
 

 

 

Kính thăm tất cả các bác trong Nhóm DĐGD, 

 

Con là LM. Nguyễn Hùng Đức hiện đang coi sóc hai xứ đạo 

nhỏ bé người Mỹ. Con cảm ơn các bác đã gởi báo hằng 

tháng cho con.  

 

Con có một số ý kiến nhỏ bé mong các bác đọc hay đưa lên 

báo để cho bà con biết. 

 

Đây là những ý kiến của con: 

 

1. Như các bác biết vì LM Mỹ được các GM che chở, 

nên các việc làm xấu của họ đã làm trong 50 năm qua, 

nay được báo chí khui ra, nên Giáo Hội Mỹ cũng như 

địa phận của con mất hơn 10 triệu dollars để bù cho 

những việc sai trái của một số nhỏ LM đã làm.  

 

Nếu các LM và GM địa phận báo với cảnh sát hay sa thải 

mấy LM đó thì Giáo Hội Mỹ đâu có bị mang tiếng như bây 

giờ. 

 

Địa phận con cũng như các địa phận khác bây giờ có 

luật là: Phải trình cảnh sát và GM khi có LM nào làm xấu 

cho Giáo Hội và thanh danh của địa phận. Mấy LM đó sẽ bị 

sa thải nếu có tội. 

 

Con mong các bác và giáo dân Việt Nam mình hiện ở các xứ 

đạo Việt Nam phải gởi thư đến GM hay lên tiếng khi cha xứ 

của mình làm những điều mà Giáo Hội không cho phép. Thí 

dụ như cha xứ ăn cắp tiền của giáo dân đóng góp hằng tuần 

để vào nhà băng riêng của mình; LM hiếp đáp giáo dân vì 

họ nghèo, hay khi đi làm đám ma, đám cưới mà phải trả tiền 

trong phong bì trước; LM phạm các tội dâm ô dù với người 

lớn hoặc trẻ nhỏ.  

 

2. Con mong muốn các bác không bị mang tiếng 

"chống cha là chống Chúa".  

 

Nếu các bác làm đúng thì Chúa sẽ ban ơn lành cho các bác. 

Chúa Kitô đã từng bị chống đối vì Lời Giảng Đúng, nên các 

bác đừng có lo lắng mà cứ bước đi trên con đường Chúa đã 

mời gọi. Các bác phải viết lên những sự thật nếu có linh 

mục nào đã làm xấu cho Giáo Hội. Các bác viết đúng thì 

tâm hồn sẽ không bao giờ bị buồn phiền, hay phải xấu hổ. 

Xấu hổ phải đến với ai làm sai trái mà thôi. 

 

3. Còn vấn đề " LM Không Làm Chính Trị"  

 

thì với lương tâm của một Ngôn Sứ, một Công Dân, LM và 

GM phải đứng lên để nói với nhà cầm quyền những gì mà 

Giáo Hội buộc mình phải lên tiếng. Tỷ dụ như Phò Sự Sống,  

 

 

 

 

 

 

Chống Phá Thai; Như vụ nhà cầm quyền CS lấy đất của giáo 

xứ Thái Hà; Vụ buôn người trá hình; Vụ bán con gái Việt 

Nam và các em nhỏ làm điếm ở Campuchia, Trung Cộng, 

hay Thái Lan v.v… 

 

Các LM phải đứng lên chống lại những bất công mà cộng 

sản đã làm cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam mình. 

Việt Nam không có Tự Do thì LM và GM phải lên tiếng chứ 

không được vô cảm. Đó là những việc Giáo Hội kêu gọi các 

GM và LM phải làm. 

 

4. Các bác phải cảnh báo với Toà Thánh về các LM 

hoặc GM quốc doanh.  

 

Các bác thu thập tất cả những bài giảng, bài viết hoặc việc 

làm của các ông quốc doanh, dịch ra tiếng Anh gởi đến Toà 

Thánh hay đến vị đại diện Toà Thánh để các ngài biết mà đề 

phòng mấy ông quốc doanh này. 

 

5. Nếu được như vậy thì các LM xấu sẽ không dám làm 

bậy nữa.  

 

Nếu giáo dân và các bác không lên tiếng, không viết lên thì 

mấy ông này sẽ tiếp tục làm nhiều điều xấu nữa. 

 

Con mong các bác sẽ đưa ý kiến của con lên báo để bà con 

biết. 

 

Xin Chúa ban nhiều hồng ân đến các bác trong Nhóm 

DĐGD.  

 

LM. Peter Nguyễn Hùng Đức, Pastor  

Catholic Church St. Joseph, IA 

 

Kính thưa cha Đức,  

 

Thể theo ý muốn của cha, DĐGD cho đăng trọn bài viết của 

cha để độc giả, từ Giám Mục, Linh Mục đến Giáo Dân, suy 

gẫm, thẩm định và thực thi trong Mùa Chay Thánh này.  

 

Mỗi điểm cha nêu ra đều có thể viết thành một bài dài năm, 

bảy trang. Trên Diễn Đàn Giáo Dân cũng đã đăng nhiều bài 

liên quan đến các vấn đề cha đã nêu lên. Tuy nhiên lần này 

tất cả đã được cha, một linh mục trẻ, gói ghém trong một lá 

thư vừa gọn nhẹ, vừa đơn sơ chân chất nhưng rốt ráo, nhiệt 

thành và khẳng khái. Hy vọng độc giả và thức giả sẽ đón 

nhận với tất cả tâm tình. 

 

DĐGD ước mong cha luôn đồng hành và cầu nguyện cho 

Diễn Đàn luôn theo Thánh Ý Chúa.  
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