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Đức Hồng Y Daniel DiNardo                           Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez 

Trong phiên họp sáng thứ Ba 15 tháng 11, các Giám Mục Hoa Kỳ đang nhóm họp hội nghị 

mùa thu tại Baltimore đã bầu Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục Galveston-

Houston, làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thay cho Đức Tổng Giám Mục Joseph 

Kurtz của tổng giáo phận Louisville, Kentucky, vừa hoàn tất nhiệm kỳ ba năm của ngài. 

 

Việc chọn Đức Hồng Y Daniel DiNardo làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được xem 

là tiếp nối truyền thống của các Giám Mục Mỹ theo đó vị phó chủ tịch của nhiệm kỳ trước 

sẽ được chọn làm chủ tịch của nhiệm kỳ tới.  

 

Đức Hồng Y Daniel DiNardo sinh năm 1949, được thụ phong linh mục vào năm 1977. Ngài 

được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của Galveston-Houston vào năm 2006. Một năm sau, 

đó Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã nâng ngài lên hàng Hồng Y.  

 

Đức Hồng Y Daniel DiNardo là một thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Hội 

đồng Giáo hoàng về Mục vụ Di dân và dân lưu động. Năm 2014, ngài được Đức Phanxicô 

mời phục vụ trong Hội đồng Kinh tế mới được thành lập.  

 

Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của tổng giáo phận Los Angeles được bầu làm phó chủ 

tịch. Ngài là người Mỹ La tinh đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Đức Cha Jose Gomez 



sinh năm 1951 tại Monterrey, Mễ Tây Cơ. Ngài đã được thụ phong linh mục Opus Dei năm 

1978, sau một thời gian theo học tại Rôma và lúc đầu đã thực thi sứ vụ linh mục của ngài 

ở Mễ Tây Cơ. Từ 1987 đến 1999, ngài làm mục vụ tại giáo xứ Our Lady of Grace, San 

Antonio, Texas và trở thành công dân Mỹ vào năm 1995.   

 

Ngài 23 tháng Giêng năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám 

Mục phụ tá cho tổng giáo phận Denver. Tháng 12 năm 2004, ngài được bổ nhiệm làm 

Tổng Giám Mục San Antonio, Texas. Tháng 4 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 

16 bổ nhiệm ngài làm Giám Mục phó Los Angeles. Cuối tháng Hai 2011, ngài thay thế Đức 

Hồng Y Roger Mahoney cai quản tổng giáo phận Los Angeles.  

 

Việc chọn Đức Hồng Y Daniel DiNardo và Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez với đa số áp 

đảo phản ánh khuynh hướng chính thống của các Giám Mục Hoa Kỳ.  

 

Đức Hồng Y DiNardo là một trong 13 vị Hồng Y đã ký tên trong một lá thư gởi Đức Giáo 

Hoàng hơn một năm trước đây để phản đối cách thức tiến hành Thượng Hội Đồng Giám 

Mục về Gia Đình, và nêu ra các quan ngại về kỷ luật bí tích đối với đề nghị của Đức Hồng 

Y Walter Kasper muốn cho những người Công Giáo đã ly dị và tái hôn được rước lễ trong 

một số trường hợp.  

 

Đức Tổng Giám Mục Gomez cũng nổi tiếng là một nhà lãnh đạo chính thống đã từng đảo 

ngược một số sáng kiến ‘liberal’ trong tổng giáo phận San Antonio, Texas. Ngài đã từng 

giải tán Ủy ban Công lý và Hòa bình của tổng giáo phận sau khi một số thành viên trong 

ủy ban này lên tiếng phản đối một tu chính án cấm hôn nhân đồng tính tại Texas. Trong 

cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, ngài đã công khai chống lại việc Đại học St Mary, là 

trường đại học Công Giáo lâu đời nhất ở Texas, cho phép ứng cử viên ủng hộ phá thai 

Hillary Clinton tổ chức một sự kiện trong khuôn viên trường.   

 

Theo trung tâm nghiên cứu CARA tại Đại học Georgetown, Công Giáo cho đến nay là truyền 

thống đức tin có đông tín hữu nhất tại Hoa Kỳ, với hơn 68 triệu thành viên. Các Giám Mục 

Hoa Kỳ sẽ bế mạc cuộc họp mùa thu vào ngày thứ Năm 17 tháng 11. 


