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Dân, Gia Đình, và Sự Sống đã lên tiếng phê bình 

Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của tổng giáo 

phận Philadelphia về quan điểm của ngài cho rằng 

Tông Huấn Amoris Laetitia không hề thay đổi giáo 

huấn của Giáo Hội Công Giáo, cụ thể là những ai 

đã ly dị và tái hôn thì không thể rước lễ. 

Đức Tổng Giám Mục Kevin Farrell nói:    

 

“Tôi không chia sẻ quan điểm Đức Tổng Giám Mục 

Chaput đã đưa ra, không.”      

 

Đức Tổng Giám Mục Kevin Farrell, là người sẽ được 

nâng lên hàng Hồng Y vào ngày thứ Bẩy 19 tháng 11, nói thêm:   

 

“Tôi nghĩ rằng có đủ loại hoàn cảnh và tình huống khác nhau mà chúng ta phải nhìn vào 

từng trường hợp một khi vấn đề được nêu ra với chúng ta.”`  

 

Hồi tháng Bảy vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Chaput đã ban hành một bản hướng dẫn cho 

tổng giáo phận Philadelphia khẳng định rằng giáo huấn truyền thống của Giáo Hội không 

thể thay đổi, nghĩa là người Công Giáo đã ly dị và tái hôn thì không thể rước mình Thánh 

Chúa nếu họ không sống với người phối ngẫu mới như anh trai, em gái.`  

 

Đức Hồng Y Farrell cho rằng từng Giám Mục riêng lẻ không nên đưa ra các hướng dẫn cho 

việc thực hiện Tông Huấn Amoris Laetitia cho đến khi một “hội nghị tất cả các giám mục 

Hoa Kỳ hoặc nói rộng ra là tất cả các giám mục của một quốc gia ngồi xuống và thảo luận 

về những điều này.”  

 

Tưởng cũng nên biết thêm là Đức Tổng Giám Mục Chaput là chủ tịch của Ủy ban Giám Mục 

Hoa Kỳ cho việc thực hiện Tông Huấn Amoris Laetitia.  

 
Source: Catholic World News - Vatican official regrets Archbishop Chaput’s interpretation of Amoris Laetitia 
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