Một nghiên cứu mới về ơn gọi Linh mục mang lại một tương lai
đầy hy vọng cho đất nước Hoa Kỳ

Một nghiên cứu vào tháng Tư năm nay, học hỏi về các con số chủng sinh
được truyền chức linh mục năm 2020 cho thấy một dấu hiệu về sức sống và
hy vọng của Giáo hội tại Hoa Kỳ, bất chấp những bất ổn đang gây lên cho
thế giới do cơn đại dịch coronavirus mang lại. Vào thời điểm mà các tín hữu
dễ bị tuyệt vọng và phải vật lộn với nỗi cô đơn, không được lãnh nhận các bí
tích, và tham dự Thánh lễ; thì một nghiên cứu về các ứng sinh chịu chức linh
mục năm 2020 này đang lóe lên một tia sáng hy vọng... Đây là một dấu
hiệu hữu hình Chúa vẫn lo lắng không ngừng chăm sóc cho Giáo hội của
Ngài.
Ủy ban Hội đồng Giám mục và Liên Hiệp Tu sĩ Hoa Kỳ gọi tắt là (USCCB) đã
thực hiện một cuộc khảo sát hàng năm, liên kết với Trung tâm Nghiên cứu
Ứng dụng trong việc Mục vụ (CARA), về các ứng viên chịu chức Linh mục
năm nay. Mỗi ứng viên được thụ phong trong những ngày tháng tới cho thấy
Thiên Chúa yêu thương vẫn lo lắng cho Giáo hội của Ngài thông qua việc
Ngài mời gọi các ứng viên dấn thân vào chức linh mục mới để cử hành các Bí
tích và rao giảng Tin mừng. Cuộc khảo sát cho thấy các ứng viên đến từ
nhiều nguồn gốc khác nhau, nhưng đã đáp lại lời mời của Thiên Chúa để
phục vụ người thánh của Ngài. Dưới đây là bản tóm tắt kết quả của cuộc
nghiên cứu CARA.
77% trong số 448 ứng viên được truyền chức năm 2020 đã tham dự vào
cuộc khảo sát. Trong số những ứng viên này thì 82% sẽ được truyền chức
linh mục cho địa phận, chỉ có 18% được phong chức linh mục cho một Hội
Dòng. Sau đây là những dữ kiện chính của cuộc khảo sát:

Các ứng viên địa phận trong chủng viện

Các ứng viên Dòng Tu

• Độ tuổi trung bình của các ứng viên linh mục năm 2020 là 34 tuổi. Đa số
các ứng viên này đã có ý định manh nha cho đời sống linh mục tuổi 16.
• Hai phần ba ứng viên được hỏi: (67%) là người da trắng; một trong sáu
ứng viên này (16%) là người gốc Tây Ban Nha / La tinh; một phần mười
(10%) là người châu Á / Thái Bình Dương / người Hawaii bản địa; một phần
hai mươi (6%) là người châu Phi / người Mỹ gốc Phi / người da đen.
• Bốn quốc gia có nhiều ứng viên nhất là những người được sinh ra ở
Mexico, Phi, Nigeria và Colombia.
• Từ 35% đến 44% ứng viên theo học tại một trường Công giáo trong thời
gian đi học.
• Bảy trong số mười ứng viên được hỏi (72%) thường tham dự giờ Chầu
Thánh Thể trước khi nhập chủng viện, một tỷ lệ tương tự (70%) hay lần hạt
Mân côi, hơn hai phần năm (44%) tham gia các nhóm cầu nguyện / học hỏi
Kinh Thánh, và hai trong năm (38%) tham gia khóa tu đức.
• Bảy trong mười ứng viên trả lời (73%) phục vụ giúp lễ trước khi vào chủng
viện. Một nửa (50%) tham gia các cuộc tĩnh tâm. Bốn trong mười ứng viên
(40%) làm các thừa tác viên đặc biệt như đọc sách thánh và cho rước lễ.
• Chín trong mười ứng viên được hỏi (89%) được khích lệ bởi một người nào
đó, thường xuyên nhất là linh mục trong giáo xứ, bạn bè hoặc một người
giáo dân.
Có thể tìm coi chi tiết của bản báo cáo và hồ sơ nghiên cứu của CARA về các
ứng viên Linh mục năm 2020 tại http://cms.usccb.org/beliefs-andteachings/vocations/ordination- class / index.cfm.

