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Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu 

nhóm Đại hội thứ 11 

COLOMBO. Trong những 

ngày này, từ 28-11 đến 

4-12-2016, Liên HĐGM 

Á châu đang nhóm đại 

hội lần thứ 11 tại 

Negombo, thuộc tổng 

giáo phận Colombo, thủ 

đô Sri Lanka. 

 Đại hội này nhóm 4 

năm 1 lần. Lần thứ 10 

trước đây, năm 2012, 

các GM Á châu đã nhóm 

tại Xuân Lộc và Sàigòn. 

 Chủ đề khóa họp hiện 

nay là ”Gia đình Công Giáo tại Á châu: Giáo Hội tại gia của người nghèo trong sứ mạng từ 

bi thương xót”. Các tham dự viên cũng bàn về ”Niềm vui Phúc Âm và gia đình tại Á châu 

dưới ánh sáng Thượng HĐGM thế giới”. Các vị đặc biệt quan tâm tới những khó khăn lớn 

mà các gia đình đang gặp phải: những quan hệ ngoài hôn nhân, sự vắng bóng con cái, số 

ly dị gia tăng, và những giờ làm việc bên ngoài khiến cho nhiều cha mẹ càng ít giờ cho gia 

đình, nạn dâm ô lan tràn, phá thai, làm cho chết êm dịu và nạn xuất cư. 

 ĐTC đã cử ĐHY Telesphore Placidus Toppo, TGM giáo phận Ranchi ở miền đông bắc Ấn 

độ, làm đặc sứ của ngài tại Đại hội. Khoảng 140 đại biểu của các HĐGM Á Châu, trong đó 

có Việt Nam, đã đến tham dự Hội nghị. 

 ĐHY Oswald Gravias, TGM giáo phận Mumbai, Ấn độ, Chủ tịch Liên HĐGM Á châu, trong 

diễn văn khai mạc đã mời gọi các GM và các tham dự viên đặc biệt cầu nguyện cho tất cả 

các gia đình và các tín hữu Kitô tại Siria đang chịu thảm cảnh chiến tranh từ hơn 5 năm 

nay. Ngài nói: ”Chúng ta tụ họp nhau nơi đây để thảo luận và quyết định về gia đình, 

nhưng chúng ta không thể quên các gia đình ở Siria đang chịu đau khổ, phải di tản và chết 

chóc, vì cuộc nội chiến. Đặc biệt các tín hữu Kitô đang sống thời điểm thật là khó khăn. 

Trong đại hội này, chúng ta cần cầu nguyện cho họ”. 

 Trong khuôn khổ Đại hội, các vị lãnh đạo Công Giáo sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo Phật giáo, 

Hồi giáo và Ấn giáo. 

 Vào cuối khóa họp, Liên HĐGM Á châu sẽ công bố một văn kiện chung kết, như một tài 

liệu hướng dẫn việc mục vụ gia đình tại Á châu. 



 Chính Phủ Sri Lanka đã giúp 10 triệu Rupee tương đương với gần 66.700 Mỹ kim để góp 

phần trang trải phí tổn tổ chức và tiến hành Đại hội này. 

 Liên HĐGM Á châu là một tổ chức được thành lập cách đây 44 năm với sự phê chuẩn của 

Tòa Thánh và nhắm thăng tiến tình liên đới cũng như tinh thần đồng trách nhiệm của các 

HĐGM thành viên đối với thiện ích của Giáo Hội và xã hội tại Á châu, đồng thời thăng tiến 

và bảo vệ bất cứ những gì nhắm đến thiện ích lớn hơn (Ucan 28-11-2016; Asia News 29-

11-2016) 
 


