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Đại dịch Covid-19 đã đảo lộn cuộc
sống của toàn nhân loại, tác động sâu
sắc không chỉ đến đời sống chính trị kinh tế - xã hội, mà còn đến cả đời
sống tôn giáo và tâm linh của con
người. Đứng trước cơn khủng hoảng
chưa từng có trong lịch sử đương đại,
Hội Thánh Công giáo, dưới ánh sáng
Tin Mừng, đã và đang nỗ lực nắm bắt
hiện thực cuộc sống để suy xét, phân
định với mong ước được đồng hành,
chia sẻ cách trọn vẹn những thử thách
cam go mà toàn thể gia đình nhân loại
đang phải gánh chịu. Bên cạnh đó, việc phân định kỹ lưỡng các chiều kích của đại dịch với tinh
thần cởi mở và đối thoại cũng là cách để giúp cho các vị lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ cũng như
Giáo hội địa phương thấu hiểu sâu xa hơn về các dấu chỉ thời đại. Từ đó, các bài học giá trị sẽ
được rút ra và áp dụng nhằm đáp ứng lại các nhu cầu mục vụ cách phù hợp và sáng tạo hơn.
Tập sách “Đường hướng mục vụ hậu đại dịch Covid-19: Các bài học từ dấu chỉ thời đại” là
một nỗ lực nhỏ bé với mong ước được cộng tác vào công việc suy tư và phân định về biến cố
đại dịch; nêu lên các thách đố mà cơn khủng hoảng này đã gây ra hay đã giúp phơi bày cách rõ
nét hơn. Từ đây, các vị lãnh đạo và những người làm mục vụ trong Giáo hội có thể thử nghiệm,
khám phá ra những cách thức, và định ra đường hướng mục vụ mới sao cho phù hợp với bối
cảnh của thời đại hôm nay.
Tập sách là tập hợp các bài viết được thực hiện bởi các linh mục Việt Nam đang phục vụ tại
nhiều quốc gia khác nhau: Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Úc châu, với
chuyên môn cũng như kinh nghiệm mục vụ phong phú đa dạng. Tập sách này không chỉ gói
ghém những suy tư và quan điểm mang tính học thuật, nhưng còn chia sẻ sự quan tâm và ưu tư
của các tác giả về hoàn cảnh và tương lai của Giáo hội, xã hội cũng như ngôi nhà chung của
toàn thể nhân loại ngày nay.

