
  TUÂN PHỤC HUẤN QUYỀN CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
 

Chúa Nhật 11-12-2011 tại Nhà Thờ Chính Tòa Saint-Nicola ở Fribourg bên nước Thụy Sỹ đã diễn ra lễ 

tấn phong giám mục và nghi thức nhậm chức của Đức Cha Charles Morerod. Ngài được Đức Thánh 

Cha Biển Đức XVI chỉ định làm Giám Mục Lausanne, Genève và Fribourg. 

 

Đức Cha Charles Morerod chào đời ngày 28-10-1961 tại Riaz thuộc bang Fribourg của Thụy Sỹ. Năm 

1982 ngài gia nhập Dòng Anh Em Thuyết Giáo và thụ phong Linh Mục ngày 30-4-1988. Từ năm 1991 

ngài là giáo sư thần học và triết học tại Đại Học Giáo Hoàng Angelicum ở thủ đô Roma và năm 2009 

trở thành Viện Trưởng. Cùng năm 2009 ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chỉ định làm Tổng 

Thư Ký Ủy Ban Thần Học Quốc Tế và Tư Vấn Bộ Giáo Lý Đức Tin. Đức Cha Charles Morerod từng đi 

giảng thuyết nhiều nơi trên thế giới và là tác giả của nhiều tác phẩm cùng bài viết nổi tiếng, đặc biệt 

trong lãnh vực đại kết. 

 

Tin Đức Cha Charles Morerod được bổ nhiệm làm Giám Mục Lausanne, Genève và Fribourg, được mọi thành phần dân Chúa tại 

đây hân hoan tiếp nhận. Hơn một tháng trước lễ tấn phong Giám Mục, ngày 3-11-2011, tòa giám mục đã mở cuộc họp báo để 

giới thiệu Đức Cha Charles Morerod. Xin nhường lời cho Đức Cha bày tỏ tâm tình và lòng tuân phục đối với huấn quyền của 

Giáo Hội Công Giáo khi trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. 

 

Khi nhận tin làm giám mục, đáng lý ra tôi phải lo âu trước trách vụ phải chu toàn, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, khi 

người ta lao mình xuống nước với Đức Tin như tấm lưới thì người ta sẽ có được những kinh nghiệm tuyệt vời. Hơn nữa, Giám 

Mục không bao giờ đơn độc. Tôi không đến đây với một chương trình đã vạch sẵn, nhưng tôi sẽ bắt đầu công việc bằng cách 

khám phá, lắng nghe và tìm hiểu! 

 

Thách đố hàng đầu là phải làm sao chứng tỏ cho những người không tin hoặc nghi ngờ thấy rằng: 

- Thật hạnh phúc và may mắn biết bao vì được hồng ân trở thành Kitô hữu! 

 

Với nền văn minh tân tiến của thế giới kỹ thuật số, tôi nghĩ rằng Giáo Hội nên xuất hiện nhiều hơn trên các trang mạng Internet 

để phổ biến giáo huấn và để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Một số đông dân chúng ngày nay mù tịt về 

những vấn đề liên quan đến lãnh vực Đức Tin. 

 

Khi được các ký giả hỏi có thể đưa nữ giới vào thiên chức linh mục hay không, Đức Cha Charles Morerod - tu sĩ dòng Đa Minh và 

là thần học gia - trả lời. 

 

Thật phi lý khi quan niệm người nam trọng hơn người nữ. Không phải như vậy. Nam Nữ chỉ khác nhau. Tôi xin nhắc lại lập 

trường của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về việc không truyền chức linh mục cho phụ nữ. Ngài khẳng định: 

- Không thể nào làm khác hơn được, bởi vì, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ, mặc dầu có các phụ nữ đạo đức đi theo, vẫn chỉ chọn 

các người nam làm tông đồ. Vậy thì chúng ta thi hành điều Chúa bảo chúng ta phải làm! 

 

Liên quan đến việc - vì thiếu Linh Mục và vì nhu cầu mục vụ - có nên truyền chức linh mục cho những người nam đã lập gia đình 

không, Đức Cha Charles Morerod nhấn mạnh như sau. 

 

Vấn đề truyền chức linh mục cho người đã có gia đình cũng như vấn đề độc thân linh mục, không thuộc thẩm quyền của một 

địa phận nhưng thuộc thẩm quyền của Giáo Hội Hoàn Vũ. Theo thiển ý tôi, để giải quyết vấn đề thiếu Linh Mục thì việc đầu tiên 

nên làm chính là phải chứng tỏ được rằng: 

- Thật bõ công, thật tuyệt đẹp khi trở thành Linh Mục! 

 

Phương thế tuyệt hảo nhất để có được ơn gọi Linh Mục, chính là phải làm cho giới trẻ ngày nay cảm nhận và hiểu được rằng: 

- Thiên chức Linh Mục thật đẹp! 

 



Dâng hiến cuộc đời và chấp nhận nếp sống độc thân, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Đúng thế! Nhưng một khi người 

ta hoàn toàn tự ý chấp nhận thì nó sẽ là suối nguồn mang lại hạnh phúc. Cần phải hỗ trợ và nâng đỡ các Linh Mục, làm sao để 

các vị có thể sống và thi hành thừa tác vụ thánh mà không quá bận rộn hoặc quá căng thẳng đến độ bị vỡ tung, bị nhàu nát 

hoặc vì thất trận mà phải lùi bước! 

 

Đức Cha Charles Morerod, tân Giám Mục Lausanne, Genève và Fribourg bày tỏ: 

- Sự hợp tác của giáo dân trong lãnh vực mục vụ không nên những chỉ diễn ra trên bình diện chuyên nghiệp mà còn cần phải 

dấn thân như công tác thiện nguyện nữa. 

 

Khẩu hiệu Giám Mục của ngài là lời thánh Phaolô: ”Đối với tôi, sống là Đức KITÔ” (Philipphê 1,21). 

 

... ”Nếu quả thật sự liên kết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, 

nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh chị em hãy 

làm cho niềm vui của chúng tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng 

một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng 

hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh chị em với nhau, anh 

chị em hãy có những tâm tình như chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Philipphê 2,1-5). 

 

(”Évangile et Mission” bimensuel officiel des diocèses romands: Lausanne, Genève et Fribourg - Sion - Bâle . Abbaye de Saint-

Maurice, 19 . 9 Novembre 2011, trang 450-452) 
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