
 
TUYÊN BӔ CAM KӂT CӪA CÁC 
LÃNH TӨ CÔNG GIÁO ÚC ĈҤI LӦI 
 
Trong các ÿӋ trình ÿӃn Ӫy Ban Hoàng Gia ĈiӅu Tra Sӵ Trҧ Lӡi 
cӫa Các Hӝi và Tә Chӭc vӅ vҩn ÿӅ Ҩu Dâm và các sӵ Liên Lҥc 
vӟi Cӝng Ĉӗng Công Giáo cǊng nhѭ Cӝng Ĉӗng chung, Giáo Hӝi Công Giáo Úc Ĉҥi Lӧi 
ÿã cam kӃt nhѭ sau ÿây: 
  
Các lãnh tө Giáo Hӝi Công Giáo Úc Ĉҥi Lӧi nhìn nhұn và thӯa nhұn các tәn thѭѫng tàn hҥi do 
tӝi ác ҩu dâm gây ra cho nhiӅu ngѭӡi. Chúng tôi nhân cѫ hӝi này tuyên bӕ:   

1 Hành ÿӝng ҩu dâm do mӝt thҫy tu hay viên chӭc tôn giáo gây ra là tӝi ác chiӃu theo Luұt 
Úc Châu và  Luұt Giáo Hӝi. 

2 Hành ÿӝng ҩu dâm do bҩt cӭ viên chӭc tôn giáo, bҩt cҫn biӃt ÿã xҧy ra khi nào, vүn ÿã 
và hiӋn ÿang là mӝt tӝi không thӇ biӋn hӝ ÿѭӧc. 

3 Rҵng hành ÿӝng ngѭӧc ÿãi này ÿã có xҧy ra và xҧy ra vӟi mӭc ÿӝ nhѭ thӃ là sӵ kiӋn mà 
toàn thӇ Giáo Hӝi Úc Ĉҥi Lӧi vô cùng hә thҽn. 

4 Giáo Hӝi hoàn toàn không dè dһt thӯa nhұn các ҧnh hѭӣng tiӃp diӉn và vô cùng tàn hҥi 
ÿӕi vӟi các nҥn nhân ҩu dâm và gia ÿình cӫa hӑ. 

5 Giáo Hӝi thӯa nhұn rҵng ÿã không tin lӡi cӫa nhiӅu nҥn nhân khi lӁ ra hӑ phҧi ÿѭӧc tin.  

6 Giáo Hӝi cǊng hә thҽn thӯa nhұn rҵng, trong vài trѭӡng hӧp, nhӳng ngѭӡi có chӭc vӏ 
quyӅn thӃ ÿã giҩu diӃm và che ÿұy nhӳng gì hӑ biӃt là sӵ thұt, thuyên chuyӇn thӫ phҥm 
ÿӃn nѫi khác, và do ÿó ÿã giúp cho hӑ có thӇ tái phҥm, hoһc ÿáng lӁ ÿã phҧi trình báo vӟi 
cҧnh sát nhѭng lҥi ÿã không tròn bәn phұn làm viӋc này. Hành vi này cǊng không thӇ nào 
bào chӳa ÿѭӧc.  

7 Trong quá khӭ ÿã quá nhiӅu khi rҩt rõ là mӝt vài lãnh tө Công Giáo ÿһt uѭ tiên quá cao 
cho viӋc phҧi bҧo vӋ uy tính cӫa Giáo Hӝi, các thҫy tu, các viên chӭc tôn giáo và nhân 
viên khác thay vì  bҧo vӋ trҿ em và gia ÿình cӫa chúng và thay vì  thѭѫng hҥi và quan 
tâm ÿӃn nhӳng ngѭӡi ÿã phҧi chӏu ÿӵng sӵ ngѭӧc ÿãi cӫa các viên chӭc Giáo Hӝi. Và 
cǊng nhѭ thӃ ÿiӅu này hoàn toàn không thӇ tha thӭ ÿѭӧc.   

8 Vӟi nhӳng hành vi này, các lãnh tө Giáo Hӝi ÿã phҧn bӝi lòng tin cӫa giáo dân và sӵ 
trông mong cӫa cӝng ÿӗng chung.  

9 Giáo Hӝi vô cùng hӕi tiӃc tҩt cҧ các sӵ viӋc này Giáo Hӝi xin tҥ lӛi vӟi tҩt cҧ nhӳng ngѭӡi 
ÿã bӏ tәn hҥi và phҧn bӝi. Giáo Hӝi chân thành van xin sӵ tha thӭ. 

Các lãnh tө Giáo Hӝi Công Giáo tҥi Úc Ĉҥi Lӧi cam kӃt gҳng sӭc sӱa chӳa các lӛi lҫm trong 
quá khӭ, và lҳng nghe và hiӇu nҥn nhân, ÿһt nhu cҫu cӫa hӑ trên hӃt, và làm tҩt cҧ nhӳng gì 
có thӇ làm ÿӇ bҧo ÿҧm tѭѫng lai an toàn hѫn cho trҿ em.  

Công bӕ lҫn ÿҫu trong sӵ ÿӋ trình H́ͳng Ĉ͗n Hàn G͇n (Towards Healing)  cӫa  Hӝi Ĉӗng Sӵ Thұt Công Lý và Hàn 
Gҳn ÿã trình cho Ӫy Ban Hoàng Gia ĈiӅu Tra Sӵ Trҧ Lӡi cӫa Các Hӝi và Tә Chӭc vӅ vҩn ÿӅ Ҩu Dâm, tháng Chín 2013. 
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