Parishioners at Catholic church in south
Louisville sue longtime priest
Một số giáo dân Nhà thờ Công giáo phía Nam Louisville kiện
linh mục lâu năm
Một vụ kiện dân sự đã được đệ lên quận Jefferson, khiếu nại một linh mục Louisville, Chánh xứ Anthony
Ngô, là đã sử dụng tiền của nhà thờ không đúng cách khi dùng các khoản quỹ quyên cho giáo xứ cho
mục đích cá nhân.
Cha Ngô nói, “tôi biết là có một vụ kiện chống lại tôi và chống lại cộng đồng này.”
Cha Ngô là cha chánh xứ Nhà thờ St. John Vianney từ hơn hai thập kỷ nay.
Thành viên cũ của Hội đồng mục vụ và Giám đốc âm nhạc cũ của Giáo sứ là bên khởi kiện.
“Ở nhà thờ chúng tôi, các vấn đề tài chính không minh bạch,” một trong những người kiện cha Ngô nói.
“Chúng tôi muốn làm rõ và đưa ra ánh sáng.”
Theo thư từ Tổng Giáo phận Louisville, Hội đồng mục vụ giáo xứ tham khảo ý kiến và giúp đỡ cha chánh
xứ. Cha chánh xứ quyết định khi nào hội đồng họp và hành động.
Những người kiện cha Ngô nói là họ đã bị khai trừ khỏi vai trò tình nguyện viên sau khi lên tiếng về
những bức xúc của họ.
Họ yêu cầu chúng tôi không nêu danh tính họ vì họ vẫn tham dự các buổi lễ nhà thờ.
Những người này nói sau khi đã nói chuyện với Giáo phận và với chính cha Ngô mà không có kết quả, họ
cảm thấy họ không có cách nào khác và quyết định mang sự việc ra tòa.
“Khi chúng tôi bị đẩy ra thế này, chúng tôi cảm thấy các cố gắng của mình không được ghi nhận,” một
giáo dân khác cũng tham gia vụ kiện nói. “Chúng tôi thành người ngoài cuộc. Chúng tôi nhận thấy chúng
tôi cần được giúp đỡ để mang sự việc ra ánh sáng.”
Những người kiện cha Ngô nói họ thấy có thể có vấn đề khi đầu năm nay các báo cáo tài chính của nhà
thờ có vẻ không hoàn chỉnh.
“Khi cha đưa tôi con số thu về và con số đã được báo cáo, tôi nhận thấy số này lớn hơn tôi tưởng,” một
trong các nguyên đơn nói.
Những người này nói họ đã lên tiếng về việc này với cha Ngô và gửi một Báo cáo chính thức nêu Nghi
ngờ có Gian lận lên Tổng Giáo phận ngày 22 tháng 5.
Theo thư ngày 2 tháng 6 từ cha Chưởng Ấn Tòa Giám mục Louisville Brian Reynolds, Tòa Giám mục dự
định sẽ rà soát lại các giao dịch tài chính của giáo xứ, nhưng lưu ý rằng các khoản quà biếu quyên góp từ

giáo dân qua các buổi lễ dành cho người quá cố có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân trong một số
trường hợp.
“Người góp quỹ có thể quyết định phần quà này được chuyển tới giáo xứ hay tới cha xứ,” cha Reynolds
nói trong bức thư đề ngày 2 tháng 6.
Thiên Lương, một giáo dân bảo vệ cha Ngô, nói rằng ông đồng ý rằng tiền quyên góp là thuộc về cha xứ.
“Tiền thuộc về cha vì người ta cầu nguyện cho cha,” ông Lương nói.
Cha Ngô gửi một lá thư cho giáo dân đề ngày 6 tháng 6, nói về các câu hỏi chất vấn củai hội đồng mục
vụ, và nói rằng mình không biết về số tiền thu được mỗi tuần.
“Họ đâu có bao giờ đưa cho tôi,” Cha Ngô nói trong lá thư. “Tôi không biết số tiền mỗi tuần, trừ tên của
các linh hồn hay các mong ước mà cần tôi đọc kinh cầu nguyện.”
Sau đó, hai tháng sau vào ngày 6 tháng 8, Đức Tổng giám mục Joseph Kurtz gửi một lá thư cho hội đồng
mục vụ và cho cha Ngô.
Trong thư này, Đức Tổng nói Tòa giám mục đã kiểm toán lại tài chính của giáo xứ, và nói cha Ngô đã
đồng ý sẽ đào tạo về “các quy trình và chức năng phù hợp” cho một ủy viên mục vụ tài chính mới.
Cũng trong bức thư, Đức Tổng Kurtz khuyến khích việc giải tán Hội đồng mục vụ hiện thời lúc đó.
“Tiến bộ trong hoạt động tài chính của giáo xứ cho phép tôi khuyến khích việc giải tán hội đồng mục vụ
hiện thời, và thành lập một hội đồng mới,” Đức Tổng Kurtz viết trong thư ngày 6 tháng 8.
Hồ sơ tòa cho thấy, ngoài việc tố cáo cha xứ vi phạm các nghĩa vụ về tài chính và chuyển đổi sai mục đích
các quỹ, các giáo dân còn khiếu nại việc cha Ngô sa thải hội đồng mục vụ là nhằm trả đũa hành động đã
đặt câu hỏi chất vấn của họ.
“Với tôi, đây là tiếng gọi của Đức Chúa kêu tôi phải làm gì đó cho nhà thờ. Nếu chúng tôi thấy điều gì sai
trái, chúng tôi phải lên tiếng,” một trong các nguyên đơn nói. “Họ không thấy gì sai khi chúng tôi có các
con số; chúng tôi có bằng chứng. Họ cố tình trì hoãn hoặc lờ đi và hy vọng là mọi việc sẽ qua đi.”
Những người khởi kiện muốn số tiền mà họ nói là đã được chuyển từ tài khoản của nhà thờ và tài khoản
của cha xứ phải được chuyển trở lại. Họ cũng muốn được nhìn thấy tài khoản ngân hàng của nhà thờ.
Tuần trước, phóng viên Rachel Droze đài WHAS 11 đã tới nói chuyện với cha Ngô thời điểm trước lễ
hàng ngày. Cha Ngô đã mời tổ phóng viên tham dự lễ và nói chuyện sau đó.
“Tôi đã để Đức Tổng giám mục và Tổng Giáo phận lo về việc này,” cha Ngô nói. “Tôi hi vọng và tôi cầu
nguyện cho những người đang muốn phá hoại cộng đồng này.”
Các nguyên đơn, các tín đồ Công giáo mộ đạo, nói là họ cảm thấy họ phải làm điều gì đó để giữ Nhà thờ
St. John Vianney không bị tội lỗi làm hoen ố.
Nhưng một số người tham dự lễ tuần trước, cũng là các tín đồ Công giáo thành kính, nói họ nghĩ những
người đi kiện này chỉ muốn làm tổn thương cha Ngô.
“Họ chỉ muốn cha phải mất vị trí,” ông Lương nói. “Chỉ có thế thôi.”

Cha Ngô gợi ý Đài WHAS 11 liên lạc với Tổng Giáo phận Louisville để có thêm thông tin về vụ kiện, nhưng
khi chúng tôi tiếp cận, bà Cecelia Price, Trưởng phòng Truyền thông của Tổng Giiáo phận Louisville, đã
nói là họ không có bình luận đối với các vụ kiện đang được tiến hành.
Như ở phần trên, Tổng Giáo phận nói họ đã hoàn thành việc kiểm toán tài chính của Nhà thờ St. John
Vianney.
“Cũng như trường hợp kiểm toán của nhiều giáo xứ, báo cáo đã xác định một số vấn đề về quy trình và
quản lý, từ sau trở đi, các quy trình tài chính sẽ được củng cố thực hiện vì mục tiêu quản trị tài chính
tốt,” bà Price nói trong một email. “Không tìm thấy có gì phi pháp.”
Tổng Giáo phận không cung cấp cho WHAS 11 bản sao báo cáo cuối cùng.
Đây là một vụ khởi kiện dân sự. Chưa có khởi tố hình sự.

