
 

Thư Giám Mục Bertn I. Eidsvig gởi cho các giáo xứ. 

Sẽ được đọc lên trong những thánh lễ cuối tuần 28/2 đến 1/3 năm 2015. 

Anh chị em tín hữu thân mến, 

Như các phương tiện truyền thông đã loan tin, vào ngày thứ Năm 26/2 vừa qua, 
cảnh sát Oslo đã tiến hành một cuộc khám xét các cơ sở của giáo phận ở 
Akersveien 5. Nguyên do là nghi ngờ giáo phận đã lập danh sách nhiều giáo dân 
công giáo hơn là con số thực sự. Ngoài ra họ đã tạm thời khởi tố giáo phận, một 
nhân viên trong ban quản trị – và tôi. 

Tôi và các cộng sự viên rất buồn lòng về sự kiện này. Chúng tôi không bao giờ 
có ý định ghi tên ai ngoài ý muốn của họ, hoặc để  nhận được tài trợ trên những 
người không phài là công giáo. Mặc dầu vậy chúng tôi phải đối diện với thực tế 
là rất tiếc đã có sai lầm xảy ra. Chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm rằng danh 
sách thành viên của chúng ta được chính xác, và làm hết sức có thể để cung cấp 
cho cảnh sát tất cả những thông tin mà họ cần. 

Chúng tôi cũng thực hiện những cuộc điều tra riêng. Ngay từ hồi tháng 1, tôi đã 
cho tiến hành một cuộc điều tra độc lập trong nội bộ, để tìm xem những gì đã 
xảy ra. Chúng tôi đang chờ đợi bản phúc trình điều tra này và sẽ thông báo cho 
các giáo xứ những đúc kết của cuộc điều tra. 

Sự việc này là một gánh nặng rất lớn cho ban quản trị giáo phận và cho cá nhân 
tôi – nhưng cũng là gánh nặng không ít cho các tín hữu, phải gánh chịu những 
việc không thuộc trách nhiệm của anh chị em. Hãy biết rằng tôi luôn nghĩ đến 
anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em trong thời điểm khó khăn này. Tôi 
cũng rất biết ơn nếu anh chị em có thể cầu nguyện cho các cộng sự viên của tôi 
và tôi. 
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