
Những phản ảnh quan trọng từ Đức Giám Mục Vann về những vụ bê bối lạm dụng  gần đây 

Ngày 15 tháng Tám, 2018 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Tôi viết lá thư này đến anh chị em với sự đau buồn vô hạn trong giai đoạn Giáo Hội đang phải 
trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng này.  Rất nhiều vị trong hàng ngũ lãnh đạo, nhất là có cả 
những vị trong hàng giám mục đã phụ lòng tin tưởng của giáo dân.  Đây là một điều không còn 
nghi ngờ nữa. 

Là một người cha linh hướng và là mục tử của Giáo Phận này, tôi cầu nguyện, trăn trở và suy 
nghĩ rất nhiều trong những tuần qua để quyết định xem tôi cần phục vụ quý vị như thế nào cho 
tốt nhất.   

Việc phát hành bản báo cáo của Bồi Thẩm Đoàn của tiểu bang Pennylvania ngày hôm qua đã xác 
định rằng chúng tôi, những người lãnh đạo của Giáo Hội có một trách nhiệm to lớn chống lại sự 
tấn công của ma quỷ.  

Sau khi tôi được bổ nhiệm về Giáo Phận Orange, tôi đã bắt đầu thường xuyên tham dự những 
buổi họp của Hội đồng Giám Sát, đây là ủy ban giúp tôi trong những vấn đề liên quan đến những 
cáo buộc về vấn đề lạm dụng tình dục các trẻ em của các tu sĩ.  Qua những kinh nghiệm đau 
thương mà tôi đã trải qua ở Giáo phận Springfield, Illinois của tôi trong nhiệm kỳ của Đức Cha 
Daniel Ryan đã dẫn đến sự mất niềm tin trầm trọng của các tín hữu, vì thế, tôi muốn dùng mọi cơ 
hội có thể để tạo dựng một môi trường thật sự an toàn.  Điều này bao gồm những cáo buộc liên 
quan đến không những trẻ em mà cả người lớn nữa.  Tôi thường xuyên tìm đến những thành viên 
trong Hội Đồng này để tìm hiểu thêm về những quan sát và tư vấn của họ về nhiều vấn đề khác 
nhau mà cần sự quan tâm của Giáo Phận. Sự cố vấn của họ là vô giá và đã giúp ích rất nhiều 
trong việc đối phó với những sự sai trái của các tu sĩ và các giáo dân nữa.  Các thành viên trong 
Hội Đồng Giám Sát này bao gồm mười chuyên gia, một linh mục và một nữ tu.  Năm nhân viên 
của Giáo Phận cũng nằm trong Hội Đồng này, trong đó có ba người là tu sĩ và hai giáo dân.  Tôi 
rất biết ơn tất cả những thành viên này vì những lời khuyên chân thành và sự phục vụ sốt sắng 
của họ.  Ngoài ra, tôi kêu gọi bất cứ ai đã từng là nạn nhân của việc lạm dụng của một tu sĩ trong 
Giáo Phận của chúng ta xin hãy báo cáo bằng cách gọi vào số điện thoại miễn phí: (800) 364-
3064. 

Dựa trên những gì đã xảy ra liên quan đến Đức Tổng Giám Mục McCarrick, chưa kể đến các vấn 
đề ở Honduras và Chile, tôi biết rằng quá trình xem xét cần được mở rộng để bao gồm những vụ 
kiện từ các chủng sinh và linh mục để họ cũng được bảo vệ khỏi lạm dụng tình dục  bởi những 
người có quyền lực trong Giáo Hội.  Ngoài ra, tôi sẽ xem xét quy trình của chúng ta với nhóm 
lãnh đạo của tôi để đảm bảo rằng nó tốt nhất cho chúng ta.  Luật của Giáo Hội cung cấp các quy 
trình tư pháp cho việc truy tố tất cả các tu sĩ, bao gồm cả các giám mục, những người bị buộc tội 
theo Luật của Giáo Hội.  



Không thể phủ nhận được rằng tội ác tình dục liên quan đến các tín hữu là vi phạm nghiêm trọng 
pháp luật của Giáo Hội. Là một luật sư của Giáo hội, tôi cũng được biết rằng những quy trình xét 
xử này đã được sửa đổi cho chặt chẽ hơn bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới đây vào năm 2016.  
Chắc chắn cũng sẽ có những vụ kiện dân sự và hình sự.  Tôi cũng muốn đảm bảo với mọi người 
rằng tôi cam kết tham gia với các giám mục anh em của tôi để giải quyết những vấn đề này. 

Tôi cám ơn những người đã bày tỏ sự tức giận chính đáng đến những người đã không tuân theo 
đúng thủ tục và đòi hỏi trách nhiệm. Tôi cũng muốn hứa với mọi người rằng tôi cam kết tham gia 
với các giám mục để giải quyết những vấn đề này. Hiện nay, chúng ta phải thành lập một nhóm 
độc lập và có khả năng ở cấp bực quốc gia bao gồm các chuyên gia đầy đủ điều kiện để nếu 
chúng ta có vấn đề trong Giáo Hội của chúng ta, họ có thể xem xét và giải quyết triệt để.  Tôi 
hứa sẽ hỗ trợ cho điều này và sẽ phân bổ ngân sách giáo phận cho mục đích này. 

Chắc chắn tôi sẽ tham gia với các giám mục trong Giáo Hội, những vị đã lên tiếng để xác định 
nguyên nhân gốc rễ là sự khủng hoảng của sự thánh thiện.  Những người chăn chiên chân thành 
tìm kiếm Chúa không lạm dụng quyền năng mà Chúa chúng ta đã giao phó cho họ.  Những 
người lạm dụng các chức vụ thánh này đã  Chúa Kitô và Giáo Hội giao phó cho họ. 

Trong thời gian khó khăn này, tôi mời tất cả mọi người hãy cùng tôi cầu nguyện cho hội thánh 
được thanh tẩy và tất cả những người đã bị tổn thương bởi các tu sĩ đều được chữa lành.  Và tôi, 
cùng những vị lãnh đạo của Giáo hội, sẽ làm việc trong sự khôn ngoan, can đảm và khiêm tốn để 
hoàn thành chức vụ Chúa đã giao phó cho chúng tôi. 
 
Trong ngày này, Lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, tôi cầu nguyện rằng Đức Mẹ được an ủi 
rằng sự thật của những bất công này đã được đem ra ánh sáng, để các con của Mẹ có thể nhận 
được sự an ủi và vẫn tiếp tục là một thành phần của một Giáo Hội xứng đáng đối với họ. 
 
Với lòng biết ơn và sự ủng hộ, tôi xin mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện. 

Giám Mục Kevin W. Vann 

 


