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Gởi đến tất cả giáo dân trong Tổng Giáo Phận Toronto, 

 

“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau.” (Cr 12:26) 

 

Trong những ngày gần đây, giới truyền thông báo chí đã để ý nhiều đến bản báo cáo của bồi thẩm đoàn 

về nạn lạm dụng tình dục của các tu sĩ trong tiểu bang Pennsylvania. Để đáp lại vấn nạn này cũng như 

những lạm dụng khác trong lòng Giáo Hội toàn cầu, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã gởi một thư đến 

mọi tín hữu. Đây là một thông điệp quan trọng cho tất cả mọi người, nhưng hơn hết nó phải được đọc 

và suy gẫm bởi các giám mục, linh mục và những ai đang giữ vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội. 

 

Chúng ta thừa nhận rằng kể từ thời của Giu-đa, một số những người được Chúa ủy thác sứ mạng tông 

đồ thánh thiêng đã ngoảnh mặt đi theo ma quỷ. Đáng xấu hổ là một số tu sĩ đã dùng thiên chức linh 

mục để lường gạt những trẻ em ngây thơ qua việc lạm dụng và kiểm soát. Chúng ta đã thấy những hành 

động này ngay cả giữa các giám mục; một bức tranh thật buồn nôn về quyền lực, dục vọng và sự tự tôn. 

 

Chúng ta phải bảo đảm rằng có một văn hóa nhận trách nhiệm áp dụng cho tất cả những ai giữ vai trò 

lãnh đạo trong Giáo Hội. Các giám mục, cả ở Canada vả trên thế giới, phải tạo khuôn mẫu về thái độ 

cư xử, sự công khai và chịu trách nhiệm mà chúng ta mong muốn từ các linh mục. Chúng ta phải làm 

gương, bằng một cuộc sống đặt Chúa Giê-su làm tâm điểm, để phục vụ với bản tính thiện của những 

mục tử, những cha quản xứ và những cha linh hướng. Chúng ta còn phải gầy dựng lại niềm tin đã bị 

tổn thương của nhiều người đã và đang rời bỏ Giáo Hội khi nghe biết được những vụ tai tiếng này khắp 

thế giới, và ngày càng có thêm những giáo dân ngoan đạo tỏ nên phẫn nộ, vì những vụ lạm dụng tình 

dục và sự thất bại trong việc giải quyết chúng. 

 

Từ cuối thập niên 1980, giáo hội ở Canada đã làm việc để cung cấp các tiêu chuẩn đặc biệt nhằm giải 

quyết các cáo buộc về lạm dụng tình dục. Tại Tổng Giáo Phận Toronto, chúng tôi đã tuân theo Luật An 

Toàn Môi Sinh chi tiết đã gần 30 năm. Chúng tôi sàng lọc hàng ngàn tình nguyện viên phục vụ trong 

phẩm trật hàng năm, duyệt xét tiền án cũng như tuyển lựa và trắc nghiệm khắt khe những ứng viên cho 

thiên chức linh mục. Chúng tôi đã khai triển và cập nhật các Luật Lệ và Phương Thức cho các Trường 

Hợp được xem có Hành Vi Xấu, và sẽ tiếp tục làm như thế. Các phương thức đó vạch ra cách chúng tôi  

giải quyết bất cứ cáo buộc về hành vi xấu nào của tu sĩ hay nhân viên thông thường của Giáo Hội. Các 

thông tin mạng này luôn có sẵn ở www.archtoronto.org/about-us/safe-environment. Tôi khuyế n 
khích mọ i nạ n nhân bở i lạ m dụ ng đư a sự  việ c ra ánh sáng. 
 

Chúng tôi đã tập trung lo lắng và quan tâm đặc biệt cho khóa đào tạo các tu sinh và cho Chủng viện. 

Khóa hình thành và nhận biết ơn gọi đã được kéo dài và có chiều sâu sao cho những người được tấn 

phong có đủ thời gian chuẩn bị để phục vụ chúng ta như những linh mục hạnh phúc, khỏe mạnh và 

thánh thiện. 

 

Tôi thật biết ơn sự phục vụ nhiệt thành của các linh mục, các thầy phó tế, các thầy và các sơ, những thủ 

lãnh giáo dân cùng mọi giáo dân thường xuyên đến nhà thờ, đã thật sự biểu hiện tình yêu của Chúa Ki-

tô. Tôi khuyến khích những ai trung thành phụng sự trong các giáo xứ của chúng ta và xa hơn tiếp tục 

công việc và gương tốt lành của họ. 

 

Trong 2 chuỗi ngày cuối tuần tới đây, tại các Thánh Lễ trong Tổng Giáo Phận, chúng ta sẽ cầu nguyện 

cho các nạn nhân bởi lạm dụng tình dục, đặc biệt cho những ai bị bội ước bởi Giáo Hội và các tổ chức 

khác. 

http://www.archtoronto.org/about-us/safe-environment


 

Đây là thời điểm cho cuộc sống mới và tái khấn hứa trong toàn Giáo Hội. Tai tiếng không phải là việc 

sự ác đã bị vạch trần, dù đau đớn rành rành ra đấy; mà tai tiếng thật sự là khi sự ác làm ung thối trong 

bóng tối. Một khi đã bị phơi bày, sự ác có thể bị diệt tận gốc. Điều này phải xảy ra. Rồi cuộc sống mới 

có thể bắt đầu, cuộc sống hân hoan thánh thiện mà Chúa Giê-su mời gọi tất cả chúng ta bước tới. 

 

Chân thành trong Chúa Ki-tô, 

 

Thomas Collins 


