Đức Ông, Người Là Ai?
Đức Ông, (mon seigneur, Monsignor, Msgr.) là một TƯỚC VỊ DANH DỰ do Đức
Thánh Cha (ĐTC) ban tặng cho một số linh mục có công trạng trong việc phục vụ Giáo
Hội tại các Giáo Phận trên toàn thế giới, hoặc cho các linh mục nhân viên của Tòa Thánh
làm việc trong các cơ quan trung ương tại Giáo Đô Rôma hoặc trong các phái bộ ngoại
giao của Tòa Thánh ở các quốc gia trên thế giới. Tước vị Đức Ông KHÔNG PHẢI là
một chức thánh; vì vậy, Đức Ông vẫn là một linh mục.
Các Giám Mục cai quản các Giáo Phận lập hồ sơ đề cử các linh mục xứng đáng lên ĐTC
và chính ĐTC quyết định trao ban tước vị Đức Ông. Theo quyết định của ĐTC, tên của
các tân Đức Ông sẽ được ghi vào Niên Giám của Tòa Thánh (Annuario Pontificio) và Bộ
Ngoại Giao Tòa Thánh sẽ gửi văn thư và văn bằng chính thức đến các Tòa Giám Mục để
ấn định nghi thức trao văn bằng và phẩm phục cho các tân Đức Ông. Nghi thức này
thường diễn ra trong giờ Kinh Chiều (Vespers) của Giáo Hội tại nhà thờ chính tòa của
Giáo Phận.
Hiện tại Tòa Thánh có ba cấp bậc (rank) Đức Ông, ta tạm gọi là Bậc Nhất, Bậc Nhì, và
Bậc Ba:
Bậc Nhất, Protonotary Apostolic: dành cho 1) Bẩy linh mục phục vụ trong bẩy chức vụ
đã được ấn định tại Giáo Đô (Roman Curia), các Đức Ông này mang danh Protonotary of
Numer và 2) một số rất ít linh mục ngoài Giáo Đô Rôma, mang danh Protonotary
Apostolic Supernumery. Phẩm phục: áo chùng đen (soutane, cassock) có nút và viền
màu ĐỎ, đai TÍM và áo choàng TÍM.
Bậc Nhì, Prelate of Honor of His Holiness: dành cho các linh mục xứng đáng trong Giáo
Hội hoàn vũ. Phẩm phục: áo chùng đen dành cho giám mục, có nút và viền màu ĐỎ và
đai TÍM. Trong các nghi thức phụng vụ trọng thể, các Đức Ông này mặc áo chùng TÍM
có nút ĐỎ, viền ĐỎ và cổ tay áo ĐỎ.
Bậc Ba, Chaplain to His Holiness: dành cho các linh mục xứng đáng trong Giáo Hội
hoàn vũ. Phẩm phục: áo chùng đen có nút và viền màu TÍM và đai TÍM.
Để đánh dấu 10 năm Đức TGM John Vlazny cai quản TGP Portland, ĐTC đã trao tặng
tước vị Đức Ông cho 9 linh mục trong TGP (bốn vị là Đức Ông Bậc Nhì - trong đó có
cha Chính Địa Phận Dennis O’Donnovan; cha Morton Park, đại ân nhân của người Việt
Công Giáo tị nạn; và cha Chánh Xứ Giacôbê Phạm Văn Ninh – năm vị còn lại là Đức
Ông Bậc Ba).
Nghi thức trao bằng và phẩm phục Đức Ông sẽ diễn ra trong giờ Kinh Chiều tại Nhà Thờ
Chính Tòa vào Chúa Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2008 vào lúc 3:00 giờ chiều do ĐTGM
Vlazny chủ tế.
Trích bản thông tin Muối Men, cộng đồng Anrê Dũng Lạc.

