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Quí ông bà anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Tuần trước, giám mục của một giáo phận khác đã thông báo với tôi rằng một trong những linh mục của ngài,
trong khi xem một đoạn video, đã phát hiện ra rằng ngài đã được rửa tội không đúng cách khi còn là một đứa trẻ sơ
sinh bởi Phó tế Philip Webb, một phó tế vĩnh viễn được thụ phong cho Giáo phận Dallas, nhưng thời gian đó được chỉ
định phục vụ tại nhà thờ Công giáo thánh Catherine of Siena ở Carrollton, Texas, thuộc Giáo phận Fort Worth. Giống
như linh mục của Tổng giáo phận Detroit, người gần đây đã phát hiện ra rằng mình cũng đã được rửa tội không hợp
lệ, chàng thanh niên đó đã thứ tự được rửa tội, thêm sức, rước lễ lần đầu, thụ phong phó tế và thụ phong linh mục. Tuy
nhiên, Phép Rửa không thành của ngài đã có những ảnh hưởng khủng khiếp đối với cuộc sống của những người nghĩ
rằng họ đang lãnh nhận các bí tích một cách hợp lệ do một người mà họ cho là linh mục, và người tự cho mình là một
linh mục, nhưng thực tế không phải là một linh mục hay thậm chí không phải là một người Công giáo.
Có thể nghi ngờ một cách tích cực rằng Phó tế Webb đã rửa tội hợp lệ cho trẻ sơ sinh bởi vì việc sử dụng thường
xuyên một công thức được thay thế không hợp lệ cho hàng trăm phép rửa tội mà ngài tin là đã thực hiện khi phục vụ
tại nhà thờ Công giáo thánh Catherine of Siena. Tôi kể tên của thầy một cách công khai để cảnh báo bất kỳ ai được ghi
nhận là đã được rửa tội bởi Phó tế Webb. Các hồ sơ bí tích tại Nhà thờ Công giáo Saint Catherine of Siena đã ghi rõ rằng
bất kỳ ai được Phó tế Webb rửa tội đều phải được rửa tội lại với điều kiện nghi ngờ trên và ngay cả bí tích thêm sức trừ
khi có bằng chứng cho thấy người đó đã rửa tội hợp lệ trong hoàn cảnh cụ thể rõ ràng. Những nơi được áp dụng, các vấn
đề liên quan đến tình trạng hợp lệ của hôn nhân cần được giải quyết với sự trợ giúp của Tòa án Tiêu Hôn.
Trường hợp này cùng với trường hợp của linh mục ở Detroit đã khiến nhiều người xem lại các băng video về
nghi thức rửa tội của chính họ hoặc của con cái họ để xem liệu chúng đã được rửa tội hợp lệ hay không. Có thể chúng ta
sẽ nhận thức được rằng việc thay đổi công thức hợp lệ cho Phép Rửa tội rất thường hay xảy ra hơn là chúng ta biết ngay
lúc này. Tôi viết tới quí vị để khuyến khích cùng hướng dẫn khi đối mặt với nỗi sợ hãi và nghi ngờ rằng những chuyện
ấy rất có thể đã bám rễ sâu trong cuộc sống của quí vị vì những sai sót của con người trong việc thực thi ban hành các bí
tích.
1. Thánh Tôma Aquinas an ủi chúng ta rằng “Thiên Chúa đã không ràng buộc quyền năng của Ngài vào các bí
tích, thế nên không thể thừa nhận hiệu quả của bí tích mà không ban bí tích (ST III, q. 64, a. 7, resp .). Đặc
biệt về bí tích Rửa tội, Giáo lý của Giáo hội Công giáo cho chúng ta biết (1257): “Thiên Chúa đã ràng buộc
sự cứu rỗi với bí tích Rửa tội, nhưng chính Ngài không bị ràng buộc bởi các bí tích của mình.” Thiên Chúa
luôn ban cho chúng ta Hồng ân của Ngài và Ngài sẽ không bao giờ từ chối chúng ta ngay cả khi chúng ta
không chu toàn công việc quản lý các bí tích qua việc cử hành thích hợp đúng cách. Tuy nhiên, Chúa Kitô đã
thiết lập các bí tích như một cách thức bình thường mà Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng thánh hóa của
Ngài và đã hướng dẫn chúng ta trong Sách Thánh và Thánh Truyền trong việc quản lý các kho tàng này.
2. Bạn nên chấp nhận rằng Phép Rửa của bạn và các bí tích tiếp theo mà bạn đã lãnh nhận là có hiệu lực trừ khi
bạn có đầy đủ bằng chứng cho sự nghi ngờ về tính cách hợp lệ của nó. Điều này có nghĩa là người ta phải có
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bằng chứng (ví dụ: một đoạn video ghi lại buổi lễ, một bản tuyên thệ do một nhân chứng cung cấp, hoặc sự
thật đã được thiết lập về việc thực hành thường xuyên và sai lầm của một linh mục cụ thể hoặc phó tế như
trong trường hợp của Phó tế Webb) Phép Rửa của trẻ đó đã không được thực hiện một cách hợp lệ. Nếu quí
vị phát hiện ra bằng chứng như vậy khi xem video hoặc thông qua các phương cách khác được đề cập ở trên,
xin vui lòng liên hệ với linh mục của quí vị hoặc linh mục chánh xứ nơi nghi thức Rửa tội đã diễn ra.
3. Xin nhắc lại cho mỗi người chúng ta, công thức hợp lệ để rửa tội cho bất kỳ ai là “Tôi rửa cho con nhân
danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Đây là những lời được chính Đức Giêsu Kitô trao ban cho Giáo hội của
Ngài. Đúng những lời này phải được nói bởi thừa tác viên cử hành bí tích trong khi cùng một thừa tác viên
đó (và không phải một người khác) cũng đổ nước lên đầu người được rửa tội. Không thể sử dụng từ nào
khác. Không có từ nào khác có thể được thêm vào. Như Công đồng Vatican II đã dạy trong Sacrosanctum
Concilium # 23, “Do đó, không một người nào khác, dù là linh mục, có thể thêm, bớt hoặc thay đổi bất cứ
điều gì trong phụng vụ theo thẩm quyền của mình.” Những thay đổi có thể như “Chúng tôi rửa tội cho con...”
hoặc “Cha rửa tội cho con nhân danh Đấng sáng tạo, Đấng cứu chuộc và Đấng Thánh Hóa:”
4. Nước phải được dùng để Phép Rửa mới thành sự.
5. Nếu được xác định với sự nghi ngờ có phần rõ ràng rằng quí vị thực sự chưa được rửa tội, xin vui lòng thông
báo và làm việc với linh mục của quí vị để quí vị có thể được rửa tội, thêm sức và giải quyết mọi vấn đề liên
quan đến tính cách hợp lệ của hôn nhân.
Cuối cùng, tôi xin lỗi tất cả những người mà cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc khám phá ra
rằng các bí tích mà họ nghĩ rằng họ đã nhận được, nhưng thực tế, họ đã không nhận được. Các linh mục và phó tế của
chúng ta sẵn sàng cùng tôi sửa chữa những bất công này bằng mọi khả năng chúng ta có thể. Tôi nhận thức rằng các linh
mục và phó tế phạm những lỗi nghiêm trọng khi hành sự đã làm như vậy không hề có ác ý và thậm chí đang cố gắng
làm điều tốt. Tuy nhiên, Giáo Hội đòi hỏi ở các thừa tác viên của mình không chỉ có ý định tốt mà còn phải hiểu biết
đầy đủ về những gì được đòi hỏi và khẩn thiết trong việc ban phát các bí tích. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng Dân Chúa có
quyền lãnh nhận các bí tích theo hình thức mà Giáo Hội đã quy định khi bí tích được ban phát. Chúng ta hãy tiếp tục cầu
nguyện cho nhau. Tôi mãi nhớ quí vị trong lời nguyện,
Thân ái tất cả trong Đức Kitô,

Đức Cha Michael F. Olson, STD, MA
Giám mục Giáo phận Fort Worth
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