Ngày 17 tháng 08, năm 2018
Kính thưa Anh Chị Em trong Chúa Kitô,
Tôi rất buồn và bối rối bởi những tin tức gần đây nhất về sự việc những linh mục và giám mục tại
nước Hoa Kỳ đã làm hại đến rất nhiều nạn nhân, và trong đó là sự phản bội lòng tin tưởng của giáo
dân qua những hành vi tội lỗi, và nhiều thiếu sót do chính họ gây ra. Đó là một bi thảm, và tôi xin
thay mặt cho các anh em giám mục và linh mục của tôi, xin sự tha thứ từ mỗi người chúng ta. Sự
kiện này thúc đẩy tôi mạnh dạn hơn để đảm bảo rằng không một em nhỏ dưới vị thành niên và
người trưởng thành yếu thế nào bị tổn thương do sự lạm dụng gây ra.
Tôi muốn đảm bảo với toàn giáo dân trong giáo phận rằng, các biện pháp bảo vệ trẻ em được thực
hiện nghiêm túc tại trong Giáo phận St. Petersburg. Chúng tôi luôn đòi hỏi kiểm tra lý lịch tất cả
mọi người, bao gồm các linh mục, các thầy phó tế và các chủng sinh, khi họ trực tiếp phục vụ với
các trẻ em và những người trưởng thành yếu thế. Trên trang website của giáo phận, giáo dân sẽ
thấy chi tiết các chủ trương qui định về việc đạm bảo an toàn cho các trẻ em, cũng như danh sách
tên tuổi của các linh mục trong Giáo phận St. Petersburg, từng bị cáo buộc tội lạm dụng trẻ em
dưới tuổi thành niên.
Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai trong giáo dân từng là nạn nhân của sự lạm dụng hoặc nhận thức được
đang bị lạm dụng, nên liên lạc trực tiếp với chính quyền địa phương và liên lạc ngay với điều phối
viên hỗ trợ nạn nhân lạm dụng của giáo phận tại số điện thoại 866-407-4505 để được giúp đỡ.
Thông tin này cũng đã được thông báo trên trang website của giáo phận.
Với tất cả các bước cải tiến đã được thực hiện, chúng ta có thể làm được nhiều hơn, và chúng ta
sẽ làm nhiều hơn. Một nỗ lực đang tiến hành xuyên quốc gia hầu gây chú ý tới các giáo dân, các
chuyên gia và Tòa Thánh Vatican hầu xác định những thay đổi cần thiết để cải thiện việc bảo vệ
tất cả giáo dân. Tôi cam kết chịu trách nhiệm với tất cả giáo dân và tiếp tục thực thi các chính sách
đã đưa ra, trong đó bao gồm công khai thông báo đến cộng đồng khi có một vụ lạm dụng xảy ra
và sẽ loại bỏ ngay công việc mục vụ đối với kẻ lạm dụng.
Xin mọi người hãy cùng với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân mà cuộc sống của họ đã bị tổn
thương do sự lạm dụng gây ra. Tôi cầu nguyện cho mỗi giáo dân, để niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô
của quý ông bà sẽ không bao giờ bị nao núng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Giáo Hội và các nhà
lãnh đạo trong Giáo Hội. Chúng ta có thể học hỏi được từ những sai lầm trong quá khứ, để chúng
ta có thể bảo vệ tốt hơn những người mà chúng ta được mời gọi phục vụ.
Thân ái trong Chúa Kitô,
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Đức Cha Gregory Parkes
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