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Phần Giới Thiệu
Bản tóm tắt hành chính này cung cấp một cái 
nhìn tổng quan về những kết quả thực nghiệm 
từ một cuộc khảo sát được thực hiện cho các tín 
hữu giáo xứ khắp San Diego và Imperial như 
một phần của quá trình Thượng Hội đồng đang 
diễn ra. Khảo sát này được phát triển từ dữ liệu 
thu thập được từ hơn 1.100 phiên lắng nghe 
được tổ chức tại các giáo xứ khắp San Diego 
và Imperial, dựa trên tám chủ đề nổi bật từ các 
buổi lắng nghe. Đối với mỗi chủ đề này, chúng 
tôi đã xây dựng ba nhận định có liên quan, 
trong đó chúng tôi yêu cầu người tham gia đánh 
giá mức độ đồng ý của họ trên thang điểm bốn, 
với các lựa chọn phản hồi là rất không đồng ý 
(1), không đồng ý (2), đồng ý (3) và rất đồng ý 
(4). Đối với mỗi người trả lời, chúng tôi đã tính 
điểm trung bình chung cho ba tuyên bố liên 
quan; sau đó tổng hợp điểm số của người trả lời 
cho chủ đề hoặc phần đó.

Ngoài 24 câu hỏi trên, chúng tôi còn hỏi các 
người tham gia khảo sát 14 câu hỏi khác, bao 
gồm bảy câu hỏi về nhân khẩu học truyền 
thống và bảy câu hỏi liên quan đến khía cạnh 
đức tin. Trong khi các câu hỏi về nhân khẩu 
học đo lường như độ tuổi, giới tính, chủng tộc/ 
dân tộc, trình độ học vấn, mã bưu chính và tình 
trạng hôn nhân; bảy câu hỏi về đức tin bao gồm 
cách thức, tần suất tham dự Thánh lễ và nơi thờ 
phượng, và mối quan hệ của họ với cả Thiên 
Chúa và Giáo Hội.

Trong các phần tiếp theo, trước tiên chúng tôi sẽ 
tóm tắt ngắn gọn về các thủ tục được thực hiện 
trong quá trình thực hiện khảo sát, sau đó tiếp 

tục với các phản hồi về dân số và tôn giáo của 
mẫu gần 27.000 người tham gia. Sau đó, chúng 
tôi cung cấp một tổng quan về các khái niệm và 
báo cáo về năm nhận định có điểm cao nhất và 
thấp nhất. Một cuộc thảo luận chi tiết hơn về 
mỗi khái niệm sẽ được trình bày, bao gồm mức 
độ mà các yếu tố dân số khác nhau giải thích sự 
khác biệt trong các khái niệm. Phần tiếp theo 
thảo luận ngắn gọn về những người tham vấn 
có lựa chọn “Khác” trong phần giáo xứ mà họ 
tham dự thánh lễ nhất vì nhóm này cũng bao 
gồm người vô gia cư và tù nhân. Cuối cùng, báo 
cáo kết thúc với một cuộc thảo luận về những 
điểm nổi bật chính từ phân tích.

Quá Trình Thực Hiện và Thu 
Thập Thông Tin Sắc Tộc
Trước khi khảo sát được công bố cho cộng đồng, 
24 vấn đề và 14 câu hỏi về đặc điểm dân số và tín 
ngưỡng tôn giáo đã được thảo luận và đánh giá 
tại hai cuộc họp Thượng Hội Đồng, điều này đã 
giúp cho việc thiết lập nên những nhận định và 
câu hỏi. Sau khi hoàn thành bản khảo sát chính 
thức với các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban 
Nha và tiếng Việt, chúng tôi đã tổ chức hai cuộc 
họp thử nghiệm tại Giáo phận, một bằng tiếng 
Tây Ban Nha và một bằng tiếng Anh, trong đó 
các người trả lời có thể sử dụng điện thoại và 
iPad để hoàn thành bản thảo khảo sát. Không 
có gì ngạc nhiên khi hai cuộc họp thử nghiệm 
trước này đã đem lại thêm thông tin và giúp cải 
tiến về các mục khảo sát. Trước khi bản khảo 
sát được phát hành, hơn 75 người đã có cơ hội 
để bình luận về các nhận định và câu hỏi khác 
nhau trong bản khảo khát. Khảo sát được phát 
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hành vào ngày sau Lễ Lao Động, ngày 6 tháng 
9 năm 2022, và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 
năm 2022.

Số lượng người tham gia khảo sát là 27.670 
người, đã trả lời ít nhất một trong các câu hỏi 
khảo sát. Hầu hết các người khảo sát (89%) đã 
làm khảo sát bằng tiếng Anh, tiếp đến là 10% 
bằng tiếng Tây Ban Nha và 1% bằng tiếng Việt. 
Từ góc độ giới tính, số phụ nữ nhiều hơn so 
với nam (60,1% so với 37,3%) và cũng hơi lớn 
tuổi hơn so với nam, với độ tuổi trung bình của 
phụ nữ là 52 và nam là 49. Thú vị là đối với cả 
nam và nữ, độ tuổi phổ biến nhất là 50 đến 59 
tuổi, tiếp theo là khoảng từ 60 đến 69 tuổi. Ngạc 
nhiên là có nhiều người trong độ tuổi từ 14 đến 
19 tuổi (cả nam và nữ) tham gia trả lời khảo sát 
hơn độ tuổi từ 20 đến 29 tuổi.

Nhìn chung, người tham gia khảo sát cũng có 
trình độ học vấn tốt, với gần 73% người trả lời 
có ít nhất một bằng cử nhân và hơn một phần tư 
có trình độ cao học. Hầu hết người trả lời cũng 
đã kết hôn (59,1%), với 22,2% chưa kết hôn và 
13,4% goá vợ/chồng, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ 
góc độ chủng tộc và sắc tộc, hai nhóm lớn nhất 
của người tham vấn là người da trắng (38,3%) 
và người Mỹ gốc Latinh (33,6%), tiếp theo là 
người Philippines chiếm 11,1%, người Việt 
chiếm 3,1%, đa chủng tộc chiếm 2,6%, người 
Á Châu khác chiếm 1,6% và nhóm chủng tộc 
khác chiếm 1,2%; bốn nhóm khác (Người Mỹ 
bản địa hoặc Eskimo, Người Mỹ gốc Phi hoặc 
người châu Phi, Người Mỹ Thái Bình Dương và 
Trung Đông hoặc Bắc Phi) có đại diện từ 1,0% 
trở xuống.

Các Câu Hỏi Về Đức Tin
Từ khía cạnh tôn giáo, 95,9% người trả lời xem 
mình là Công giáo và 91,6% được rửa tội khi 
còn là trẻ em hoặc sơ sinh, còn lại được rửa tội 
hoặc lãnh nhận Bí Bích Thêm Sức khi trưởng 
thành. Hơn hai phần ba người trả lời (67,8%) 
cho biết tham dự thánh lễ hàng tuần, trong khi 
9,7% cho biết tham dự thánh lễ mỗi ngày. Đa 
phần giáo dân muốn tham dự thánh lễ trực tiếp, 
với 87,7% người trả lời chọn lựa sự tham dự 
trực tiếp so với 12,3% người trả lời muốn tham 
dự thánh lễ trực tuyến. Khi được yêu cầu đánh 
giá mối quan hệ của họ với Thiên Chúa và sau 
đó với Giáo Hội trên một thang điểm từ một 
đến mười, trong đó điểm cao hơn tương ứng 
với những cảm xúc mạnh hơn, mối quan hệ của 
họ với Thiên Chúa mạnh hơn mối quan hệ với 
Giáo Hội (7,12 so với 6,96), và có sự đồng thuận 
đáng kể hơn về mối quan hệ của họ với Thiên 
Chúa so với với Giáo Hội.

Khi được hỏi nếu họ có thể thay đổi một điều 
trong giáo xứ của mình, 29,9% trong số các 
người đáp ứng đã chọn “giúp lan truyền đức tin”, 
tiếp theo là 23,4% đã chọn “tiếp cận với những 
người bị thiệt thòi”. Theo thứ tự, ba câu trả lời 
tiếp theo là “tạo điều kiện giúp môi trường giáo 
xứ của chúng ta thân thiện hơn” (20,5%), “các 
bài giảng hay hơn” (13,6%) và “ít nhấn mạnh về 
tiền bạc hơn” (12,6%). Thú vị là, những người 
khảo sát đã nhắc đến gần 100 giáo xứ; ba giáo 
xứ được đại diện nhiều nhất là: Good Shepherd 
(Chúa Chiên Lành), Corpus Christi (Thánh 
Thể Chúa Giêsu), và St. Francis of Assisi (Thánh 
Phanxicô Thành Assisi).
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Tổng Quan Về Các Khái Niệm 
Và Những Câu Hỏi Có Điểm 
Số Cao Nhất Và Thấp Nhất
Như đã mô tả trong phần giới thiệu, chúng tôi 
đưa ra tám khái niệm, mỗi khái niệm bao gồm ba 
nhận định. Các khái niệm này được tóm tắt trong 
Bảng 1, và trung bình của chúng đều gần với 3,0, 
với phạm vi ít hơn một nửa điểm (từ 2,82 đến 
3,24). Sự thực rằng các trung bình này gần với 3,0 
có nghĩa là các người trả lời có nhiều khả năng 
“đồng ý” với các ý kiến khác nhau trong phần 
khái niệm đó. Ngoài ra, độ lệch chuẩn cũng nằm 
trong một phạm vi hẹp cho thấy sự đồng thuận 
nhất quán xung quanh các vấn đề. Thú vị là mức 
độ đồng thuận cao nhất là về Sự Tức Giận đối 
với Các Vụ Bê Bối Lạm Dụng Tình Dục của Tu 
sĩ và thấp nhất là cho mục Đời Sống Bí Tích Của 
Giáo Hội. Mặc dù sẽ được thảo luận chi tiết hơn 
ở phần sau, nhưng thật là thú vị khi thấy rằng hai 
phần có điểm số cao nhất, Đời Sống Bí Tích của 
Giáo Hội và Đời Sống Cộng Đoàn, đều liên quan 

đến các sự kiện có ý nghĩa tổ chức ở giáo xứ cho 
mỗi giáo dân tham gia; bên cạnh đó, các phần 
khái niệm có điểm số thấp nhất, Sự Bao Dung và 
Chấp Nhận so với Sức Mạnh Giáo Lý và Tuyên 
Bố của Hội Đồng Giám Mục, đều liên quan đến 
những điều mà Giáo Hội có một phần kiểm soát.

Để có cái nhìn tổng quan về những đánh giá có 
điểm số cao nhất và thấp nhất, Bảng 2 và 3 cung 
cấp năm mục khảo sát có điểm số cao nhất và 
thấp nhất. Phân tích Bảng 2 cho thấy rằng ba 
trong số năm mục có điểm số cao nhất lại liên 
quan đến các sự kiện tham gia cá nhân; hai mục 
còn lại liên quan đến những hành động mà Giáo 
Hội đã thực hiện hoặc cần phải thực hiện. Trong 
số những nhận định có điểm số thấp nhất, ba mục 
liên quan đến các hành động của Giáo Hội trong 
khi hai mục liên quan đến giáo xứ địa phương; 
đáng tiếc nhất là mục có điểm số thấp nhất liên 
quan đến việc liệu một cá nhân có bị bỏ lỡ nếu họ 
ngừng tham gia vào giáo xứ của họ hay không.

Bảng 1  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho thấy sự đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Điểm Số Các Khái Niệm (Cao Nhất đến Thấp Nhất) Trung Bình * Độ Lệch Chuẩn **
Đời Sống Bí Tích của Giáo Hội 3,24 0,61
Đời Sống Cộng Đoàn 3,21 0,60
Mục Vụ Linh Mục 3,06 0,56
Vấn Đề của Giới Trẻ và Gia Đình Trẻ 3,04 0,56
Giáo Hội là Con Đường đến với Chúa. 3,00 0,64
Sự Tức Giận đối với Các Vụ Bê Bối Lạm Dụng Tình Dục của Tu sĩ 3,00 0,47
Tuyên Bố của Hội Đồng Giám Mục 2,84 0,55
Sự Bao Dung Và Sự Chấp Nhận so với Sức Mạnh Giáo Lý 2,82 0,60

* Giá trị trung bình là trung bình cộng của tập giá trị đã cho. Nó biểu thị sự phân phối đồng đều của các giá trị cho một tập dữ liệu 
nhất định.

** Độ lệch chuẩn là một đo lường cho thấy mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn thấp có nghĩa là dữ 
liệu tập trung quanh giá trị trung bình, và độ lệch chuẩn cao cho thấy dữ liệu được phân bố rộng hơn.



5 SD CAT H O LI C .O R G / SYN O D

TÓM TẮT THÁNG BA 2023
Hội Nghị Khảo Sát cho Địa Phận San Diego

Bảng 2  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Năm Mục Khảo Sát có Điểm Số Trung Bình Cao Nhất Trung Bình Độ Lệch Chuẩn 
Tham dự các nghi thức Bí Tích (như Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Hôn 
Nhân, Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân) là một phần quan trọng trong cuộc 
sống của tôi.

3,46 0,69

Việc che giấu các vụ việc bê bối bởi các giám mục, hơn là các cá nhân trong 
trong các vụ việc đó, là điều đáng thất vọng nhất.

3,30 0,76

Tham gia cộng đồng giáo xứ của tôi hướng tôi đến gần với Thiên Chúa hơn. 3,28 0,71

Tôi cảm thấy được chào đón và được xem là một thành viên trong cộng 
đồng giáo xứ của mình.

3,25 0,73

Giáo Hội cần truyền đạt Tin Mừng theo cách đương đại đến với thanh thiếu 
niên và người trẻ.

3,23 0,76

Bảng 3  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Năm Mục Khảo Sát có Điểm Số Trung Bình Thấp Nhất Trung Bình Độ Lệch Chuẩn
Tôi sẽ được cộng đoàn nhớ đến nếu tôi ngừng sinh hoạt 2,60 0,94

Những cá thể nên bị loại trừ khỏi việc lãnh nhận các Bí Tích dựa trên hành 
vi đạo đức của họ. (Điểm số tính ngược lại)

2,62 0,93

Giáo Hội đang lắng nghe ý kiến giáo dân 2,70 0,76

Sự đón nhận và bao dung trong Giáo Hội quan trọng hơn  việc tuân theo 
giáo luật một cách nghiêm khắc.

2,72 0,93

Giáo xứ của tôi làm tốt việc thu hút những người trẻ để họ có đức tin mạnh 
mẽ hơn vào Thiên Chúa

2,79 0,86
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Các Khái Niệm (Luận Điểm)
Phần này tóm tắt từng khái niệm (luận điểm) 
và các câu hỏi liên quan đến chúng. Ngoài ra, 
nó cũng trình bày các kết quả của chuỗi phân 
tích hồi quy, nhằm tìm hiểu mức độ mà các yếu 
tố sắc tộc được thu thập trong cuộc khảo sát có 
thể giải thích sự khác biệt giữa các khái niệm 
đó. Tuy nhiên, thay vì báo cáo chi tiết kết quả 
của mô hình hồi quy toán học, các kết quả được 
biểu đạt bằng ngôn ngữ đơn giản. 

Đời Sống Bí Tích  
của Giáo Hội
Khái niệm này nhận được điểm số cao nhất 
trong tám khái niệm được thảo luận, với điểm 
trung bình là 3,24, cho thấy người tham gia 
đồng ý với ba câu hỏi trong phần khái niệm 
này. “Tham dự vào các Bí tích là một phần quan 
trọng trong cuộc sống của tôi” đã nhận được 
điểm số cao nhất trong số 24 câu hỏi, với điểm 
trung bình gần giữa giữa “đồng ý” và “rất đồng 

ý”. Thú vị là, tất cả ba câu hỏi trong phần khái 
niệm này tập trung trực tiếp vào hành động và 
cảm xúc của các giáo dân tham vấn mà không 
đề cập đến điều gì đó mà Giáo Hội đã làm hoặc 
nên làm.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy sự ảnh 
hưởng mạnh mẽ của độ tuổi đối với khái niệm 
này, với các giáo dân lớn tuổi đồng ý với các câu 
hỏi mạnh mẽ hơn so với những người tham 
gia trẻ tuổi. Tương tự, chúng tôi cũng thấy 
rằng những người tự xác định là người Mỹ gốc 
Latinh, người Philippines, người Việt và Trung 
Đông cũng đồng ý mạnh mẽ hơn với các câu 
hỏi so với những người thuộc sắc tộc và chủng 
tộc khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phát hiện ra 
rằng những người có trình độ đại học và những 
người chưa kết hôn thường trả lời ít đồng ý hơn 
trong các câu hỏi này, dẫn đến điểm số trung 
bình chung cho khái niệm này thấp hơn.

Bảng 4  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Các Đề Mục trong Khái Niệm Đời Sống Bí Tích  
của Giáo Hội và các Câu Hỏi Liên Quan 

Trung Bình Độ Lệch Chuẩn

Phần Khái Niệm Đời Sống Bí Tích của Giáo Hội 3,24 0,61

Tham dự Thánh lễ là cuộc gặp gỡ trực tiếp với Thiên Chúa quan trọng nhất 
đối với tôi.

3,15 0,88

Tham dự Thánh lễ giúp tôi Sống Phúc Âm bằng cách yêu thương người bên 
cạnh.

3,13 0,70

Tham dự vào các Bí Tích (như Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Hôn Nhân, 
Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân) là phần quan trọng trong đời sống của tôi.

3,46 0,69
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Đời Sống Cộng Cộng Đoàn
Phần khái niệm có điểm số cao nhất thứ hai là 
“Đời Sống Cộng Đoàn”, với điểm trung bình 
là 3,21, vượt qua ngưỡng 3,0 đạt sự đồng ý của 
người tham gia khảo sát. Tương tự như phần 
khái niệm về “Đời Sống Bí tích của Giáo Hội” 
đã được thảo luận trước đó, tất cả ba câu hỏi 
đều liên quan đến cộng đoàn giáo xứ chứ không 
phải ở mức độ Giáo Hội, hoặc giáo phận. Điểm 
số trên ba câu hỏi trong phần khái niệm này 
được kết nối chặt chẽ, với câu hỏi “Tham gia 
cộng đoàn giáo xứ giúp tôi gần hơn với Thiên 
Chúa” được đánh giá cao nhất, và câu hỏi “Bạn 
bè trong giáo xứ quan trọng với tôi” đạt điểm 
số thấp nhất - mặc dù người tham gia khảo sát 
đồng ý với cả ba câu hỏi và sự khác biệt giữa 
điểm số của các mục khác nhau không đáng kể.

Kết quả hồi quy cho thấy khái niệm này cũng 
phụ thuộc vào độ tuổi của người tham gia khảo 
sát, với các giáo dân lớn tuổi có xu hướng đồng 
ý với các câu hỏi hơn là các giáo dân trẻ tuổi. 
Chúng tôi cũng phát hiện rằng người Mỹ gốc 
Latinh, người Philippines, người Việt Nam và 
người Trung Đông đồng ý với ba câu hỏi hơn 
những người thuộc sắc tộc và chủng tộc khác; 
nam giới trong tổng số người khảo sát của 
chúng tôi cũng đồng ý hơn. Từ góc nhìn giáo 
dục, những người có trình độ đại học ít đồng 
ý hơn với người không học đại học, và mức độ 
đánh giá tỉ lệ nghịch với trình độ học vấn. Ngoài 
ra, những người chưa từng kết hôn cũng ít đồng 
ý hơn so với những người đã kết hôn, ly thân, 
góa vợ/chồng hoặc ly dị.

Bảng 5  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Đời Sống Cộng Đoàn và các Mục Khảo Sát Liên Quan Trung Bình Độ Lệch Chuẩn
Phần Khái Niệm Đời Sống Cộng Đoàn 3,21 0,60

Tôi luôn được chào đón và thấy mình là một thành viên của cộng đoàn giáo 
xứ.

3,25 0,73

Tham gia các hoạt động công đoàn tại giáo xứ đưa tôi đến gần Chúa hơn. 3,28 0,71

Bạn bè trong giáo xứ quan trọng với tôi. 3,15 0,75
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Mục Vụ Linh Mục
Điểm trung bình cho “Mục vụ vụ Linh mục” là 
3,06, cho thấy người đáp ứng đồng ý phần lớn 
với ba câu hỏi tạo thành khía cạnh (khái niệm) 
này. Trong số ba câu hỏi, điểm trung bình cao 
nhất được đưa ra cho câu “Cha xứ của tôi làm 
việc tốt trong việc giải quyết các vấn đề đối với 
giáo xứ và cộng đồng”, và điểm trung bình thấp 
nhất được đưa ra cho câu “Trọng tâm mới của 
Giáo Hội về tầm quan trọng của mục vụ linh 
mục là điều then chốt, đối mặt với thực trạng số 
lượng linh mục đang giảm dần”. Với hai trong số 
ba câu hỏi trực tiếp liên quan đến cha xứ hiện 
có, người đáp ứng có vẻ hài lòng với mục vụ 
Linh mục.

Phân tích hồi quy của chúng tôi cho kết quả 
phụ thuộc mạnh mẽ vào độ tuổi khảo sát, với 
những giáo dân lớn tuổi đồng ý nhiều hơn so 
với những giáo dân trẻ tuổi; hiệu ứng này tăng 
mạnh theo từng mười nhóm tuổi. Người Mỹ 
gốc Latinh, người Philippines và người Việt 
Nam đồng ý nhiều hơn, trong khi  Người Mỹ 
Gốc Phi đồng ý ít hơn. Từ quan điểm giáo dục, 
những người có ít nhất học vấn đại học đồng 
ý ít hơn so với những người không có học vấn 
đại học. Chúng tôi cũng thấy rằng những người 
chưa từng kết hôn đồng ý ít hơn với những câu 
hỏi, trong khi những người đã ly dị hoặc ly thân 
có xu hướng đồng ý nhiều hơn.

Bảng 6  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Mục Vụ Linh Mục và Các Mục Khảo Sát Liên Quan Trung Bình Độ Lệch Chuẩn
Phần Khái Niệm Mục Vụ Linh Mục 3,06 0,56

Trong những năm qua, các vị linh mục tại giáo xứ của tôi đã giúp đỡ tôi 
trong việc phát triển quan hệ giữa tôi và Thiên Chúa

3,08 0,80

Linh mục tại giáo xứ của tôi làm tốt trong việc giải quyết các vấn đề của giáo 
xứ và các cộng đoàn.

3,16 0,77

Trọng tâm mới của Giáo Hội về tầm quan trọng của mục vụ linh mục là điều 
then chốt, đối mặt với thực trạng số lượng linh mục đang giảm dần.

2,99 0,75
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Giáo Hội như là Con Đường 
Kết Nối tới Thiên Chúa
Điểm trung bình cho khái niệm “Giáo Hội như 
là Con đường tới Thiên Chúa” là đúng 3,0, cho 
thấy sự đồng ý với các nhận định được nhóm 
chặt chẽ trong phần khái niệm này. Hai nhận 
định có điểm số cao nhất trong khái niệm này 
liên quan đến vai trò của Giáo Hội trong quyết 
định về mặt luân lý cũng như vai trò của Giáo 
Hội là con đường kết nối dẫn giáo dân đến với 
Thiên Chúa; trong khi nhận định có điểm số 
thấp nhất liên quan đến việc tham gia vào một 
trong các hội đoàn.

Kết quả từ phân tích hồi quy lại cho thấy sự 
nhận định khác biệt từ độ tuổi, với những giáo 
dân lớn tuổi có xu hướng đồng ý với những 
nhận định cơ bản của khái niệm này - ngoại 
trừ những rất cao tuổi đồng ý ít hơn. Chúng 
tôi cũng nhận thấy rằng người Mỹ gốc Latinh, 
người Philippines và người Việt đồng ý nhiều 
hơn so với những người thuộc sắc tộc và chủng 
tộc khác; nam giới cũng đồng ý nhiều hơn. 
Tuy nhiên, những người có học vấn đại học ít 
đồng ý hơn, và mức độ đánh giá tỉ lệ nghịch với 
trình độ học vấn. Chúng tôi cũng tìm thấy rằng 
những người chưa từng kết hôn và đã ly dị hoặc 
ly thân có xu hướng đồng ý ít hơn so với những 
người đã kết hôn hoặc góa vợ/chồng.

Bảng 7  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Khái Niệm Giáo Hội là Cầu Nối Giữa Giáo Dân với  
Thiên Chúa và Các Mục Khảo Sát Liên Quan

Trung Bình Độ Lệch Chuẩn

Phần Khái Niệm về Giáo Hội là Cầu Nối Giữa Giáo Dân với Thiên Chúa 3,00 0,64

Giáo Hội đóng vai trò quan trọng trong các quyết định luân lý của tôi. 3,07 0,77

Giáo Hội là cầu nối chính đưa tôi đến với Thiên Chúa. 3,01 0,86

Tôi tham gia vào ít nhất một hội đoàn, giúp tôi lớn mạnh như một môn đệ 
của Chúa Giêsu (ví dụ như các Hội Đoàn Cursillo, Hiệp Sĩ Kha-Luân-Bố, 
Matrimonios, Hội Phụ Nữ, Các nhóm học hỏi Kinh Thánh, Các cặp đôi 
trong Chúa Giêsu)

2,92 0,88
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Các Vấn Đề của Giới Trẻ và 
Các Gia Đình Trẻ
Phân tích về “Vấn đề của giới trẻ và gia đình 
trẻ tuổi” lại cho thấy điểm trung bình gần 3,0, 
hay chính xác hơn là 3,04, cho thấy mức đồng 
ý chung với ba câu hỏi trong phần khái niệm 
này. Thú vị là câu hỏi đạt điểm cao nhất là các 
người tham gia cho rằng “Giáo Hội cần truyền 
đạt Tin Mừng bằng cách hiện đại hóa đến giới 
trẻ và thanh niên”; câu hỏi đạt điểm thấp nhất 
là “Giáo xứ của tôi có làm việc tốt trong việc thu 
hút những người trẻ tuổi vào đức tin tôn giáo 
hay không”. Tổng hợp lại, điểm trung bình cho 
những câu hỏi này cho thấy Giáo Hội cần phải 
làm việc để tương tác với giới trẻ và thanh niên; 
tuy nhiên, các người tham gia cho rằng giáo xứ 
của họ có hiệu quả trong việc đào tạo thanh 
niên về đức tin thông qua các chương trình giáo 
dục tôn giáo hoặc trường công giáo.

Những yếu tố quan trọng nổi bật từ phân tích 
hồi quy cho phần này bao gồm trình độ học 
vấn, chủng tộc/sắc tộc, tình trạng hôn nhân và 
độ tuổi. Thú vị là tác động của độ tuổi ít rõ rệt 
hơn đối với khía cạnh khảo sát này, tuy nhiên 
những người trên 60 tuổi vẫn đồng ý nhiều hơn 
với ba câu hỏi hơn so với những người từ 20-29 
tuổi đồng ý ít hơn. Từ góc độ giáo dục, những 
người có trình độ đại học hoặc cao hơn có xu 
hướng đồng ý ít hơn so với những người có 
trình độ học vấn thấp hơn. Một lần nữa, người 
Mỹ gốc Latinh, người Philippines và người Việt 
Nam đồng ý nhiều hơn so với những người từ 
các nền tảng chủng tộc/sắc tộc khác. Người 
chưa kết hôn cũng trả lời đồng ý nhiều hơn so 
với giáo dân đã ly hôn hoặc đã ly thân.

Bảng 8  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Các Vấn Đề của Giới Trẻ và Các Gia Đình Trẻ và Các Mục Khảo Sát Liên 
Quan

Trung Bình Độ Lệch Chuẩn

Phần Khái Niệm về Các Vấn Đề của Giới Trẻ và Các Gia Đình Trẻ 3,04 0,56

Giáo xứ của tôi đã làm tốt trong việc thu hút người trẻ xây dựng đức tin lớn 
mạnh hơn

2,79 0,86

Giáo Hội cần truyền đạt Tin Mừng theo cách hiện đại hơn để tiếp cận giới 
trẻ.

3,23 0,76

Giáo xứ của tôi giáo dục đức tin người trẻ một cách hiệu quả thông qua giáo 
dục tại các trường Công Giáo hoặc các chương trình giáo dục đức tin.

3,09 0,77
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Sự Tức Giận về Các Vụ Bê Bối 
Tình Dục Của Một Số Tu Sĩ
Điểm trung bình cho “Sự tức giận về các vụ 
bê bối tình dục của một số tu sĩ” ở mức chính 
xác 3,0, cho thấy sự đồng ý hoàn hảo với các 
nhận định chung. Nhận định có số điểm cao 
nhất trong khía cạnh này (và nhận định có số 
điểm cao thứ hai trong toàn bộ cuộc khảo sát) 
là “Việc các giám mục che giấu vụ việc thay vì 
các cá nhân trong vụ bê bối đã gây thất vọng 
nhất”, với số điểm trung bình là 3,30, trong khi 
nhận định có số điểm thấp nhất là “Giáo Hội 
Công giáo hiện đang xử lý các vấn đề lạm dụng 
tình dục tích cực hơn” với số điểm trung bình là 
2,83. Cả phần lập luận và nhận định liên quan 
cho thấy rằng mặc dù Giáo Hội hiện đang xử lý 
các vấn đề lạm dụng tình dục tích cực hơn, các 
vụ việc bị che giấu bởi các giám mục đã gây cản 
trở đến việc quy tụ giáo dân đến với Giáo Hội

Phân tích hồi quy cho thấy một ảnh hưởng dưới 
góc độ tuổi tác: bắt đầu từ mức 40 tuổi khi số 
lượng câu trả lời đồng ý tăng tỉ lệ thuận với độ 
tuổi tăng. Chúng tôi cũng phát hiện rằng so với 
những người tham gia khảo sát chưa tốt nghiệp 
trung học, mức độ đồng ý với ba nhận định tăng 
dần với trình độ học vấn. Chúng ta cũng thấy 
rằng, xu hướng này tăng dần với người tham 
vấn có trình độ tiến sĩ hoặc có bằng cấp chuyên 
nghiệp. Từ góc nhìn sắc tộc, người tham vấn 
đa chủng tộc có xu hướng đồng ý nhiều hơn và 
những người chưa từng kết hôn đồng ý ít hơn.

Bảng 9  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Sự Tức Giận về Các Vụ Bê Bối Tình Dục Của  
Một Số Tu Sĩ và Các Mục Khảo Sát Liên Quan

Trung Bình Độ Lệch Chuẩn

Phần Khái Niệm về Sự Tức Giận về Các Vụ Bê Bối Tình Dục Của Một Số Tu 
Sĩ

3,00 0,47

Các vụ bê bối lạm dụng tình dục làm cho việc quy tụ giáo dân đến nhà thờ 
trở nên khó khăn hơn.

2,89 0,84

Việc che đậy của một số giám mục, chứ không phải các cá nhân trong các vụ 
việc, là điều gây thất vọng nhất.

3,30 0,76

Giáo hội Công giáo hiện đang xử lý các vấn đề về lạm dụng tình dục một 
cách tích cực hơn.

2,83 0,68
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Sự Bao Dung Và Chấp Nhận 
Của Giáo Hội Đối Với Mọi Giáo 
Dân So Với Sức Mạnh Giáo Lý
Điểm trung bình cho khái niệm quan trọng này 
là 2,82, thấp nhất trong tám khái niệm của khảo 
sát. Hai trong các nhận định trong khái niệm 
này nằm trong bốn nhận định có điểm thấp 
nhất trên toàn bộ khảo sát: “Sự bao dung và 
chấp nhận trong Giáo Hội quan trọng hơn việc 
tuân theo luật lệ của Giáo Hội một cách nghiêm 
khắc” là 2,72 và nhận định có điểm đảo ngược, 
“Những cá thể nên bị loại trừ khỏi việc lãnh 
nhận các Bí Tích dựa trên hành vi đạo đức của 
họ”, ở mức 2,62; nhận định này được đảo ngược 
điểm để thể hiện sự chấp nhận và bao dung cao 
hơn. Vì giá trị trung bình ở mức 2,5 cho thấy 
không có sự rõ ràng là “đồng ý” hay “không 
đồng ý” với quan điểm này, có vẻ như người trả 
lời cảm thấy sự cân bằng ở cả hai phía đối trọng 
trong cuộc tranh luận giữa sự bao dung và chấp 
nhận so với sức mạnh giáo lý, như thể hiện bởi 

sự thiếu thống nhất thể hiện bởi hai phần ba độ 
lệch chuẩn cao nhất trên toàn bộ khảo sát. Mặc 
dù có lựa chọn khác biệt ở cả hai phía của vấn 
đề, nhưng người trả lời cho rằng “Giáo xứ của 
họ đã làm tốt công việc cân bằng các mối quan 
tâm này” với điểm số 3,14.
Đối với khái niệm này, tỉ lệ đồng ý ngược với độ 
tuổi; bắt đầu từ 20 tuổi, trong khi giáo dân lớn 
tuổi có xu hướng ít đồng ý với ba nhận định đưa 
ra hơn là những người trẻ tuổi. Ngoài ra, những 
người có học vấn đại học hoặc thấp hơn ít có 
xu hướng đồng ý hơn, trong khi những người 
có bằng cao học có xu hướng đồng ý nhiều 
hơn. Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi thấy 
rằng người da đen, người Mỹ gốc Latinh, người 
Philippines và người Việt thường đồng ý với các 
nhận định hơn là người da trắng hoặc người 
Trung Đông. Chúng tôi cũng tìm thấy rằng 
những người chưa kết hôn và người ly dị hoặc ly 
thân có câu trả lời đồng ý trong phần này nhiều 
hơn nhưng người đã kết hôn, và những người 
goá vợ/chồng thậm chí ít đồng ý hơn.

Bảng 10  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Sự Bao Dung Và Chấp Nhận Của Giáo Hội Đối Với Mọi Giáo Dân So Với 
Sức Mạnh Giáo Lý và Các Mục Khảo Sát Liên Quan

Trung Bình Độ Lệch Chuẩn

Phần Khái Niệm về Sự Bao Dung Và Chấp Nhận Của Giáo Hội Đối Với Mọi 
Giáo Dân So Với Sức Mạnh Giáo Lý 

2,82 0,60

Sự chấp nhận và bao dung trong Giáo Hội quan trọng hơn việc tuân theo 
Giáo Luật một cách máy móc.

2,72 0,93

Những cá thể nên bị loại trừ khỏi việc lãnh nhận các Bí Tích dựa trên hành 
vi đạo đức của họ. (Điểm số tính ngược lại)

2,62 0,93

Một mặt, giáo xứ của tôi đã làm tốt trong việc cân bằng bao dung/chấp nhận, 
mặt khác, tuân theo các lời dạy của Hội Thánh Công Giáo.

3,14 0,77

My parish does a good job of balancing inclusiveness/acceptance, on the one 
hand, with catholic teaching, on the other.

3.14 .77
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Các Tuyên Bố của Thượng 
Hội Đồng Giám Mục
Cụ thể về khái niệm cuối cùng của chúng tôi, 
Các Tuyên Bố của Thượng Hội Đồng Giám 
Mục, có mức điểm thấp thứ hai trong tám 
khái niệm đã đưa ra, với mức điểm 2,84. Mức 
độ đồng ý cao nhất đối với lựa chọn “Giáo Hội 
Công Giáo mở rộng để mọi giáo dân tham gia 
vào với mức độ sâu hơn và Giáo Hội cũng cần 
lắng nghe nhiều hơn những ý kiến đóng góp từ 
tất cả các giáo dân” với mức điểm trung bình 
là 3,24. Hai nhận định khác nằm trong số các 
nhận định có mức điểm thấp nhất trong cuộc 
khảo sát: “Tôi sẽ được cộng đoàn nhớ đến nếu 
tôi ngừng sinh hoạt” với mức điểm 2.60, và “Hội 
Thánh lắng nghe giáo dân” với mức điểm 2,70. 
Các nhận định này cho thấy Giáo Hội cần lắng 

nghe nhiều hơn đến tất cả giáo dân của mình và 
có thể khuyến khích sự tham gia và quan tâm 
đến nhau hơn.

Đối với phân tích khái niệm cuối cùng của chúng 
tôi, chúng tôi phát hiện rằng các giáo dân lớn 
tuổi đồng ý nhiều hơn với ba nhận định hơn so 
với các giáo dân trẻ hơn. Cũng vậy, đàn ông trả 
lời đồng ý nhiều hơn. Và những người da đen, 
người Mỹ gốc Latinh, người Philippines, người 
Việt Nam, người Á Châu khác và người Trung 
Đông cũng đồng ý nhiều hơn với các nhận định 
trong phần này. Từ quan điểm giáo dục, những 
người có trình độ đại học có xu hướng đồng ý ít 
hơn. Xu hướng này tăng tỉ lệ thuận với trình độ 
giáo dục. Chúng tôi cũng phát hiện rằng những 
người chưa từng kết hôn đồng ý ít hơn với các 
nhận định này.

Bảng 11  
Giá trị trung bình và Độ lệch chuẩn cho các phần khái niệm. “Giá trị trung bình” biểu thị điểm trung bình từ một thang điểm từ 1-4 
mà giáo dân đã trả lời trên khảo sát. Giá trị trung bình càng cao cho sự thấy đồng ý với mỗi nhận định hơn.

Các Tuyên Bố của Thượng Hội Đồng Giám Mục và Các Mục Khảo Sát 
Liên Quan

Trung Bình Độ Lệch Chuẩn

Phần Khái Niệm về Các Tuyên Bố của Thượng Hội Đồng Giám Mục 2,84 0,55

Giáo Hội Công Giáo mở rộng để mọi giáo dân tham gia vào với mức độ sâu 
hơn và Giáo Hội cũng cần lắng nghe những ý kiến đóng góp từ tất cả các 
giáo dân.

3,21 0,66

Tôi sẽ được cộng đoàn nhớ đến nếu tôi ngừng sinh hoạt. 2,60 0,94

Giáo Hội lắng nghe giáo dân. 2,70 0,76
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 Một Phân Tích Nhanh Về 
Những Giáo Dân Có Câu Trả 
Lời “Khác” Trong Câu Hỏi 
Về Giáo Xứ Mà Họ Thường 
Xuyên Tham Dự Thánh Lễ
Tổng số 894 người tham vấn chọn câu trả lời 
“Khác” trong câu hỏi về giáo xứ mà họ thường 
tham dự thánh lễ nhất, chiếm 4% trong số 22.000 
người trả lời câu hỏi này. Từ góc độ nhân khẩu 
học, những người này khác biệt vì họ trẻ hơn và 
ít có khả năng là Công giáo, người Philippines, 
Trung Đông, kết hôn và có nhiều khả năng là 
nam giới, chưa từng kết hôn và chưa tốt nghiệp 
trung học. Khi xem xét các khái niệm của chúng 
tôi, những cá nhân này cũng cho câu trả lời có 
giá trị trung bình thấp hơn trong các phần “Đời 
Sống Bí Tích”, “Giáo Hội Là Con Đường Đến 
Chúa”, “Đời Sống Cộng Đoàn”, “Mục Vụ Linh 
Mục” và “Các Tuyên Bố Của Thượng Hội Đồng 
Giám Mục”, và giá trị trung bình cao hơn cho 
khái niệm “Sự Bao Dung Và Chấp Nhận So Với 
Sức Mạnh Giáo Lý”. Không có sự khác biệt đáng 
kể  về điểm đánh giá cho các khái niệm “Sự Tức 
Giận đối với Các Vụ Bê Bối Lạm Dụng Tình 
Dục của Tu sĩ” và “Các Vấn Đề của Giới Trẻ và 
Các Gia Đình Trẻ”.

Một số nhỏ những người này đang vô gia cư 
hoặc bị giam giữ, và 98 cá nhân này khác biệt về 
mặt nhân khẩu học. Cụ thể, họ ít có khả năng 
là Công giáo, người da trắng, người Philippines, 
người Việt Nam, Trung Đông, kết hôn và không 
có trình độ đại học hoặc sau đại học. Ngược lại, 
họ có khả năng cao hơn là nam giới, người Mỹ 
La Tinh, đã ly dị hoặc ly thân và có trình độ học 

vấn trung học hoặc đang học đại học (học vấn 
cao nhất của họ). Về các khái niệm, các câu trả 
lời của 98 người tham vấn này có giá trị trung 
bình thấp hơn trong  các khái niệm “Đời Sống 
Bí Tích”, “Sự Tức Giận đối với Các Vụ Bê Bối 
Lạm Dụng Tình Dục của Tu sĩ”,  “Sự Bao Dung 
Và Chấp Nhận So Với Sức Mạnh Giáo Lý”, và có 
giá trị trung bình cao hơn đối với các khái niệm 
“Đời Sống Cộng Đoàn”, “Mục Vụ Linh Mục” và  
“Các Tuyên Bố Của Thượng Hội Đồng Giám 
Mục”.

Phần Thảo Luận
Báo cáo này trình bày một số kết luận quan trọng 
từ phân tích được trình bày và mô tả ở đây. Kết 
luận đầu tiên liên quan đến sự sốt sắng của hơn 
27.000 giáo dân để tiếng nói của họ được lắng 
nghe thông qua việc tham gia khảo sát, điều này 
đã giúp ích nhiều cho phân tích nhanh chóng 
của chúng tôi về các câu trả lời của họ. Ngoài ra, 
sự đa dạng dân tộc và tôn giáo của người tham 
gia khảo sát cho thấy mức độ thoải mái của họ 
khi hoàn thành khảo sát, một điều đáng được 
tôn vinh, bởi vì tính chất rất cá nhân của các câu 
hỏi và nhận định. Tổng hợp lại, điều này cho 
thấy rằng kết quả phân tích có giá trị trong việc 
cung cấp một cái nhìn tổng quan về tâm trạng 
của giáo dân vào cuối năm 2022, cũng như cho 
phép các vị giáo chức trong Giáo Hội tùy chỉnh 
cho sự hòa nhập và đề ra các chương trình phù 
hợp nhất. Trong thời đại tài nguyên giảm sút, 
các thông tin thu thập này rất hữu ích.
 
Với số lượng người tham gia khảo sát lớn, sự 
thống nhất về số điểm trung bình cho tất cả tám 
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khái niệm (luận điểm) trong khoảng hẹp quanh 
con số đại diện cho sự đồng ý (3,0) cho thấy 
rằng hầu hết người tham gia khảo sát đều đồng 
ý với các nhận định trong các phần luận điểm. 
Mặc dù đa số câu trả lời là đồng ý, số điểm đánh 
giá về một số luận điểm cao hơn các luận điểm 
khác. Ví dụ, hai số điểm cao nhất thuộc về “Đời 
Sống Bí tích của Giáo hội” và “Đời Sống Cộng 
Đoàn,” cả hai đều liên quan đến sự tham gia của 
mỗi cá nhân. Những số điểm cho hai phần khái 
niệm này này (3,24 và 3,21) cho thấy mức độ 
đồng ý mạnh mẽ, khác với hai khái niệm có số 
điểm thấp nhất là “Sự Bao Dung và Chấp Nhận 
của Giáo Hội so với Sức Mạnh Giáo Lý” và “Các 
Tuyên Bố của Thượng Hội Đồng Giám Mục,” 
liên quan đến việc Giáo Hội quản lý như việc 
lắng nghe, tạo điều kiện cho giáo dân tham gia 
mục vụ sâu hơn và cân bằng hợp lý trong sự bao 
dung chấp nhận với việc tuân theo giáo luật một 
cách nghiêm khắc.
 
Ngoài các khái niệm đưa ra ở trên, một số nhận 
định riêng lẻ cho thấy sự nổi bật về giá trị suy 
luận. Trong khi các người tham gia khảo sát 
cảm thấy được chào đón trong cộng đồng giáo 
xứ của họ và cảm thấy sốt sắng tham gia vào các 
sự kiện giáo xứ sẽ mang họ gần gũi với Thiên 
Chúa hơn, các câu trả lời của người tham gia 
khảo sát cho thấy Giáo Hội cần phải làm việc 
nhiều hơn để thu hút giới trẻ; một trong những 
cách để làm điều này, theo người tham vấn, là 
truyền đạt Phúc Âm theo cách hiện đại hơn. 
Các giáo dân tham gia khảo sát cũng cho rằng 
mặc dù Giáo Hội Công Giáo đang xử lý các vấn 
đề lạm dụng tình dục tích cực hơn, nhưng các 
vụ bê bối này đã gây cản trở cho việc thu hút 
mọi người đến với Giáo Hội. Phải chăng phần 

lớn giáo dân cho rằng các vị giám mục che chắn 
cho các vụ việc bê bối đáng trách hơn là những 
cá nhân đã gây ra những hành vi không phù 
hợp trong các vụ việc.

Phần phân tích hồi quy của báo cáo đã chỉ ra 
một số yếu tố giải thích một phần sự dao động 
trong các số điểm cho các phần. Ví dụ, tuổi tác 
là một yếu tố quyết định trong tất cả tám khái 
niệm, với những giáo dân lớn tuổi nói chung có 
giá trị truyền thống hơn so với những người trẻ 
hơn. Sự khác biệt về tuổi tác cũng cho thấy cảm 
xúc phân biệt rõ ràng trong các mục. Cụ thể là 
cảm nhận tích cực về đời sống bí tích, Giáo Hội 
là con đường đến với Chúa, mục vụ linh mục, 
cuộc sống cộng đồng, và sự tức giận về các vụ 
lạm dụng tình dục, và cảm xúc tiêu cực mạnh 
hơn về sự bao dung và chấp nhận so với việc 
máy móc áp dụng giáo luật. Từ góc nhìn sắc tộc, 
người Mỹ gốc Latinh, người Philippines và người 
Việt Nam luôn biểu lộ những thái độ tương ứng 
giống với những người giáo dân lớn tuổi, ngoại 
trừ một trường hợp ngoại lệ quan trọng: họ ủng 
hộ sự bao dung và chấp nhận hơn là chọn tuân 
theo giáo luật một cách nghiêm khắc. Giáo dục 
cũng đóng một vai trò ở đây, chúng ta thấy rằng 
người có học vấn cao hơn càng ít đồng ý với 
các nhận định liên quan đến đời sống Bí Tích 
của Giáo Hội, đời sống cộng đoàn, Giáo Hội là 
con đường kết nối giáo dân đến với Chúa, các 
vấn đề của giới trẻ và các gia đình trẻ, mục vụ 
linh mục và các tuyên bố của Thượng Hội Đồng 
Giám Mục, và càng đồng ý với sự tức giận về các 
vụ bê bối tình dục của tu sĩ và tầm quan trọng 
của sự bao dung và chấp nhận so với việc tuân 
theo giáo luật cách nghiêm khắc.
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