời cầu nguyện và sự tôn trọng lẫn nhau, cùng lắng nghe Lời Chúa, chia
sẻ và suy nghĩ, để tìm ra hướng đi cho Giáo Phận theo như ý Chúa muốn.
Chúng ta cùng mở lòng mình với Chúa Thánh Thần, để Người biến chúng ta thành công cụ
tốt phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ dần trở nên những môn đệ
trung thành và chứng nhân đích thực của Chúa Kitô hầu phục vụ giáo hội Người và mưu ích cho
toàn nhân loại. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động, ngay những nơi có căng thẳng, những nơi có
khổ đau, những nơi có tình bạn và sự khích lệ, những nơi cầu nguyện và sống các phép bí tích.
Chính vì vậy mà đề tài của công nghị giáo phận sẽ là :
« Gắn liền với cuộc sống, lắng nghe Lời Chúa, để đi thẳng tới lòng anh em”
Cách này hay các khác, mọi thành phần dân Chúa đều được mời gọi tham dự vào diễn tiến
của công nghị, bằng cách tham gia vào những nhóm nhỏ được hình thành cách rộng rãi và uyển
chuyển tại các giáo xứ và địa phương. Qua đó suy nghĩ và chia sẻ, dựa trên lời cầu nguyện và tôn
trọng lẫn nhau. Các nhóm này sẽ gửi tới ban thư ký của công nghị (synode@adautun.fr ) những kinh
nghiệm, những suy tư, những dự định và cả những ánh sáng niềm tin mà họ đón nhận được.
Tôi cũng xin anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện với tôi, để chúng ta cùng mở lòng ra với
Chúa Thánh Thần, phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa đang thực hiện nơi giáo hội và toàn
thể nhân loại cho thế hệ ngày hôm nay. Chúng ta cầu xin ơn Chúa, cho chúng ta được tiến triển
trong tình yêu của Chúa Kitô, để lớn lên trong niềm vui hy vọng mà Chúa ban và được vững chắc
trong niềm tin của Giáo Hội. Như vậy, chúng ta sẽ trở nên gần hơn nữa với các môn đệ và chứng
nhân đích thực của Chúa Kitô.
Tôi cầu chúc anh chị em có một lễ Chúa Thánh Thần an lành.
+ Benoît Rivière
Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon

