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 ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 

 
Đại học công giáo đầu tiên ở Việt Nam khai trương ngày 14.09.2016 và 

được tòa thánh Vatican công nhận. 

Viện trưởng là giám mục Giuse Đinh Đức Đạo 
 

Bản Tin Đức Ngữ 

Vietnam: Erste katholische Universität 

öffnet ihre Pforten 

„Ein Werk der Barmherzigkeit“ 
 

20. September 2016RedaktionWeltkirche 

Vietnam / Quelle: Facebook - Fides, CC BY 4.0 
Die erste katholische Universität in Vietnam öffnete in Ho Chi Minh City offiziell ihre 

Pforten: im ersten Studienjahr sind insgesamt 23 Studierende am Katholischen Institut 

Vietnams eingeschrieben. Rektor des neuen Instituts ist Bischof Joseph Dinh Duc Dao, 

der auch die bischöfliche Kommission für das katholische Bildungswesen leitet. 
„Dies ist ein wichtiger Schritt für die Kirche in diesem heiligen Jahr“, so der Bischof. 

„Für mich ist es ein Werk der Barmherzigkeit, das wir im Rahmen des heiligen Jahres 

auf den Weg bringen dürfen. Unser Ansatz ist der des Mitgefühls, dass wir durch 

unseren Dienst an der Bildung verwirklichen“, so der Bischof. 
Die katholische Universität ist die erste dieser Art seit der Vereinigung des Landes durch 

das kommunistische Regime im Jahr 1975 und sie ist offiziell vom Heiligen Stuhl und 

der Regierung anerkannt. Bei der Eröffnungsfeier am vergangenen 14. September 

betonte der Bischof, dass „das Institut das theologische Wissen und die Fähigkeiten von 

Priestern, Ordensleuten und Laien fördern will, damit sie in einer sich rasch 

entwickelnden Zeit ein authentisches Glaubensleben führen könne.“ 
Das Institut ermöglicht einen Bachelor-Abschluss, eine Lizenz oder das Doktorat im 

Fach Theologie. Geplant sind Kurse für Sakramententheologie, Dogmatik und 

Moraltheologie aber auch für Liturgie, Bibelwissenschaft, Spiritualität, 

Missionswissenschaft, Kirchenrecht, Philosophie, Psychologie und Humanistik. (PA) 

https://de.zenit.org/articles/author/staffreporter/
https://de.zenit.org/articles/author/staffreporter/
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(Quelle: Fides. 20.09.2016) 
 
https://de.zenit.org/articles/vietnam-erste-katholische-universitaet-oeffnet-ihre-pforten/ 
 
  

Gửi Đến: TS Dương Hồng Ân 

www.vietnam21.info 
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Đại học Công giáo đầu tiên ở Việt Nam sẽ 

mở cửa trong Năm Thánh 

 

Ở Việt Nam, Năm Thánh bắt đầu với một giấc mơ thành hiện thực: Đại 

học Công giáo đầu tiên được mở cửa từ sau 1975. Thánh bộ Giáo dục Tòa 

Thánh đã ra phê chuẩn cho quyết định này vào ngày 15-9, và đã chuyển 

đến Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã bật đèn xanh 

cho việc này từ 06-8, sau quá trình đàm phán dài cả năm, cho thấy một 

đường lối tiếp cận đổi mới trong mối quan hệ giữa chính quyền và các tôn 

giáo. 

Giám mục Đinh Đức Đạo, chủ tịch Ủy ban đặc trách Giáo dục của Hội 

đồng Giám mục Việt Nam, đã xác nhận việc mở cửa trường đại học, cha 

vui mừng cho biết: ‘Đây là việc tay Chúa làm, và chúng tôi góp sức để 

được thực hiện. Đây là một việc lòng thương xót mà chúng tôi sẽ đem lại 

trong Năm Thánh này, với lòng tri ân mới hướng về Chúa và với lòng cảm 

thông, giáo dục là một sự chú tâm sâu sắc đến tha nhân.’ 

http://phanxico.vn/2015/02/22/viet-nam-sap-co-dai-hoc-than-hoc-cong-giao-dau-tien/
http://i0.wp.com/phanxico.vn/wp-content/uploads/2015/12/sinh-vi%C3%AAn-C%C3%B4ng-gi%C3%A1o-Vi%E1%BB%87t-Nam.jpg
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Do đó năm 2016 sẽ được ghi nhớ là năm mà sự hiện diện và tự do của 

Giáo hội Công giáo trong lĩnh vực giáo dục không còn là chuyện bị cấm 

cản. Sự kiện này đã được mòn mỏi chờ đợi suốt 60 năm, từ khi chế độ 

cộng sản loại trừ Giáo hội khỏi lĩnh vực giáo dục. 

Đã lâu lắm rồi, từ thời Giáo hội Việt nam mất đi các trường đại học danh 

tiếng của các cha dòng Tên, như đại học Đà Lạt, đại học Sài Gòn, và Học 

viện Giáo hoàng Piô X. 

Ở miền bắc, Giáo hội Công giáo bị tước tự do trong lĩnh vực giáo dục từ 

năm 1954. Và năm 1975, lệnh cấm này cũng đã lan đến miền nam, nơi 

Công giáo đang điều hành hơn 2000 cơ sở giáo dục, từ mẫu giáo cho đến 

đại học. 

Giáo hội đã chờ thời khắc này quá lâu rồi. Và Đại học thần học Công giáo 

đầu tiên này được thành hiện thực sau những nỗ lực lâu dài và sự kiên trì 

vun đắp mối quan hệ với chính phủ và Tòa Thánh. 

Giám mục Đạo giải thích về dự án này: ‘Chúng tôi đã sẵn sàng cho giai 

đoạn thực tế. Cơ sợ hạ tầng và quy chế đã được chính phủ và Tòa Thánh 

http://i2.wp.com/phanxico.vn/wp-content/uploads/2015/12/Gi%C3%A1m-m%E1%BB%A5c-%C4%90inh-%C4%90%E1%BB%A9c-%C4%90%E1%BA%A1o.jpg
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phê chuẩn. Lễ khánh thành chính thức sẽ diễn ra vào tháng 1, và các 

khóa học sẽ bắt đầu từ tháng 4.’ 

Đại học này có thể cấp các bằng cấp được thừa nhận rộng rãi, chẳng hạn 

như bằng cử nhân, chứng chỉ, và học vị tiến sỹ ngành Thần học. Sẽ có 

các khóa học về bí tích, giáo lý, và Thần học luân lý, còn có các khóa 

Phụng vụ và Nghiên cứu Thánh Kinh. Đại học sẽ dạy Linh đạo, Truyền 

giáo học, Giáo luật, cũng như Triết học, Tâm lý học, và Khoa học Nhân 

văn. 

Đội ngũ giảng dạy sẽ gồm các giám mục và thần học gia, cả người Việt 

Nam lẫn nước ngoài. Các khóa học sẽ được dạy bằng tiếng Việt, nhưng 

cũng có thể bằng tiếng Anh để mang tính quốc tế hơn. 

Còn về thư viện, áp dụng các công nghệ mới, và đang thúc đẩy xây dựng 

một khối lượng tài liệu đầy đủ, trường đã mời các chủng viện và các cơ sở 

thần học khác cung cấp các bản scan của nhiều bản văn để đưa vào định 

dạng điện tử. 

 

Giáo hoàng Học viện Piô X Tại Đà Lạt 

Lý do của chọn lựa này rất rõ ràng: ‘Giáo hội luôn luôn rất hăng hái trong 

việc góp phần trong lĩnh vực giáo dục, và đã từng được làm thế. Và có 

những nhu cầu nội bộ cần được vun đắp. Ngày nay, Giáo hội đầy những 

người trẻ và tràn sinh lực, nhưng cần phải đi xa hơn nữa, đào sâu hơn 

nữa trong đức tin.’ Giám mục Đạo giải thích. 
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‘Học viện thần học mới này là đích đến, nhưng cũng là điểm xuất phát, 

chúng tôi muốn chia sẻ đức tin của mình, vốn đã được thiết lập ở Việt 

Nam gần 500 trước, và muốn đưa Tin mừng đến với, trước và trên hết là 

châu Á, rồi sau đó là toàn cầu.’ 

Ban giám hiệu hiện thời đặt ở văn phòng của Hội đồng Giám mục ở Sài 

Gòn. Đại học này cũng sẽ mở cửa cho giáo dân, và mục tiêu là cung cấp 

đào tạo cho giáo lý viên và giáo viên. 

Hơn nữa, ‘Chúng tôi hi vọng trong tương lai, Giáo hội và các cộng đoàn 

tôn giáo khác sẽ có thể trở lại điều hành các cơ sở giáo dục đủ loại và đủ 

cấp, chắc chắn là thế.’ 

Kết quả tích cực này là nhờ đường lối tiếp cân mang tính xây dựng của 

Giáo hội Việt Nam trong mối quan hệ với chính quyền, bất chấp các khó 

khăn và kìm hãm từ phía chính quyền trong các thập kỷ qua. Hạt giống 

tin tưởng lẫn nhau đã nảy mầm, đưa lại đại học Công giáo đầu tiên, mở 

ra một kỷ nguyên mới. 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch 

Nguồn: http://phanxico.vn/2015/12/20/dai-hoc-cong-giao-dau-tien-o-viet-

nam-se-mo-cua-trong-nam-thanh/ 
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