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GIÁO XỨ
Chúng ta không thể nào sống cô độc lẻ loi như một
hòn đảo giữa biển khơi, hay như một pháo đài biệt
lập. Trái lại, chúng ta sống là sống với người khác
trong một cộng đoàn, trong một xã hội. Về phương
diện tôn giáo, cộng đoàn đầu tiên, xã hội đầu tiên
chúng ta sống với là gia đình, tiếp đến là giáo xứ.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong Tông
huấn “Ecclesia in Asia”, về Giáo hội tại Á Châu, đã
đưa ra một định nghĩa như sau : “Giáo xứ là nơi
thông thường cho tín hữu qui tụ lại để được lớn lên
trong đức tin, để sống mầu nhiệm hiệp thông Giáo
hội và tham gia vào sứ mạng của Giáo hội.”
(EA 25).
Tuy nhiên, Công đồng mong muốn chúng ta
biến giáo xứ trở thành một cộng đoàn, một gia đình
được xây dựng trên nền tảng của tình bác ái huynh
đệ: “Trong quyền hạn mình, linh mục thi hành
nhiệm vụ Đức Kitô mục tử và thủ lãnh, tụ họp gia
đình Thiên Chúa là cộng đoàn huynh đệ có cùng
một tâm hồn, và nhờ Đức Kitô, trong Chúa Thánh
Thần, dẫn đưa cộng đoàn ấy về với Thiên Chúa
Cha.” (LG 28).

TƯƠNG QUAN GIỮA GIÁO DÂN
Trong gia đình giáo xứ, người giáo dân chính là anh
em của nhau, vì thế cần phải sống tình bác ái huynh
đệ như lời Chúa đã dạy: “Người ta cứ dấu này mà
nhận biết các con là môn đệ Thày, là các con yêu
thương nhau.” (Ga 13,35).
Để thực thi tình bác ái huynh đệ ấy, nhiều giáo
xứ đã có những sinh hoạt rất độc đáo, chẳng hạn
như: quĩ tương trợ khi có người chết, quĩ học bổng
giúp các em học sinh nghèo vượt khó khăn tài
chánh.
Tuy nhiên, chỉ xin nhấn mạnh một điều, đó là
ngoài việc giúp đỡ nhau về vật chất, chúng ta còn
phải giúp đỡ nhau về tinh thần, hay nói một cách cụ

thể hơn giúp nhau sống đạo, giúp nhau nên thánh
như Công đồng mong mỏi : “Giáo dân phải giúp
nhau sống đời thánh thiện, nhờ những việc trần thế,
để thế gian thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô và đạt
đến cùng đích một cách hữu hiệu hơn trong công lý,
bác ái và hòa bình.” (LG 36).

GHI TÊN GIA NHẬP GIÁO XỨ
Để tiện việc chăm sóc thiêng liêng hay mục vụ cho
giáo dân, mỗi Địa Phận có nhiều Giáo xứ. Và cũng
để giúp cho sứ vụ mục vụ này được dễ dàng và hữu
hiệu, giáo dân khắp nơi được kêu gọi và khuyến
khích ghi tên gia nhập một giáo xứ nới mình cư ngụ
hay thuận tiện về ngôn ngữ, nghi thức phụng vụ.
Cụ thể, theo giáo luật số 518, giáo dân có thể
gia nhập một giáo xứ (parish) vì cự ngụ trong địa
hạt hay ranh giới thuộc về giáo xứ đó (tòng thổ) hay
trong một giáo xứ thuận tiện cho mình về phương
diện lễ nghi phụng vụ hay ngôn ngữ thích hợp (tòng
nhân). Cụ thể, người Công giáo ViệtNam ở Mỹ có
thể ghi tên gia nhập một giáo xứ Mỹ nơi có Thánh
lễ bằng tiếng Việt, hoặc có lớp dạy giáo lý và Việt
ngữ, mặc dù không cư ngụ trong lãnh thổ của giáo
xứ này (Can. no. 518). Việc ghi tên gia nhập này
(Registration) rất cần thiết để lãnh nhận các bí tích,
đặc biệt là Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Hôn phối
vì các sự kiện này phải được lưu trữ cẩn thận trong
sổ sách của giáo xứ theo giáo luật qui định
(Cans nos. 877, 895, 1121).
Hơn thế nữa, việc gia nhập một giáo xứ nói lên
tinh thần và trách nhiệm cộng tác của giáo dân với
hàng giáo sĩ, cụ thể là cha xứ và các cha phó trông
coi một giáo xứ. Mặt khác, việc giáo dân cam kết
tham gia sinh hoạt giáo xứ thể hiện qua việc ghi tên
gia nhập cũng giúp cho việc thi hành trách nhiệm
mục vụ của cha xứ được cụ thể hơn qua mối giây
liên hệ thực tế giữa chủ chiên và đoàn chiên đặt dưới
quyền chăm sóc mục vụ của mình.

CÁC SINH HOẠT GIÁO XỨ
Để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của riêng mình
qua các linh đạo khác nhau tùy theo tôn chỉ của mỗi
hội hoàn, mỗi người giáo dân nên tích cực tham gia
vào các sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt gia nhập một
hoặc tối đa là 2 hội đoàn. Hiện nay Giáo xứ có các
sinh hoạt hội đoàn như sau:
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□
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Hội Đồng Mục Vụ
Hội Đồng Tài Chánh
Chương Trình Giáo Lý / Việt Ngữ
Thừa Tác Viên Trao Mình Thánh Chúa
Phong Trào Tông Đồ Fatima
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Huynh Đoàn Đa Minh Khảm
Phong Trào Cursillo
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
Hiệp Sĩ Đoàn 9655
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Hội Cao Niên
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Hội Giúp Lễ
Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm
Ca Đoàn Cécilia
Ca Đoàn Thánh Gia
Ca Đoàn Thánh Giuse
Ca Đoàn Ave Maria
Ca Đoàn Gioan Phaolô Đệ Nhị
Ca Đoàn Séraphim
Ca Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Ca Đoàn Anê Lê Thị Thành
Ca Đoàn Phanxicô Xaviê
Ban Truyền Thông
Ban Xây Dựng
Ban Kỹ Thuật
Ban Bảo Trì
Etcetera

