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Cuộc Quy tụ Dân Chúa 

 

 

 

Bộ tài liệu dành cho báo chí 
 

 

 Thông báo của Đức Giáo hoàng Phanxicô 
Chúa nhật, ngày 15.1.2023, vào cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thông báo 
rằng: 

"Con đường dẫn đến sự hiệp nhất Kitô hữu và con đường hoán cải hiệp hành của Giáo hội được 
liên kết với nhau. Tôi muốn nhân cơ hội này thông báo rằng vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, sẽ có 
một buổi canh thức cầu nguyện đại kết tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong đó chúng ta sẽ phó 
thác cho Thiên Chúa công việc của Đại hội Thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục. 
Đối với các bạn trẻ đến tham dự Đêm Canh Thức, sẽ có một chương trình đặc biệt trong suốt cuối 
tuần đó, do Cộng đoàn Taizé tổ chức. Giờ đây, tôi mời gọi tất cả anh chị em thuộc mọi giáo phái 
Kitô giáo đến tham gia vào "cuộc Quy tụ Dân Chúa" này. 

 

 Tóm tắt dự án “Together” 
Người trẻ từ 18 đến 35 tuổi từ các quốc gia châu Âu khác nhau và từ tất cả các truyền thống Kitô giáo 
được mời đến Rôma để cùng tham dự từ tối thứ Sáu đến chiều Chúa nhật. Họ sẽ được các giáo xứ và 
cộng đồng của Rôma đón chào và ở với người dân địa phương. Đối với các bạn trẻ Công giáo, sự kiện này 
có thể được trải nghiệm như một hoạt động tiếp nối Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ diễn ra tại Lisbon vào đầu 
tháng 8. 

Tâm điểm của dịp chia sẻ cuối tuần này sẽ là buổi canh thức cầu nguyện đại kết tại Rôma vào ngày 
30.9.2023, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô và đại diện của nhiều giáo hội khác nhau. Dành 
cho toàn thể Dân Chúa, buổi cầu nguyện chung này sẽ bao gồm việc lắng nghe Lời Chúa, hát ngợi khen 
và lời nguyện cầu, các bài hát Taizé và sự thinh lặng – một dấu hiệu mạnh mẽ của tình bằng hữu, hiệp 
nhất và hòa bình. 
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Liên kết với Thượng Hội đồng của Giáo hội Công giáo 
Buổi canh thức cầu nguyện đại kết sẽ được tổ chức vào đêm trước Đại hội Thường lệ thứ 16 của Thượng 
Hội đồng Giám mục, với chủ đề: “Vì một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.” và sẽ diễn 
ra từ ngày 4 đến ngày 29.10.2023. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong thông báo ngày 
15.1.2023, buổi canh thức này là một phần của hành trình hiệp hành và đại kết: "Con đường dẫn đến sự 
hiệp nhất Kitô hữu và con đường hoán cải hiệp hành của Giáo hội được liên kết với nhau." 

Hơn nữa, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có dịp nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa tính hiệp hành và 
đại kết trong buổi tiếp kiến Đức Thượng phụ Mar Awa III (ngày 19.11.2022) khi ngài khẳng định rằng 
“con đường của hiệp hành... là và phải là đại kết, cũng như con đường đại kết là hiệp hành". Do đó, sự 
hiện diện của các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Kitô giáo khác nhau ở một buổi canh thức cầu nguyện 
đại kết như vậy ở Rôma, và vào đêm trước của hội nghị thượng hội đồng, sẽ mang một ý nghĩa chưa 
từng có. 

 

 Nguồn gốc của dự án 
Vào tháng 10.2021, Thầy Alois, Bề trên Cộng đoàn Taizé, được mời phát biểu khai mạc Thượng Hội đồng 
Giám mục về tính hiệp hành ở Rôma. Phát biểu với những tham dự viên, thầy đã đưa ra nhận xét sau: 

“Tôi mong muốn rằng nên có những khoảnh khắc trong hành trình hiệp hành để thở, giống như 
những khoảng dừng lại, để cử hành sự hiệp nhất đã đạt được trong Chúa Kitô và làm cho điều này 
trở nên hữu hình. (...) Liệu có thể một ngày nào đó, trong quá trình diễn ra công nghị, không chỉ 
các đại biểu mà cả Dân Chúa, không chỉ người Công giáo mà cả các tín hữu từ các Giáo hội khác 
nhau, được mời tham dự một cuộc quy tụ đại kết lớn? Vì qua Phép Rửa và Kinh thánh, chẳng phải 
chúng ta là anh chị em trong Đức Kitô, được hiệp nhất trong một sự hiệp thông vẫn còn chưa hoàn 
hảo nhưng vẫn có thật, ngay cả khi những câu hỏi thần học vẫn chưa được giải đáp. (…) Chúng ta 
sẽ khám phá ra rằng bằng cách hiệp nhất trong Chúa Kitô, chúng ta có thể trở thành những người 
kiến tạo hòa bình. 

 

 Ý nghĩa cuộc quy tụ 
Trong khuôn khổ tiến trình hiệp hành của Giáo hội Công giáo, cuộc “Quy tụ Dân Chúa” này nhằm mục 
đích thể hiện mong muốn gia tăng sự hiệp nhất hữu hình của các Kitô hữu “lữ hành”. Đây là một đoạn 
trích từ phần trình bày của dự án được đăng trên trang web www.together2023.net: 

“Không phải là Chúa Kitô kêu gọi chúng ta và mở ra một con đường để chúng ta tiến bước với Người 
như những người bạn đồng hành, cùng với những người sống bên lề xã hội của chúng ta hay sao? 
Trên hành trình này, trong cuộc đối thoại hòa giải, chúng ta muốn nhớ rằng chúng ta cần nhau, 
không phải để chúng ta cùng nhau mạnh mẽ hơn mà là để đóng góp cho hòa bình trong gia đình 
nhân loại. Để tri ân cảm thức hiệp thông ngày càng gia tăng này, chúng ta có thể tìm thấy động 
lực cần thiết để đáp ứng với những thách thức ngày nay phải đối mặt, với sự phân cực làm rạn nứt 
gia đình nhân loại và tiếng kêu của trái đất. Gặp gỡ và lắng nghe lẫn nhau, chúng ta hãy cùng 
nhau bước đi như Dân Chúa.” 
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 Những câu hỏi thực tế  

Khi nào? 
Từ thứ Sáu ngày 29.9.2023 đến Chúa nhật ngày 1.10.2023. 

Ở đâu? 
Tại Rôma và ở nhiều nơi trên thế giới. 

Ai tham gia vào việc chuẩn bị? 
Đã có khoảng năm mươi nhóm giáo hội, thuộc mọi nguồn gốc giáo phái: Những giáo hội và liên 
đoàn giáo hội, những cộng đoàn và phong trào, mục vụ giới trẻ. Theo sáng kiến của Taizé và với sự 
hợp tác chặt chẽ với Văn phòng Thư ký của Thượng Hội đồng tại Rôma; Bộ Cổ vũ các Kitô hữu hiệp 
nhất; Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; và Giáo phận Rôma. Danh sách các bên tham gia sẽ được 
cập nhật thường xuyên trên trang web của sự kiện: www.together2023.net. 

Ai có thể tham gia vào cuộc quy tụ này? 
Buổi canh thức cầu nguyện vào thứ Bảy dành cho tất cả mọi người. Người trẻ từ 18 đến 35 tuổi có 
thể đến Rôma từ tối Thứ Sáu đến Chúa Nhật. Họ sẽ được các giáo xứ và cộng đồng Kitô giáo của 
thành phố đón tiếp. 

Chương trình nào sẽ dành cho giới trẻ?   

✗ Đến vào thứ Sáu 

Người trẻ tham gia cả cuối tuần nên đến từ chiều thứ 6 ngày 29/09. Họ sẽ được chỉ định đến một 
giáo xứ chủ nhà, nơi sẽ tiếp đón họ. 

✗ Sáng thứ Bảy 

Sáng thứ Bảy 30/09 sẽ bắt đầu với chương trình được chia thành những “con đường” khác nhau 
với các cuộc gặp gỡ tại các khu vực khác nhau của Rôma. 

✗ Hội thảo & bàn tròn 

Tham dự viên sẽ tham gia vào các hội thảo và bàn tròn về nhiều chủ đề trong các nhà thờ thuộc 
các giáo hội khác nhau và những địa điểm khác. 

✗ Chúc tụng và thờ phượng 

Điểm nổi bật của cuối tuần dành cho những người trẻ tuổi này sẽ là thời gian chúc tụng và thờ 
phượng tại một địa điểm mang tính biểu tượng ở trung tâm Rôma vào đầu giờ chiều ngày Thứ Bảy. 

✗ Canh thức cầu nguyện 

Buổi canh thức cầu nguyện đại kết dành cho mọi người sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô ở 
Rôma vào tối Thứ Bảy. Đức Thánh Cha Phanxicô cùng đại diện của các Giáo hội khác nhau sẽ tham 
gia. 
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 Logo 
Hình ảnh chiếc lều gợi lại câu trong sách Tiên tri Isaia 54:2: “Hãy nới rộng lều ngươi đang ở!” 

Đó cũng là một lời mời để đến với nhau "dưới cùng một chiếc lều". 

Những hình bóng – một trong những yếu tố trong logo của Thượng Hội đồng – tóm tắt nhân loại của 
chúng ta trong tất cả sự đa dạng của hoàn cảnh sống, thế hệ và nguồn gốc. Chúng gợi cho Dân Chúa 
hướng về lều, một không gian của tình bằng hữu và là nơi Thiên Chúa hiện diện. 

 Tham gia chuẩn bị 
Mười nhóm làm việc đang được thành lập để theo dõi các khía cạnh và thách thức khác nhau của quá 
trình chuẩn bị. Bạn vẫn có thể đăng ký tham gia vào các nhóm này bằng cách liên hệ qua email 
volunteers@together2023.net. 

Together ở nơi khác trên thế giới 
Ngoài chương trình ở Rôma, giới trẻ và người lớn trên toàn thế giới sẽ lên đường với Dân Chúa, tham gia 
vào việc chuẩn bị ngay tại nhà và chuẩn bị buổi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng vào ngày 30.9 hoặc 
vào một ngày gần đó, cùng hiệp thông với buổi canh thức sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô ở 
Rôma. 

Bạn nào muốn chuẩn bị buổi cầu nguyện như vậy có thể tham khảo trang https://together2023.net/info-
page/prayers-elsewhere-in-the-world/ 

 Các bước tiếp theo là gì? 
➢ Từ ngày 12 đến ngày 15.3.2023: cuộc họp tại Rôma của các đại diện từ các nhóm giáo hội khác 

nhau có liên quan, với tùy chọn tham dự trực tuyến. 

➢ Cuối tháng 3 đến giữa tháng 6.2023: một nhóm tình nguyện viên sẽ làm việc tại Rôma để thăm 
các giáo xứ và những cộng đồng Kitô giáo cũng như giải quyết các thách thức hậu cần khác nhau. 

 Để biết thêm thông tin 
• Trang web sự kiện chính thức: www.together2023.net 
• Facebook / Instagram: @30Sept2023 | #Together2023 
• Twitter: @Together2023 

 Liên hệ báo chí 
media@together2023.net 


