Thông đìệp của Đức Cha Vann về những lời khai của cựu Khâm sứ Tòa
Thánh Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò:
Quả thật là rất khó khăn cho tôi khi đọc mười một trang lời khai của Đức Giám Mục
Carlo Maria Viganò vào ngày 22 tháng Tám, 2018 mà đã được phổ biến (bằng Anh
ngữ) ngày 25 tháng Tám, 2018. Xin lưu ý rằng người từng là vị lãnh đạo thứ nhì
trong Tòa Sứ Thần Tòa Thánh là Đức Ông Jean Francois Lantheaume từng phát biểu
rằng Đức Tổng Giám Mục Viganò đã nói “sự thật.” Qua nhiều năm quen biết, tôi cũng
muốn nói thêm là Đức Tổng Giám Mục Viganò là một người chính trực.
Qua những lời buộc tội nghiêm trọng từ một cựu Khâm sứ Tòa Thánh, tôi tin rằng
rất cần thiết để Đức Thánh Cha cam đoan là có một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ được
nhanh chóng thực hiện. Sự thật của mỗi cáo buộc đã được thiết lập, chỉ cần xử phạt
những người có tội với mục đích để sửa chữa lỗi lầm và khôi phục công lý. Như Đức
Hồng Y Daniel N. DiNardo của Tổng Giáo phận Galvesston-Houston, cũng là Chủ tịch
Hội Đồng Giám Mục của Hoa Kỳ, đã đề cập trong bản phát biểu của Ngài đề ngày
27 tháng Tám, 2018, “Lá thư của Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò mang đến
sự chú ý đặc biệt và khẩn thiết cho cuộc điều tra này. Những câu hỏi được nêu ra cần
được trả lời một cách chính xác và dựa trên những bằng chứng. Nếu không có những
câu trả lời đó, những người vô tội có thể bị bôi nhọ bởi những lời cáo buộc sai trái và
những kẻ có tội thì tiếp tục tự do để lập lại những tội lỗi của quá khứ.”
Chúng ta hãy dành lòng cảm mến và nhớ đến Đức Thánh Cha trong những ngày khó
khăn này. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho và cùng với Đức Thánh Cha trong thời
gian thử thách này như Ngài hằng luôn mời gọi chúng ta. Xin cho công lý được thực
hiện.
Tôi viết lá thư này cùng với các Giám Mục Phụ Tá của tôi, Timothy E. Freyer và
Thành Thái Nguyễn.
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