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MOÄT VAØI NEÙT VEÀ COÂNG CUOÄC LOAN BÁO TIN MÖØNG ÔÛ GIAÙO PHAÄN BAÉC 

NINH: THAÙCH ÑOÁ VAØ HY VOÏNG 

  

I-Ñoâi Neùt Veà Giaùo Phaän Baéc Ninh 

Giaùo phaän Baéc Ninh naèm ôû phía Ñoâng Baéc cuûa Vieät Nam, treân dieän tích cuûa naêm 

tænh troïn veïn laø caùc tænh Baéc Ninh, Baéc Giang, Baéc Kaïn, Thaùi Nguyeân vaø Vónh Phuùc cuøng 

moät soá huyeän, xaõ cuûa caùc tænh laân caän nhö thaønh phoá Haø Noäi, caùc tænh Tuyeân Quang, 

Höng Yeân, Haûi Döông, Haø Giang, Laïng Sôn vaø Phuù Thoï. Maëc duø daân soá treân toaøn giaùo 

phaän leân tôùi chín trieäu ngöôøi (9,000,000), nhöng soá tín höõu Coâng Giaùo thì chæ coù 120,000 

ngöôøi. Ngöôøi daân thuoäc caùc tænh ñoàng baèng chuû yeáu soáng baèng ngheà noâng, trong khi ngöôøi 

daân thuoäc caùc tænh mieàn nuùi chuû yeáu soáng nhôø vaøo nöông raãy vaø caùc saûn phaåm töø röøng 

nuùi. 

Ngöôøi daân trong giaùo phaän, ngoaøi ngöôøi Kinh coøn coù ngöôøi daân thuoäc caùc daân toäc 

anh em khaùc soáng raûi raùc ôû caùc tænh vuøng nuùi nhö ngöôøi H’mong, Dao, Taøy, Nuøng, Cao 

Lan, Hoa, Meøo vaø Saùn Dìu. Boái caûnh phöùc taïp naøy ñang laø moät thaùch thöùc raát lôùn cho coâng 

cuoäc truyeàn giaùo cuûa giaùo phaän ngaøy nay. 

Trong lòch söû hôn 100 naêm cuûa mình, giaùo phaän Baéc Ninh ñaõ phaûi chòu ñöïng vaø 

traûi qua bieát bao cam go, thöû thaùch, nhaát laø khi ñaát nöôùc phaûi chòu caûnh chia ñoâi töø naêm 

1954-1975. Sau khi Hieäp Ñònh Giô-ne-vô ñöôïc kí keát naêm 1954, ñaõ coù 47 linh muïc, taát caû 

chuûng sinh vaø gaàn 40,000 ngöôøi Coâng Giaùo di cö vaøo Mieàn Nam. Giaùo phaän chæ coøn laïi 14 

linh  muïc giaø, 12 thaày giaûng, 11 nöõ tu Doøng Ña-minh vaø khoaûng 30,000 tín höõu Coâng 

Giaùo. Tröôùc ñoù trong thôøi kyø chieán tranh töø naêm 1946-1954 ñaõ coù 250 treân toång 300 nhaø 

thôø treân khaép giaùo phaän bò phaù huûy. Trong nhöõng naêm chieán tranh khoù khaên aáy cuõng ñaõ 

coù nhöõng cuoäc di cö cuûa nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo töø vuøng xuoâi leân caùc tænh vuøng nuùi, chính 

vì vaäy maø hieän nay giaùo phaän cuõng ñang coù nhu caàu caáp thieát phaûi xaây döïng nhaø thôø, nhaø 

nguyeän cho nhöõng vuøng ñoù.  

Töø naêm 1954, caùc linh muïc lôùn tuoåi daàn daân qua ñôøi. Ñeán naêm 1994, môùi coù hai 

linh muïc ñöôïc phong chöùc. Trong thôøi gian naøy, soá linh muïc trong giaùo phaän bò thieáu huït 

traàm troïng, coù nhöõng luùc caû giaùo phaän chæ coøn hai linh muïc. Chæ sau khi Ñaïi Chuûng Vieän 
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Haø Noäi ñöôïc môû cöûa trôû laïi naêm 1989 thì soá linh muïc trong giaùo phaän môùi daàn daàn taêng 

leân. Hieän taïi giaùo phaän ñaõ coù ñöôïc 43 linh muïc trieàu, coi soùc 81 giaùo xöù vaø hôn 300 giaùo 

hoï vôùi hôn 120,000 tín höõu trong khaép giaùo phaän. Vì nhöõng khoù khaên treân ñaây maø giaùo 

phaän ñaõ phaûi ñaøo taïo nhöõng ngöôøi giaùo daân truyeàn giaùo. Chöông trình naøy ñaõ ñi vaøo hoaït 

ñoäng töø thôøi Ñöùc Cha Phao-loâ Giu-se Phaïm Ñình Tuïng (1963-1994), vaø vaãn ñöôïc tieáp tuïc 

trong thôøi Ñöùc Cha Giu-se Maria Nguyeãn Quang Tuyeán vaø vaãn ñang ñöôïc tieáp tuïc cho 

ñeán ngaøy nay. 

Thöïc vaäy, trong suoát nhöõng naêm thi haønh chöùc vuï, Ñöùc Cha Phao-loâ Giu-se Phaïm 

Ñình Tuïng vaø Ñöùc Cha Giu-se Ma-ri-a Nguyeãn Quang Tuyeán ñaõ thaønh laäp vaø xaây döïng 

Ban Haønh Giaùo (Hoäi Ñoàng Giaùo xöù), coå vuõ vieäc ñoïc kinh ôû trong nhaø thôø vaø trong gia 

ñình. Chính Ñöùc coá Giaùm Muïc Phao-loâ Giu-se laø ngöôøi ñaõ saùng laäp Tu Hoäi Ñöùc Meï Hieäp 

Nhaát nhaèm giuùp cho vieäc daïy giaùo lyù trong caùc giaùo xöù. Caû hai Ñöùc Cha, Ñöùc Cha Phao-

loâ Giu-se vaø Ñöùc Cha Giu-se Ma-ri-a ñaõ noã löïc ñeå ñaøo taïo nhöõng ngöôøi giaùo daân trong 

caùc xöù. Nhôø hoï thì caùc tín höõu trong giaùo phaän môùi coù theå giöõ vöõng vaø soáng ñöùc tin tröôùc 

nhöõng khoù khaên thöû thaùch. 

 

II. Tình Hình Truyền Giáo Của Giáo Phận Bắc �inh  

1. Hiện Trạng Vieäc Rao Giảng Tin Mừng 

Ngày nay,  nhieàu ngöôøi ñaõ yù thöùc,“Rao giảng Tin mừng là bản chất của Giáo hội” (Ad 

Gentes, 2). Neân hàng trăm nhà truyền giáo đã không quản ngại khó khăn để mang Tin Mừng 

ñeán cho anh chị em lương dân ở mọi nôi trong giáo phận. Nhờ đời sống anh dũng của cha 

ông, của các chöùng nhaân tử đạo và của các nhà truyền giáo maø đời sống đức tin không ngừng 

phát triển và đã truyền lại cho các thế hệ con cháu như là một kho tàng ñöùc tin vô giá. 

Tuy nhieân, do hoaøn caûnh khoù khaên neân trong hôn 60 naêm qua vieäc truyeàn giaùo trong 

giaùo phaän phaàn naøo bò ñình treä. Gaàn ñaây, yù thöùc veà truyeàn giaùo ñaõ baét ñaàu ñöôïc khôi daäy 

laïi. Caùc nhoùm toâng ñoà giaùo daân ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø ñaõ ñöôïc sai ñi rao giaûng Tin Möøng 

cho anh chò em daân toäc ít ngöôøi vaø taùi truyeàn giaùo cho nhöng ngöôøi khoâ khan. 

Các anh chị em truyền giáo đã  can đảm  để mang Tin Mừng đến cho anh chị em lương 

dân, nhöõng ngöôøi chöa bieát Chuùa, cho dù họ biết rằng phải đối mặt với muôn vaøn thử thách 

và khó khăn, thậm chí phaûi chịu  bắt bớ và tù đầy, nhưng họ vẫn luôn can đảm và tin tưởng 
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rằng: “Có Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta” (Rm 8,31). Đặc biệt, anh 

chị em truyền giáo luôn  nhận thấy Đức Giê su luôn cùng ñoàng haønh và hiện dện ở giữa họ: 

Đức Ki-tô luôn ở trong cuộc đời và sứ vụ của ta. 

Ngày nay, Họ thánh Giu-se, họ Đức Mẹ Mân Côi, huynh đoàn Dòng Ba Đa Minh được 

thành lập ở hầu hết các giáo xứ trong giáo phận để duy trì đức tin và thúc đ
� � � � � � � � � 	 


giảng Tin Mừng. Đặc biệt, Nhóm Truyền Giáo đã được đi vào hoạt động để chuyên trách về 

việc truyền giáo. Các thành viên trong Nhóm Truyền giáo đã và đang hoạt động ở một số nơi 

trong giáo phận Bắc Ninh vaø chuùng ta coù theå hy voïng thu ñöôïc nhöõng hoa traùi trong töông 

lai. 

2. �höõng Thaùch Thöùc Cho Vieäc Rao Giaûng Tin Möøng 

Ngoài những coá gaéng trong việc rao giảng Tin Mừng nhö ñaõ noùi treân, ngày nay công 

việc rao giảng Tin Mừng phải đối mặt với muôn vàn thaùch thöùc. Trước hết, Bắc ninh không 

những là cái  nôi của Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, mà còn là trung tâm của văn hóa và 

niềm tin truyền thống cuûa Viêt Nam, như Tín Ngưỡng Thờ Mẫu, Thờ Ông Bà Tổ Tiên, Thờ 

Thiên Nhiên, Thôø Trời, v.v… Những tôn giáo và tín ngưỡng này đã hội nhập vào văn 

hóaViệt nam töø hàng ngàn năm trước, đã bén rễ sâu vào đời sống và tâm thức của người dân 

Bắc Ninh. 

Một trong những thách thức lớn nhất hieän nay laø nhöõng khoù khaên  do naõo traïng voâ thaàn 

töø nhieàu phía. Giáo hội không được tham gia vào các hoạt động giáo dục, baùc ái xã hội nào 

vaø khoâng có bất kỳ một phương tiện thông tin đại chúng nào để rao giảng Tin Mừng. 

Toàn cầu hóa đã ảnh hưởng vào mọi lĩnh vực trong đời sống của người dân ở Bắc Ninh. 

Nó đã taùc ñộng vào cuộc sống bình yên của mọi ngõ ngách ở Bắc ninh. Ngày nay, hàng triệu 

người dân từ những vùng quê nghèo đói phải di cư về các đô thị lớn hay là sang nước khác 

ñeå coù theå kiếm được công việc tốt hơn. Nhiều người trong số họ đã trở thành những nạn 

nhân của việc phân biệt đối xử và bạo hành ở môi trường làm việc. Bên c
� � � �  � � � � � � � � �

con người ngày càng bị lạm dụng, rất nhiều gia đình đã và đang trong tình trạng đổ vỡ, hàng 

ngàn ca nạo phá thai mỗi năm, giới trẻ thì đang xuống cấp về luân lý và đang mất nieàm tin 

vào chính bản thân và xã hội…. 

Cũng vậy, toàn cầu hóa và khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho tình traïng nghèo đói 

lại càng thêm trầm trọng hơn, bởi vì đồng lương thì rẻ mạt, người lao động bị bóc lột, tỷ lệ 

thất nghiệp ngày càng cao. Theo như con số thống kê thì chỉ trong ba tháng đầu năm 2009 đã 
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có hơn 400,000 công nhân bị mất việc làm. Điều này càng làm gia tăng thêm gánh năng cho 

bản thân và gia đình họ. Coøn ñoái vôùi hơn 70% số dân làm nghề nông, bão lụt và hạn hán  xảy 

ra  thöôøng xuyeân ñang laøm cho ñôøi soáng cuûa hoï ngaøy caøng cô cöcï hôn. 

Về mặt tâm linh, quan niệm sai lầm về tự do cá nhân thường xảy ra trong bộ phận giới trẻ 

ở Việt nam, hôn nhân thử ngày càng trở nên phổ biến, đã làm tổn hại giá trị cao quý của hôn 

nhân truyền trống; như chung thủy trong đời sống hôn nhân và nếp sống gia phong trong đời 

sống gia đình. Ngày nay, nhiều bạn trẻ đang  thực sự trải qua những khủng hoảng về tâm linh 

và xung đột về giá trị cuộc sống, điều này laøm cho họ bị trống rỗng về giá trị của kiếp sống 

nhân sinh. 

Ở moâi trường giaùo duïc thì trẻ em ñöôïc giáo dục theo chủ nghĩa vô thần. Vì vậy, phần 

nhiều các bạn trẻ ngày nay suy nghĩ mọi sự chỉ dựa trên khoa học thực nghiệm, chæ bieát ñeán 

vaät chaát, ñaùnh maát phaàn taâm linh, coi toân giaùo laø laïc haäu vaø meâ tín dò ñoan.  

3. Triển Vọng Của Việc Rao Giảng Tin Mừng 

Döôùi ánh sáng của Công đồng Vaticanô II và Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu về 

Truyền giáo, giáo phận Bắc Ninh đã bước sang kỷ nguyên mới, một trang sử mới đã và đang 

thực sự được mở ra ở Bắc Ninh. Nhieàu tín hữu ý thức được sứ mạng của mình, sứ mạng 

được dẫn dắt bởi ánh sáng Tin Mừng và được nuôi dưỡng bởi ơn Chúa qua các Bí tích, đặc 

biệt là Bí tích Thánh thể đã giúp người Ki tô hữu  tăng thêm nghị lực và can đảm mang Tin 

Mừng cho nhöõng anh chị em chöa bieát Chuùa. 

Những thách thức trong xã hội ngày nay vô hình chung lại là điều rất thuận lợi cho 

việc rao giảng Tin mừng. Ngày nay, hơn bao giờ hết, người ta đang mong muốn và khát khao 

đời sống thần linh. Những tôn giáo lớn, hay niềm tin và văn hóa truyền thống trong tâm thức 

của người Việt  khơi lên ni � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 
 � �
ười ta đón nhận giá trị Tin Mừng. 

Bên cạnh đó, ngöôøi ta thaáy chuû nghóa Maxist khoâng phaûi laø giaûi phaùp cho ñaát nöôùc, khủng 

hoảng kinh tế xảy ra ở khắp mọi nơi….,  tất cả những điều này là cơ hội ngàn vàng để ngày 

càng có nhiều người mong muốn đón nhận lời Chúa và sống theo giá trị Tin Mừng. 

Ngày nay, trách nhiệm và  sứ vụ loan báo Tin Mừng ở Bắc Ninh được giáo phó cho 

chính chúng ta, nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo. Nhiệm vụ loan báo Tin Mừng trở nên cấp thiết hơn 

bao giờ hết, bởi vì Bắc Ninh là cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát. Vì vậy, Nhóm Truyền 

Giáo đã được thành lập từ 3 năm trước cốt để cung cấp các nhà truyền giáo giáo dân chuyên 

môn cho địa phận Bắc Ninh cũng như các giáo phận khác, và các nước xung quanh. Hiện tại, 

giáo phận Bắc Ninh có 43 linh mục, 42 chủng sinh, 70 ứng sinh chủng viện, 220 thaønh vieân 
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của tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất, 5 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, 52 nữ tu Dòng Đa Minh, 957 

giáo lý viên và 50 nhaø truyeàn giaùo giaùo dân. Theâm vaøo ñoù laø hàng ngàn thành viên trong 

các tổ chức Công Giáo tiến hành ở tất cả các giáo xứ cuõng là nguồn nhân lực vô giá và là 

niềm hy vọng để viết nên trang sử mới trong cánh đồng truyền giáo ở giáo phận. 

Chúng tôi thực sự nhận thấy ân sủng của Chúa Thánh Thần ñang thúc đ
� �

moãi ngöôøi 

chúng ta ra ñiđñem lại sức sống mới cho công việc rao giảng Tin Mừng ở Bắc Ninh, như lời 

Đức Giê su vẫn luôn luôn  thôi thúc trong tâm hồn mỗi người chúng ta: “Ta còn phải loan báo 

Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 

(Lc 4, 43).  

III-VIEÄC TRUYEÀN GIAÙO TRONG GIAÙO PHAÄN BAÉC NINH NGAØY NAY 

Truyeàn giaùo laø baûn chaát cuûa Giaùo Hoäi, vì Giaùo Hoäi baét nguoàn töø söù vuï cuûa Chuùa 

Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn theo yù ñònh cuûa Chuùa Cha. Ñöùc Gieâ-su Ki-toâ, trong suoát nhöõng 

naêm soáng cuûa treân traàn gian, ñaõ thöïc thi söù vuï aáy baèng vieäc ñeán vôùi moïi ngöôøi khoâng 

phaân bieät hoï laø ai. Sau khi veà trôøi, Ngaøi ñaõ truyeàn leänh cho caùc Toâng Ñoà phaûi ñi ñeán khaép 

nôi treân traùi ñaát loan baùo Tin Möøng cho moïi ngöôøi thuoäc moïi daân nöôùc vaø ngoân ngöõ. 

Vaâng leänh truyeàn cuûa Ngaøi, caùc Toâng Ñoà-keå töø thôøi Giaùo Hoäi sô khai- ñaõ maïnh 

daïn ñeán vôùi nhöõng moâi tröôøng caàn aùnh saùng Phuùc Aâm vaø ñem Tin Möøng ñeán cho moïi 

quoác gia, moïi daân toäc. Nhôø nhöõng nhaø truyeàn giaùo nhieät thaønh qua caùc theá heä maø Aùnh 

Saùng Phuùc Aâm ñaõ ñeán ñöôïc vôùi taát caû moïi ngöôøi thuoäc moïi daân toäc. Laø ngöôøi Coâng Giaùo, 

taát caû chuùng ta ñeàu ñöôïc môøi goïi ñem Tin Möøng ñeán cho nhöõng ai chöa bieát Chuùa. Chuùng 

ta haõy theo chaân nhöõng nhaø truyeàn giaùo-toå tieân, cha anh chuùng ta- ñeán vôùi moïi daân nöôùc 

vaø ñem Tin Möøng ñeán cho hoï. 

1-Theo Böôùc Chaân Cuûa Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo 

Nhö ñaõ noùi tôùi ôû treân, truyeàn giaùo laø baûn chaát cuûa Giaùo Hoäi. Ñoù cuõng laø nhieäm vuï 

cuûa moãi tín höõu Coâng Giaùo, nhöõng ngöôøi ñaõ laõnh nhaän pheùp Röûa Toäi. Ñoù laø lôøi keâu goïi, 

lôøi môøi vaø laø meänh leänh cuûa Ñöùc Gieâ-su maø toå tieân chuùng ta baèng ñöùc tin ñaõ quaûng ñaïi vaø 

nhieät tình ñaùp laïi.  

Nhöõng nhaø truyeàn giaùo ñaàu tieân ñeán vôùi giaùo phaän Baéc Ninh töø theá kyû 17 laø nhöõng 

tu só Doøng Teân, Doøng Ña-minh, vaø nhöõng Thaønh vieân cuûa Hoäi Thöøa Sai Pa-ri (MEP). 

Nhöõng theá heä ngöôøi Coâng Giaùo ñaàu tieân treân maûnh ñaát Baéc Ninh ñaõ phaûi chòu raát nhieàu 
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khoù khaên, böùc baùch keùo daøi trong nhieàu theá kyû. Giaùo phaän Baéc Ninh dieãm phuùc coù ñöôïc 

haøng traêm vò töû ñaïo trong giai ñoaïn aáy. Thöïc vaäy, duø gaëp phaûi muoân vaøn nguy hieåm vaø 

khoù khaên, nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo khi aáy vaãn can ñaûm rao giaûng Tin Möøng cho nhöõng 

ngöôøi hoï gaëp gôõ. Chính nhôø loøng haêng say cuûa hoï maø Tin Möøng ñaõ lan toûa ñeán moïi nôi. 

Tuy nhieân, cho ñeán nay, vaãn coøn ñoù raát nhieàu ngöôøi chöa ñöôïc nghe Tin Möøng. Ñieàu aáy 

ñang thoâi thuùc chuùng toâi phaûi thöïc thi söù vuï truyeàn giaùo cuûa mình; ñem Tin Möøng ñeán cho 

nhöõng ngöôøi xung quanh.  

Nhìn vaøo con soá thoáng keâ cuûa Giaùo Hoäi Vieät Nam, chuùng ta khoâng theå khoâng caûm 

thaáy xaáu hoå, vì sau hôn boán traêm naêm truyeàn giaùo, tæ leä ngöôøi Coâng Giaùo trong ñaát nöôùc 

chuùng ta vaãn coøn raát thaáp, vaãn chöa ñaït tôùi 8% trong toång soá 86 trieäu ngöôøi daân. Vôùi Giaùo 

phaän Baéc Ninh, tæ leä naøy coøn thaáp hôn raát nhieàu: chæ coù 1,35% (töùc laø chæ coù 120,000 ngöôøi 

Coâng Giaùo trong toång soá 9,000,000 ngöôøi daân trong giaùo phaän). Moät laàn nöõa, nhöõng con 

soá thoáng keâ treân ñang thuùc giuïc chuùng ta, nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo cuûa Giaùo Phaän Baéc 

Ninh, haõy daán thaân thöïc thi söù vuï truyeàn giaùo cuûa mình cho nhöõng ngöôøi ngoaøi Coâng 

Giaùo. 

 2-Ñeán Vôùi Moâi Tröôøng Caàn Aùnh Saùng Tin Möøng 

Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, nhu caàu truyeàn giaùo ñang raát caáp thieát taïi giaùo phaän Baéc 

Ninh. Thöïc vaäy, nhìn vaøo söï phaân boá daân soá Coâng Giaùo, chuùng ta coù theå deã daøng nhaän 

thaáy raèng vaãn coøn nhieàu vuøng trong giaùo phaän chöa coù söï hieän dieän cuûa ngöôøi Coâng Giaùo.  

Trong quaù khöù, do thieáu linh muïc neân nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo soáng xa Toøa Giaùm Muïc 

haàu nhö khoâng ñöôïc laõnh nhaän caùc bí tích, ngay caû bí tích Hoân Phoái. Chính vì ñieàu aáy maø 

con chaùu hoï ñaõ khoâng theå soáng vaø giöõ gìn ñöùc tin cuûa cha oâng. Nhöõng ngöôøi treû aáy duø 

cuõng bieát raèng cha oâng hoï laø ngöôøi Coâng Giaùo nhöng baûn thaân hoï thì laïi haàu nhö khoâng 

coù chuùt khaùi nieäm gì veà ñöùc tin Coâng Giaùo. 

Cuõng vaäy, do thieáu linh muïc trong suoát moät thôøi gian daøi, neân nhieàu ngöôøi Coâng 

Giaùo ôû caùc vuøng ngoaïi oâ, caùc vuøng noâng thoân ñaõ khoâng ñöôïc daïy doã nhieàu veà giaùo lyù vaø 

nhöõng chaân lyù Tin Möøng. Nhieàu ngöôøi cho ñeán nay chæ mang danh laø ngöôøi Coâng Giaùo 

chöù khoâng hieåu bieát giaùo lyù vaø soáng ñöùc tin. Vôùi nhöõng thaùch thöùc cuûa toaøn caàu hoùa vaø ña 

nguyeân hoùa, nhöõng ngöôøi treû trong caùc vuøng noâng thoâng ñang phaûi ñoái maët vôùi raát nhieàu 
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khoù khaên trong vieäc giöõ gìn vaø soáng ñöùc tin cuûa mình. Nhieàu ngöôøi treû döôùi 15 tuoåi ñaõ 

phaûi kieám soáng xa gia ñình maø khoâng ñöôïc trang bò moät neàn taûng kieán thöùc giaùo lyù ñaåy ñuû 

ñeå coù theå ñöùng vöõng tröôùc nhöõng thaùch ñoá veà ñöùc tin trong moâi tröôøng laøm vieäc. Nhöõng 

thöïc teá aáy ñoøi hoûi chuùng ta phaûi suy nghó nghieâm tuùc veà nhu caàu caáp thieát cuûa vieäc taùi 

truyeàn giaùo. 

Nhuõng thöïc teá neâu treân ñang môøi goïi nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo nhieät thaønh trong 

giaùo phaän haõy nhieät taâm quaûng ñaïi daán thaân cho coâng cuoäc truyeàn giaùo, moãi ngöôøi tuøy 

theo caùch thöùc vaø hoaøn caûnh cuûa mình, nhö ñöôïc vieát trong Thö Muïc Vuï cuûa Hoäi Ñoàng 

Giaùm Muïc Vieät Nam naêm 2003 nhö sau: “Haõy hieän dieän trong moâi tröôøng Vieät Nam, bôûi vì 

khoâng coù nôi naøo maø con ngöôøi xa caùch vaø laï laãm ñoái vôùi Giaùo Hoäâi. Giaùo Hoäi phaûi rao 

giaûng Ñöùc Gieâ-su cho moïi ngöôøi vaø haõy laøm cho moïi ngöôøi ñöôïc bieát Ngaøi. Tin Möøng phaûi 

ñöôïc thaám nhaäp vaøo moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng cuûa con ngöôøi hoâm nay.” 

3-Truyeàn Giaùo Baèng Nhöõng Phöông Tieän Phuø Hôïp Cho Con Ngöôøi Hoâm Nay 

Laøm sao chuùng ta coù theå truyeàn giaùo cho con ngöôøi hoâm nay, nhöõng ngöôøi ñang bò 

aûnh höôûng raát maïnh meõ cuûa chuû nghóa tieâu thuï, vaø naõo traïng duy vaät? Thö Muïc Vuï cuûa 

Hoâi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam naêm 2003 ñaõ ñöa ra moät höôùng daãn cuï theå cho vieäc thöï 

thi söù vuï naøy nhö sau: “Neàn taûng cuûa vieäc truyeàn giaùo laø caàu nguyeän vaø thaùi ñoä saün saøng 

böôùc theo Ñöùc Gieâ-su, döôùi söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.” Thöïc vaäy, caàu nguyeän 

luoân luoân ñoùng moät vai troø quan troïng trong coâng cuoäc truyeàn giaùo ôû baát cöù thôøi ñieåm 

naøo. Nhö Ñöùc Gieâ-su noùi: “Luùa chín thì nhieàu maø thieáu thôï gaët, vaäy anh em haõy xin chuû 

ruoäng haõy sai thôï gaët ñeán” (Mt 9,37-38). Khoâng coù caàu nguyeän coâng cuoäc truyeàn giaùo 

khoâng theå naøo mang laïi thaønh quaû. Tuy nhieân, vieäc hieän dieän cuûa nhaø truyeàn giaùo cuõng 

raát quan troïng. Hoï khoâng chæ ñem laïi nhöõng lôøi noùi suoâng maø phaûi ñem laïi chöùng töø baèng 

cuoäc soáng. Caùc nhaø truyeàn giaùo cuõng ñöôïc khuyeân haõy bieát söû duïng nhöõng phöông tieän 

phuø hôïp ñeå mang laïi hieäu quaû toát ñeïp cho coâng cuoäc truyeàn giaùo. 

Nhöõng yù töôûng treân ñaây ñaõ ñöôïc vieát raát roõ trong Thö Muïc Vuï Naêm 2003 cuûa Hoäi 

Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam: “Ñeå chaân lyù Phuùc Aâm ñöôïc roõ raøng, coù theå ñöôïc hieåu vaø ñöôïc 

ñoùn nhaän, caùc nhaø truyeàn giaùo phaûi bieát caùch söû nhöõng phöông tieän phuø hôïp ñeå rao giaûng 

Tin Möøng cho con ngöôøi  thôøi ñaïi chuùng ta. Phöông tieän phuø hôïp aáy chính laø ngoân ngöõ roõ 

raøng vaø trong saùng.” Thöïc vaäy, chaân lyù cuûa Phuùc Aâm seõ deã daøng thaám nhaäp vaøo trong 
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taâm hoàn cuûa con ngöôøi khi ñöôïc rao giaûng baèng ngoân ngöõ baûn ñòa cuûa ngöôøi nghe. Cuõng 

vaäy, nhöõng nhaø truyeàn giaùo phaûi rao giaûng Tin Möøng vôùi moät thaùi ñoä khieâm toán, moät tinh 

thaàn ñoái thoaïi vaø thaùi ñoä toân troïng vôùi neàn vaên hoùa baûn ñòa. Ñoù cuõng chính laø thaùi ñoä maø 

Coâng Ñoàng Vatican II ñaõ ñeà ra. Tuy nhieân, ñeå aùp duïng nhöõng höôùng daãn cuûa Coâng Ñoàng, 

caùc nhaø truyeàn giaùo cuûa chuùng ta cuõng caàn phaûi ñöôïc chuaån bò kyõ löôõng; hoï neân ñeán soáng 

giöõa nhöõng ngöôøi daân toäc, trong nhöõng laøng queâ cuûa nhöõng ngöôøi daân toâc aáy vaø hoïc ngoân 

ngöõ cuûa hoï ñeå loan baùo Tin Möøng cho hoï baèng chính ngoân ngöõ cuûa hoï.  

IV. NHÖÕNG VIEÄC LAØM CUÏ THEÅ 

1. Toå Chöùc vaø Ñaøo Taïo Caùc Nhaø Truyeàn Giaùo. 

- Vieäc ñaàu tieân nhaèm  thuùc ñaåy coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng laø khích leä moïi Ki-toâ höõu 

caàu nguyeän cho caùc hoaït ñoäng naøy. Beân caïnh ñoù, ñeå coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng coù 

keát quûa thì cuõng caàn coù nhöõng yeáu toá khaùc döôùi ñaây: 

 + Ñaøo taïo ngöôøi Ki-toâ höõu thaønh nhöõng chöùng nhaân Tin Möøng qua loái soáng cuûa hoï 

nhö: laøm töø thieän vaø soáng tinh thaàn hieäp nhaát. 

 + Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc (giaùo daân, tu só, linh muïc) cho coâng cuoäc rao giaûng Tin 

Möøng. Chuaån bò cho hoï caû veà ñôøi soáng thieâng lieâng vaø nhaân baûn cuõng nhö caùc kó naêng 

muïc vuï. 

 + Caùc phöông tieän vaät chaát khaùc cuõng caàn thieát ñeå ñem laïi hieäu quaû cuûa coâng cuoäc 

rao giaûng Tin Möøng, nhö saùch baùo, phöông tieän ñi laïi, ñieåm rao giaûng Tin Möøng, nhaø thôø 

vaø nhaø nguyeän nôi maø caùc tín höõu coù theå quy tuï ñeå caàu nguyeän vaø hoïc giaùo lyù. 

 

- Uûy Ban Loan Baùo Tin Möøng cuûa giaùo phaän, ngoaøi vieäc tìm kieám nguoàn taøi chính 

cho coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng vaø ñaøo taïo caùc thaønh vieân môùi cho Nhoùm 

Truyeàn Giaùo cuûa moãi tænh, coøn phaûi thieát laäp Nhoùm Truyeàn Giaùo ôû  moãi giaùo xöù 

vaø keâu goïi nhöõng ngöôøi thieän chí cuøng tham gia. Nhoùm Truyeàn Giaùo caáp giaùo xöù 

hoaït ñoäng döôùi söï ñieàu khieån cuûa cha xöù vaø theo keá hoaïch cuûa UÛy Ban Rao Giaûng 

Tin Möøng cuûa giaùo phaän. Hoï cuøng coäng taùc vôùi Nhoùm Truyeàn Giaùo cuûa caùc giaùo 

xöù khaùc ñeå  mang Tin Möøng ñeán cho cho anh chò em chöa bieát Chuùa. 
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- Uûy Ban naøy seõ ñöa ra nhöõng keá hoaïch chi tieát cho vieäc rao giaûng Tin Möøng trong 

töøng khu vöïc;  toå chöùc nhöõng hoäi nghò vaø ñaøo taïo nhaèm giuùp ñôõ phaùt trieån kyõ naêng 

rao giaûng Tin Möøng cho caùc nhaø truyeàn giaùo, giaùo lyù vieân, giaùo daân, sinh vieân vaø 

giôùi tri thöùc Coâng Giaùo; toå chöùc dieãn ñaøn veà rao giaûng Tin Möøng vaø ñoái thoaïi lieân 

toân. 

- Nhoùm Truyeàn Giaùo caáp giaùo xöù neân coå voõ vieäc caàu nguyeän cho coâng cuoäc rao 

giaûng Tin Möøng, toå chöùc caùc hoäi nghò veà ñaøo taïo vaø ñoäng vieân taát caû giaùo daân 

trong giaùo xöù tham gia vaøo vieäc rao giaûng Tin Möøng. Caùc Nhoùm Truyeàn Giaùo ôû 

caùc giaùo xöù ñöôïc thieát laäp tröôùc neân lieân keát vôùi nhöõng Nhoùm môùi ñöôïc thieát laäp ôû 

caùc vuøng xa xoâi ñeå giuùp ñôõ hoï hoaït ñoäng cho coù hieäu quaû. 

2. Ñeán vôùi Ngöôøi Khaùc 

Ñoái vôùi Nhoùm Truyeàn Giaùo:  Trong thöïc teá, moät soá hoaït ñoäng rao giaûng Tin Möøng 

treân ñaây ñang ñöôïc tieán haønh taïi giaùo phaän Baéc Ninh; ñaëc bieät laø coâng vieäc rao giaûng Tin 

Möøng cuûa Nhoùm Truyeàn Giaùo cuûa giaùo phaän ñöôïc thaønh laäp töø ba naêm tröôùc  ñaõ coù ñöôïc 

nhöõng thaønh quûa nhaát ñònh. Naêm möôi toâng ñoà giaùo daân ñaõ vaø ñang sinh soáng vaø laøm vieäc  

ôû nhöõng vuøng nuùi xa xoâi heûo laùnh khaùc nhau trong giaùo phaän ñeå cuøng soáng vaø laøm vieäc 

vôùi ngöôøi ñòa phöông, laøm chöùng nhaân cho Tin Möøng qua ñôøi soáng haèng ngaøy vaø lôøi rao 

giaûng cuûa hoï. Caùc toâng ñoà giaùo daân naøy ñöôïc trôï caáp moät phaàn töø quyõ rao giaûng Tin 

Möøng cuûa giaùo phaän. Moãi thaùng,  caùc thaønh vieân cuûa Nhoùm trôû veà Toøa Giaùm Muïc hay 

nhaø xöù ôû gaàn khu vöïc hoï sinh soáng ñeå tónh taâm vaø chia seû kinh nghieäm truyeàn giaùo. Moãi 

naêm, hoï ñöôïc tham döï moät khoùa ñaøo taïo keùo daøi khoaûng moät thaùng veà Kinh Thaùnh vaø 

giaùo lyù, veà ñôøi soáng vaø kó naêng giao tieáp, veà vai troø laõnh ñaïo…. Nhöõng thaùch thöùc maø hieän 

nay hoï ñang phaûi ñoái maët laø hoïc ngoân ngöõ cuûa ngöôøi ñòa phöông.  

Uûy Ban Rao Giaûng Tin Möøng cuûa giaùo phaän coù nhieäm vuï gaây quyõ cho coâng taùc ñaøo taïo 

vaø sinh hoaït phí cho caùc thaønh vieân trong Nhoùm, cuõng nhö vieäc dòch thuaät vaø xuaát baûn 

saùch giaùo lyù, kinh baûn baèng caùc ngoân ngöõ ñòa phöông.  

Rao giaûng Tin Möøng qua vieäc Ñoái Thoaïi: Coâng Ñoàng Vatican II ñaõ cho thaáy ñoái 

thoaïi laø phöông phaùp rao giaûng Tin Möøng raát höõu hieäu trong thôøi ñaïi môi. Vì vaäy, giaùo 

phaän cuõng löïïa choïn phöông phaùp ñoái thoaïi nhö laø moät öu tieân cho vieäc rao giaûng Tin 
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Möøng. Vì ôû Vieät nam noùi chung vaø giaùo phaän Baéc Ninh noùi rieâng, caùc tín ngöôõng vaø toân 

giaùo truyeàn thoáng (nhö Thôø Cuùng Toå Tieân, Toân Giaùo Vaät Linh, Phaät giaùo, Khoång giaùo, 

Laõo giaùo….) ñaõ hieän dieän ôû Vieät Nam haøng nghìn naêm qua. Beân caïnh ñoù, Baéc Ninh chính 

laø caùi noâi cuûa Phaät giaùo ôû Vieät Nam vôùi nhöõng ngoâi chuøa coù nieân bieåu töø theá kyû thöù hai. 

Töø nhöõng trung taâm Phaät giaùo naøy, Phaät giaùo ñaõ phaùt trieån khaép Mieàn Baéc vaø Mieàn Trung 

Vieät Nam qua caùc theá kyû.  

Qua vieäc ñoái thoaïi, chuùng toâi muoán ñem Tin Möøng ñeán vôùi moïi ngöôøi trong giaùo 

phaän Baéc Ninh, döïa treân vieäc ñoái thoaïi nieàm tin vaø qua ñôøi soáng. Qua ñoái thoaïi, Tin 

Möøng vaø vaên hoùa, Giaùo hoäi vaø xaõ hoäi seõ hieåu nhau hôn.Trong tieán trình ñoái thoaïi naøy, caùc 

linh muïc vaø caùc nhaø truyeàn giaùo seõ thöôøng xuyeân thaêm vieáng moïi ngöôøi thuoäc caùc toân 

giaùo baïn vaøo nhöõng dòp leã hoäi cuûa hoï, ñoàng caûm vaø chia seû vôùi hoï trong nhöõng luùc vui 

cuõng nhö  luùc buoàn. Chuùng toâi tin töôûng raèng nhöõng cuoäc thaêm vieáng naøy seõ laøm cho Tin 

Möøng trôû neân soáng ñoäng vaø giuùp cho nhöõng ngöôøi ngoaøi Kitoâ giaùo nhaän ra “Ñöùc Gieâsu laø 

Ñaáng Cöùu Ñoä”, vaø hieåu hôn nöõa veà Kitoâ giaùo. 

Rao Giaûng Tin Möøng qua Hoäi Nhaäp Vaên Hoùa: Hoäi nhaäp vaên hoùa laø moät nhaân toá 

khoâng theå thieáu trong vieäc rao giaûng Tin Möøng ngaøy hoâm nay. Noù theå hieän moät loái “soáng 

Tin Möøng giöõa loøng daân toäc.” Trong khi laøm nhö vaäy, moät maët chuùng ta söû duïng caùc giaù 

trò truyeàn thoáng vaên hoùa ñeå dieãn taû ñöùc tin Ki-toâ giaùo, maët khaùc chuùng ta mang vaên hoùa 

truyeàn thoáng hoøa nhaäp vaøo nieàm tin Ki-toâ giaùo. Ñoù laø söï trao ñoåi hay söï chia seû giöõa ñöùc 

tin vaø vaên hoùa.  

Trong quaù trình hoäi nhaäp vaên hoùa taïi Baéc Ninh, chuùng toâi nhaán maïnh ñeán moät soá 

laõnh vöïc noåi baät nhö: coå voõ ñaïo hieáu, toân kính oâng baø toå tieân vaø thôø phöôïng Thieân Chuùa, 

cuõng nhö coå voõ tình huynh ñeä ñaïi ñoàng, nhöõng giaù trò raát ñöôïc nhaán maïnh trong truyeàn 

thoáng Nho giaùo. Trong phuïng vuï,  giaùo phaän Baéc Ninh ñaõ saùng taùc caùc baøi haùt theo noäi 

dung Thaùnh Vònh döïa theo caùc laøn ñieäu daân ca Quan Hoï Baéc Ninh; laøm thô vaø vieát 

chuyeän ñeå dieãn taû noäi dung giaùo lyù; Thaùnh leã ñöôïc cöû haønh hoaøn toaøn baèng tieáng Vieät. 

Chuùng toâi cuõng ñaõ aùp duïng nhöõng moâ hình suy tö cuûa ngöôøi Vieät trong phuïng vuï vaø trong 

truyeàn ñaït ñöùc tin. Trong kieán truùc, chuùng toâi  cuõng baét ñaàu hoäi nhaäp vôùi ngheä thuaät 

truyeàn thoáng (caùc giaùo ñöôøng ñöôïc thieát keá theo kieán truùc Ñoâng Phöông).  Caùùc söï kieän 
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phuïng vuï (Giaùng Sinh, Tuaàn Thaùnh, leã Boån Maïng cuûa xöù hoï, …) ñöôïc toå chöùc theo caùc leã 

hoäi truyeàn thoáng (röôùc kieäu, ca kòch, caùc nhaïc cuï truyeàn thoáng…). 

 

3. Vieäc Töø Thieän 

 Giaùo phaän ñaõ thöïc thi vieäc baùc aùi qua  caùc hoaït ñoäng cuï theå  nhö: cöùu trôï cho caùc 

naïn nhaân gaëp thieân tai vaø giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo trong nhieàu laõnh vöïc. Veà laâu daøi, chuùng 

toâi nhaém ñeán muïc ñích phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi, giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo ñeå hoï soáng 

xöùng ñaùng vôùi phaåm giaù con ngöôøi, bôûi vì “phaùt trieån laø danh xöng môùi cuûa hoøa bình” 

(Progressio Populorum). Caùc hoaït ñoäng baùc aùi xaõ hoäi deã daøng ñöôïc chaáp nhaän hôn, bôûi vì 

“con ngöôøi ngaøy nay laéng nghe chöùng nhaân hôn laø thaày daïy, vaø neáu hoï coù laéng nghe thaày 

daïy laø cuõng bôûi vì thaày daïy  laø nhöõng chöùng nhaân” (Evangelii Nuntiandi,14). 

 Ngöôøi moân ñeä chaân chính seõ phuïc vuï ngöôøi khaùc baèng tình yeâu voâ vò lôïi. Ñaây 

khoâng phaûi laø caùch rao giaûng Tin Möøng quaù xa laï. Tuy nhieân, rao giaûng Tin Möøng phaûi 

toaøn veïn vaø theo töøng hoaøn caûnh cuï theå. Ñöùc Phao loâ VI ñaõ khaúng ñònh: vieäc rao giaûng 

Tin Möøng nhaém ñeán vieäc giaûi thoaùt hoaøn toaøn khoûi toäi loãi, nhöng caùch ñaëc bieät vieäc rao 

giaûng Tin Möøng cuõng nhaém ñeán vieäc  giaûi phoùng khoûi baát cöù nhöõng gì aùp böùc nhaân loaïi, 

chaúng haïn nhö nhöõng ngöôøi bò boû rôi, oám ñau, vaø ngheøo ñoùi. Cuï theå,  chuùng toâi quan taâm 

ñeán nhöõng ngöôøi ngheøo, beänh taät vaø thaáp coå beù hoïng. Vôùi nhöõng gia ñình ngheøo, chuùng 

toâi trao hoïc boång giuùp cho con em hoï coù ñieàu kieän ñeán tröôøng, xaây döïng nhaø ôû vaø chöông 

trình nöôùc saïch cho hoï. Vôùi ngöôøi beänh, chuùng toâi quan taâm chaêm soùc baèng vieäc khaùm 

chöõa beänh vaø phaùt thuoác mieãn phí. Cho ñeán nay, Giaùo Phaän ñaõ coù moät phoøng khaùm cho 

ngöôøi ngheøo, moät nhaø nuoâi döôõng beänh nhaân taät nguyeàn, nhieàu tuû thuoác ôû caùc giaùo xöù 

vuøng xa; chuùng toâi cuõng ñang coù caùc nhaân vieân phuïc vuï trong  boán traïi phong treân ñòa baøn 

giaùo phaän.  Ñeå caùc hoaït ñoäng baùc aùi töø thieän naøy ñöôïc duy trì vaø ñaåy maïnh hôn nöõa, 

chuùng toâi raát caàn söï uûng hoä vaø trôï giuùp  töø taát caû nhöõng ngöôøi haûo taâm. 

V. Toùm Laïi 

Höôùng tôùi phöông thöùc rao giaûng Tin Möøng cho kyû nguyeân môùi naøy, chuùng toâi 

ñang noã löïc soáng ñôøi soáng chöùng taù Tin Möøng ñeå  nhôø ñoù Tin Möøng cuûa Chuùa Phuïc Sinh 

ñöôïc thaám nhuaàn vaøo ñôøi soáng vaø taâm thöùc cuûa ngöôøi daân Baéc Ninh, nhaèm giuùp hoï ñeán 
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vôùi chaân lyù cuûa Tin Möøng qua taùc ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùng toâi ñang coá gaéng  

giuùp cho ngöôøi tín höõu Coâng Giaùo trong giaùo phaän Baéc Ninh  yù thöùc vaø  naêng ñoäng hôn 

trong vieäc rao giaûng Tin Möøng. Ñeå coù ñöôïc muøa gaët boäi thu treân caùnh ñoàng truyeàn giaùo 

taïi giaùo phaän Baéc Ninh, chuùng toâi luoân caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn ban nhieàu aân suûng cho 

vieäc rao giaûng Tin Möøng.   

 Chuùng toâi xin chaân thaønh caùm ôn taát caû nhöõng ngöôøi thieän chí, caùc nhaø haûo taâm 

cuøng caùc toå chöùc ñaõ caàu nguyeän vaø giuùp ñôõ chuùng toâi. Nguyeän xin Thieân Chuùa qua lôøi 

caâu baàu cuûa Ñöùc Meï Maân Coâi vaø caùc thaùnh töû ñaïo Baéc Ninh chuùc laønh cho quyù vò vaø 

nhöõng hoaït ñoäng cuûa quyù vò vì Nöôùc Trôøi. 

 

Baéc Ninh ngaøy 27/4/2009 

Uûy Ban Loan Báo Tin Möøng Giaùo Phaän Baéc Ninh 

 


