
Tóm tắt Phản hồi của các Phiên Lắng nghe mùa Thu 
 
Vào ngày 13/09/2018, Giám mục Patrick J. McGrath đã thông báo một chuỗi các phiên lắng nghe để 
nghe những người là nạn nhân khi còn là trẻ em bị giáo sĩ lạm dụng tình dục trực tiếp hoặc ở trong 
gia đình của mình và để tìm thông tin từ những người tham dự nhằm thực hiện cải cách và chữa 
lành.  
 
Tham gia các phiên này cùng Giám mục McGrath có Trợ lý Giám mục Oscar Cantú, Anthony 
Gonzalez, Giám đốc Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn Dễ bị tổn thương (OPCVA), và 
Griselda Cervantez, Điều phối viên Hỗ trợ Nạn nhân. 
 
Thời gian và địa điểm của các phiên này: 

• Thứ Bảy, ngày 22/09 Hội trường Our Lady of the Rosary ở Palo Alto 
• Thứ Ba, ngày 02/10 Giáo xứ Most Holy Trinity ở San Jose 
• Thứ Sáu, ngày 12/10 Giáo xứ Saint Martin of Tours ở San Jose 
• Thứ Tư, ngày 17/10 Giáo xứ Santa Teresa ở San Jose 

 
Ước tính có 300 người tham dự tất cả các phiên. Các phiên, mỗi phiên kéo dài khoảng hai giờ, bắt 
đầu bằng một phát biểu mở đầu ngắn gọn từ Giám mục McGrath. Sau đó, tất cả những người có 
mặt có thể đến micro và đặt câu hỏi và/hoặc chia sẻ suy nghĩ của họ với Giám mục và tất cả những 
người có mặt. 
 
Thạc sĩ Thần học, Tiến sĩ, Rosemary Ellmer đã được yêu cầu tạo điều kiện cho bốn Phiên lắng nghe 
và ghi chú từng phiên và để cung cấp một bản tóm tắt tổng thể. Khi xem lại các ghi chú của mình 
trong cả bốn phiên, Ellmer đã viết rằng rõ ràng có nhiều sự trùng lặp trong các vấn đề được đưa ra ở 
mỗi phiên. Tóm tắt của cô đã được trình bày theo 10 danh mục phản hồi theo chủ đề rõ ràng trong 
tất cả các phiên. Các danh mục này dựa trên các phát biểu cụ thể của những người tham gia. 
 
Dưới đây là 10 danh mục phản hồi chung: 
 

I. Những trải nghiệm đau đớn của nạn nhân và gia đình họ 
 

II. Sự thiếu tin tưởng và niềm tin vào Giáo hội 
 

III. Sự cần thiết phải cải cách văn hóa của giáo sĩ trong Giáo hội 
 

IV. Sự cần thiết phải cải cách về việc lựa chọn, đào tạo và giám sát giáo sĩ 
 

V. Sự cần thiết phải có những hành vi đang diễn ra thể hiện sự ăn năn và thay đổi hành vi 
của nhà thờ và mối quan tâm đối với nạn nhân và các gia đình 

 
VI. Sự cần thiết phải cải cách về vai trò của giáo dân trong Giáo hội 

 
VII. Sự cần thiết phải cải cách về việc đối xử với phụ nữ trong Giáo hội 

 
VIII. Quan tâm đến tương lai của Giáo hội 

 
IX. Những hành động khác trong tương lai mà giáo dân mong muốn 

 
X. Quan tâm đến việc xử lý các báo cáo lạm dụng tại Presentation High School 

 
Các phiên lắng nghe này là một phần của các hành động đang diễn ra mà Giáo Phận San Jose đã 
thực hiện để hỗ trợ chữa lành và trách nhiệm và để cải thiện các nỗ lực cảnh giác, đào tạo và phòng 
ngừa. Vào ngày 18/10/2019, Giám mục đã công bố danh sách các giáo sĩ với những cáo buộc đáng 
tin cậy và bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất về hành động của những người có quyền lực và đã vi phạm 
niềm tin thiêng liêng đó bằng cách lạm dụng trẻ em.   



 
Trong suốt mùa thu và mùa đông, công ty Kinsale Management Consulting, Tiến sĩ McChesney và 
đội ngũ của cô từ Kinsale Management Consulting đã hoàn thành một đánh giá độc lập chuyên sâu 
về các hồ sơ nhân sự liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em của bất kỳ giáo sĩ nào được Giám 
mục San Jose bổ nhiệm hoặc trong những năm trước khi chúng tôi được Tổng Giám mục San 
Francisco thành lập vào năm 1981. 
 
Vào tháng Tư, Giáo Phận San Jose sẽ cập nhật Danh sách Tiết lộ Lạm dụng của Giáo sĩ, là kết quả 
của thông tin nhận được từ đánh giá của Kinsale về hồ sơ nhân sự và các tiết lộ gần đây của các 
tổng giáo phận/giáo phận khác và các dòng tu. 
 
Giám mục McGrath và Giám mục Cantú đang tiếp tục tìm cách cải thiện sức khỏe và phúc lợi của 
các giáo sĩ chúng ta; cùng với những cách để giáo sĩ trở nên minh bạch hơn và chịu trách nhiệm cho 
hành vi sai trái của họ. 
 
Các Giám mục đã khuyến khích các nạn nhân/người sống sót khác lên tiếng. Bất kỳ ai là nạn nhân của việc 
lạm dụng tình dục bởi bất kỳ ai làm việc nhân danh Giáo hội cần liên hệ với chính quyền dân sự (sở cảnh sát 
hoặc văn phòng cảnh sát trưởng) và sau đó liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người lớn Dễ bị tổn 
thương (OPCVA) theo số điện thoại (408) 983-0113 hoặc opcva.ethicspoint.com. 


