
 

1- MÔ HÌNH TƯƠNG QUAN GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ THEO HÀNG DỌC 

 

 

Theo mô hình này, giáo họ và giáo xứ có tương quan theo trật tự phân cấp (giống cơ 

cấu tổ chức ngoài xã hội TW – tỉnh – huyện – xã – thôn)… Vì thế, các giáo họ chỉ là một 

phần tử của giáo xứ và hoàn toàn dưới sự điều hành của HĐMVGX. 

Nhược điểm: Với mô hình này, chỉ có các phần tử giáo xứ mới có liên hệ, chỗ đứng  

trong giáo phận, còn các giáo họ không có liên hệ trực tiếp với Đấng Bản Quyền. 

 

2- MÔ HÌNH TƯƠNG QUAN GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ THEO HÀNG NGANG 

(Nb. Mô hình được triển khai áp dụng cho Tổng Giáo Phận Hà Nội) 

 

Với mô hình giáo xứ và giáo họ có tương quan hàng ngang, giáo xứ mang vai trò như 

một người “anh cả” đã trưởng thành, có tư cách pháp nhân, nên phải có trách nhiệm nâng đỡ 

các giáo họ còn non yếu được uỷ thác. 

Nb. - Các giáo họ là một phần tử của giáo phận nhưng chưa có tư cách pháp nhân. Vì 

giáo họ chưa có đủ khả năng để tự lập như một giáo xứ nên nó được uỷ thác cho một giáo 

xứ gần nhất. Giáo xứ có trách nhiệm nâng đỡ giáo họ và giúp giáo họ trưởng thành cho đến 

khi giáo họ đủ điều kiện để trở thành giáo xứ độc lập. 

- Giáo họ là một cộng đoàn tín hữu nhất định, nhưng vì chưa thể thành lập giáo 

xứ nên Đức Giám mục giáo phận thiết lập giáo họ, giáo điểm hay một mô hình do Đức 

Giám mục chọn1. 
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