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Anh Chị Em trong Tổng giáo phận Hamburg thân mến!

Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện trong những tuần và tháng qua với Các ủy 
ban, các nhóm khác nhau và cả các cá nhân từ Tổng giáo phận của chúng ta. 
Thường thì chúng tôi  đã nhìn lại những tháng qua, nhưng  sau   đó chúng tôi 
cũng nhìn vào sứ mệnh của mình cho tương lai. Tôi rất biết ơn vì những cuộc 
gặp gỡ và bàn hỏi thường rất sâu sắc này. Nhiều điều vẫn còn vang vọng trong 
tôi.

Do những sai lầm của tôi trong việc đối phó với lạm dụng tính dục trong Tổng 
giáo phận Köln, nhiều người trong số các bạn đang bất an, niềm tin bị phá vỡ, 
đã làm tăng sự nản chí của không ít người. Cũng có một số tức giận, cảm thấy 
tuyệt vọng trong Giáo hội. Điều đó làm tôi đau đớn và tôi chân thành xin lỗi vì 
những sai lầm của tôi. Tôi cũng chịu trách nhiệm cho tình huống này.

Đó là thời kỳ khủng hoảng đối với Giáo hội ở Đức và nói chung. Chúng tôi đang 
gặp phải tình trạng tồn đọng đổi mới trong Giáo hội - cũng ở Tổng giáo phận 
Hamburg. Ngoài ra, có những thách thức do Corona đặt ra, đồng thời là gánh 
nặng cho tất cả chúng ta đẩy nhanh các thay đổi một lần nữa.

Quyết định của Đức Giáo Hoàng không chấp nhận đơn từ chức của tôi, và 
nhiều cuộc trò chuyện trong vài tuần qua đã thách thức tôi phải liên tục nhận 
trách nhiệm làm Giám mục của mình. Đối với tôi có một nhiệm vụ rõ ràng để 
làm việc đối với bản thân và thay đổi hệ thống. Thực tế hiện nay của Hội thánh 
cho chúng ta thấy những nhiệm vụ mà từ đó tôi và chúng ta không thể và 
không nên che giấu. Chúng tôi đang phải đối mặt với những biến động rõ 
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ràng. Các kịch bản phá hủy có thể đáng sợ; nhưng chúng tôi cũng có thể gọi 
đó là lời hiệu triệu và nắm bắt cơ hội.

Anh Chị Em tín hữu thân mến, tôi đã học được rất nhiều điều trong vài tháng 
qua và tôi đã sẵn sàng chấp nhận những thử thách và lên chương trình. Đối 
với tôi, các chủ đề và nhiệm vụ sau đây rất nổi bật:

Phòng ngừa, can thiệp và đánh giá lại

Phòng chống lạm dụng tính dục là một nền tảng để hành động - cũng như một 
quy trình xử lý nhất quán, để thực thi công lý cho những người bị ảnh hưởng bởi 
bạo lực tính dục và những trải nghiệm đau đớn của họ.

Tất cả nhân viên toàn thời gian và tình nguyện trong Tổng giáo phận Hamburg 
phải tham gia một khóa đào tạo phòng ngừa về chủ đề này, phải có giấy 
chứng minh xác nhận này khi bắt đầu nhiệm vụ của họ và phải có thêm giấy 
chứng nhận thông quan của cảnh sát. Nếu không có, không thể phục vụ trong 
giáo phận của chúng tôi.

Tất cả các giáo xứ và cơ sở trong Tổng giáo phận Hamburg có nhiệm vụ phát 
triển và thực hiện sự bảo vệ về vấn đề này. Thời hạn nộp trễ nhất vào ngày 
01 tháng 10 năm 2022. Cho đến lúc đó, tất cả các bước phát triển phải được 
trình bày với một lịch trình ràng buộc. Để các quy trình phát triển cần thiết đã 
được biết đến và thường đã được bắt đầu. Nhiều cơ sở đã đệ trình khái niệm 
bảo vệ của họ và đã được chứng nhận vào năm 2021. Việc thực hiện khái niệm 
bảo vệ sẽ luôn là một chủ đề kể từ bây giờ vào dịp thăm mục vụ của Giám mục.

Một hội đồng cho những người bị ảnh hưởng và ủy ban xử lý độc lập hiện đang 
được thành lập cùng với các giáo phận Osnabrück và Hildesheim. Kết hợp với   
vùng Mecklenburg cũng sẽ đưa ra một dự án tổng thể để đối phó với lạm dụng 
tính dục cho Tổng giáo phận của chúng ta.

Chúng tôi đang làm việc kiên quyết để tạo ra các cấu trúc và quy trình hỗ trợ 
cho mọi hình thức chống lại mầm mống khuyến khích lạm dụng. Chúng tôi đã 
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đặt một số nền tảng vững chắc cho việc này trong Tổng Giáo phận của chúng 
ta, ví dụ các quy trình trong một loạt các quy trình cần được kiểm tra lại nhiều 
lần.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi cũng áp dụng vào cho tất cả các hình 
thức lạm dụng tâm linh và phát triển các tiêu chí, thủ tục trong sự hợp tác chặt 
chẽ với Hội đồng Giám mục Đức. Trong Tổng giáo phận của chúng ta có một 
nhóm làm việc về chủ đề này có thể được yêu cầu trợ giúp.

Tôi đảm bảo rằng các quy trình trong lĩnh vực phòng ngừa, can thiệp và quá 
trình xử lý được thông báo một cách minh bạch và công khai. Trong tương lai 
sự việc này sẽ cũng phát hành một báo cáo hoạt động toàn diện cho hàng 
năm.

Tôi biết – chính xác vì nhiều điều những người bị ảnh hưởng đã báo cáo cho 
tôi: Không có biện pháp nào và không có sự công nhận nào có thể chữa lành 
nỗi đau khổ của những người bị ảnh hưởng. Nhưng với những người này và 
các nền tảng khác, chúng tôi phải làm việc rất nhiều để đảm bảo sự bảo vệ tốt 
nhất có thể.

Giáo hội phục vụ – gần gũi với mọi người 

Với Chúa Giêsu, chúng ta muốn gần gũi với mọi người. Chúng ta đang trên con 
đường cùng nhau với những người dân Bắc Đức, trong những thăng trầm của 
cuộc đời họ. Là giám mục, tôi sẽ nhìn mạnh mẽ hơn trước vào những  người  
yếu  đuối  và đánh  giá những người bị thiệt thòi và đứng lên vì họ. Vì vậy, tôi đã 
quyết định gặp gỡ và lắng nghe mọi người thường xuyên hơn trong các tổ 
chức xã hội khác nhau. Trọng tâm, tôi đặt câu hỏi về Chúa Giêsu: “Anh muốn 
gì, Ta làm cho anh?” (Luca 18:41)

Tôi xem Giáo hội của chúng ta là một cộng đồng phục vụ. Điều này đi đôi với 
việc củng cố cơ quan Caritas. Tôi đang suy nghĩ về các hành động cá nhân của 
mỗi cá nhân và tất nhiên đối với hiệp hội Caritas của chúng ta, nhưng trên hết 
là đối với họ về từ thiện cộng đồng. Đối với tôi, một thái độ từ thiện là điều cần 
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thiết và hướng tới tương lai. Trong mục vụ của Tổng giáo phận và các giáo xứ 
Caritas có tầm quan trọng. Bước đầu tiên, tôi muốn mời mọi người và kết nối 
chặt chẽ hơn với nhau.

Giáo hội học hỏi – văn hóa hợp tác của chúng ta

Quyền lực bộc lộ tính năng động của nó trong mọi mối quan hệ xã hội. Tuy 
nhiên, quyền lực có thể không bao giờ được sử dụng cho sự thống trị của 
người này đối với người khác và thực hiện quyền thống trị – chắc chắn không 
phải trong Giáo hội. Đặc biệt, là không phải sau đó nếu người đó giữ một chức 
vụ hoặc một vị trí cao hơn trong hệ thống phân cấp. Nơi nào điều đó xảy ra, 
quyền lực bị lạm dụng.

Tôi muốn “nguyên tắc bình đẳng” được áp dụng tại Tổng giáo phận Hamburg: 
tình nguyện viên và nhân viên chính thức, linh mục và giáo dân, nhân viên và 
quản lý nên sử dụng sức mạnh mà họ có để vươn tới gặp phải. Điều đó cũng 
áp dụng cho các giám mục và tất nhiên, cho cả tôi nữa. Điềm báo trước bất kỳ 
sự khác biệt chính đáng nào giữa chúng ta là chúng ta cùng nhau bước đi với 
tư cách là Dân Chúa và là “Hội thánh trong mối quan hệ”.

Qua những cuộc trò chuyện trong vài tháng qua, tôi cũng nhận thấy những 
tổn thương từ những người đã từng trải qua nó một cách đau đớn. Do đó, tôi 
muốn đưa ra 5 thông báo cụ thể theo tinh thần của một Giáo hội học hỏi và 
đưa ra đề xuất.

Thứ nhất: Trong vài tháng tới, một hệ thống quản lý khiếu nại sẽ được thiết lập 
tại Tổng giáo phận Hamburg. Thông báo về việc lấp đầy vị trí sẽ diễn ra trong 
quý này. Điều này làm cho các khiếu nại có thể giải quyết từ những người liên 
hệ độc lập, những người đảm bảo tuân thủ giải quyết thủ tục khiếu nại với 
trách nhiệm rõ ràng.

Thứ hai: Tôi muốn hiệu quả công việc của ủy ban giáo phận của chúng ta 
nâng cao. Làm thế nào bạn có thể tham gia làm việc nhiều hơn? Làm thế nào 
để quản lý một hội đồng để trở thành một Giaso hội? Để làm rõ điều này, 
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chúng tôi đánh giá các ủy ban của mình trong việc phát triển Hội đồng Mục vụ 
Giáo phận và Hội đồng Kinh tế. Hội đồng Tổng giám mục được giữ vô thời hạn 
và thay vào đó tôi muốn mời các nhóm cộng hưởng về các chủ đề cụ thể.

Thứ ba: Chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa công tác nhân sự và tăng cường giao 
tiếp. Cải thiện văn hóa phản hồi của chúng ta nên là một vấn đề then chốt 
trong phát triển nguồn nhân lực. Tôi hy vọng rằng một nền văn hóa phản hồi 
đang hoạt động sẽ được phát triển và thực hiện theo cả hai hướng. Một công 
cụ quan trọng cho việc này là đánh giá ràng buộc cho hàng năm. Một chương 
trình vì sự thăng tiến nghề nghiệp cho giới phụ nữ trong Tổng giáo phận Ham-
burg sẽ thực hiện. Hơn nữa, bộ phận nhân sự sẽ đặt ra các tiêu chuẩn mới cho 
quy trình đăng ký xin việc.

Thứ tư: Tôi cũng muốn tự mình làm việc để cho sự giao tiếp được tốt hơn. Tôi 
sẽ cung cấp thường xuyên những giờ trò chuyện kỹ thuật trực tuyến. Thông tin 
về điều này sẽ sớm có trên trang Webseite của giáo phận chúng tôi. Bên cạnh 
đó tôi đang nghĩ về một “Ngày Tòa Giám mục mở cửa” cho tất cả nhân viên 
toàn thời gian và tình nguyện.

Thứ năm: Tôi vẫn cam kết với các dự án đang triển khai cho đến những dựán 
mới tạo ra các mô hình lãnh đạo cho các giáo xứ. Chúng ta phải thay đổi một 
cái gì đó. Đó là tại sao tôi đã ủy thác một dự án nhân sự khác với tiêu đề “tiếp 
tục truyền giáo”, dự án này sẽ phát triển và đánh giá các định dạng công việc 
thử nghiệm trong các lĩnh vực mục vụ khác. Một nhóm làm việc như thế sẽ 
hình thành trong quý đầu tiên của năm nay.

Đến gần Thiên Chúa

Anh Chị Em thân mến,

Ở cuối thư này, hãy để tôi nói về nguồn gốc của Kitô giáo chúng ta. Trong Cựu 
ước, chúng ta đã đọc về dân tộc Do Thái khi trở về Giêrusalem, lúc bấy giờ là 
một thành phố hoang tàn. Việc thờ phụng trong đền thờ đã được hoạt động 
trở lại và đức tin được phục hồi. Khi kết thúc phần trình bày của mình, người 



ghi Thánh Kinh Esra nói: “Hãy đừng lo lắng; vì niềm vui của Chúa là sức mạnh 
của anh em.” (Neh 8:10)

Tôi tin chắc rằng điều này cũng áp dụng cho chúng ta: Niềm vui ở đâu được 
tuyên dương trong Chúa, thì chúng ta thực sự mạnh mẽ, chúng ta có sức tỏa 
sáng và có một điều gì đó truyền tải cho nhau.

Không dễ gì để có được niềm vui ấy, nhưng mỗi người đều tự chịu trách nhiệm 
về cách nghĩ và thái độ của mình. Tôi ước mong có thêm không gian trong 
Giáo hội của chúng ta để chiêm niệm, suy ngẫm hoặc chỉ cầu nguyện trong 
thinh lặng. Ngoài việc cử hành nghi thức Thánh Thể, chúng ta phục hồi sự đa 
dạng các hình thức cầu nguyện và rao truyền Lời Chúa. Tôi muốn như vậy, với 
tư cách giám mục để đóng góp vào việc này và cũng để cầu nguyện với Anh 
Chị Em, mà không cần phải luôn tự mình là người chủ tế buổi lễ.

Trong thời gian tới, tôi mời gọi mọi người vào mỗi Thứ Tư đầu tháng, lầnđầu 
tiên vào Thứ Tư Lễ Tro này, có giờ chầu Thánh Thể thinh lặng tại nhà thờ Chính 
Tòa St. Marien từ 19g đến 21g. Nơi đây, tôi yêu cầu Anh Chị Em đưa ra những ý 
tưởng suy tư cho các bài đọc của Chúa nhật sắp tới. Nếu không có, thì chúng 
ta kết hợp với Chúa trong thinh lặng và kết thúc với Kinh Tối Phụng Vụ. Trong 
một bầu khí đôi khi ngột ngạt thì lời cầu nguyện giống như một hơi thở thật 
sâu mà chúng ta không sợ hết không khí.

Với lời này không kết thúc mọi thứ. Ngược lại: sự phát triển của Tổng giáo 
phận Hamburg tiếp tục tiến bước và sẽ tăng tốc. Tôi lãnh nhận sự thử thách 
này và mời gọi Anh Chị Em tiếp tục cùng nhau thực hiện nó.

Với những lời chúc lành tốt đẹp nhất, tôi kính chào

Tổng giám mục Dr. Stefan Heße
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