HỘI THẢO THẦN HỌC VÀ HỢP TÁC GIỮA
HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM VÀ ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO MIỀN TÂY NƯỚC PHÁP
Từ ngày 11-13/12/2017, Đại học Công Giáo Miền Tây Nước Pháp (UCO) đã có
chuyến thăm và làm việc lần thứ hai với Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN).
Phái đoàn của UCO gồm: GS. Viện trưởng Dominique Vermersch, GS. Guillemette
Pradere và GS. Hoàng Anh Ngọc. Mục đích của chuyến viếng thăm này là hoàn thành
việc ký kết hợp tác song phương với HVCGVN và thực hiện chuyên đề đầu tiên của
UCO tại Học viện.

Ngày 11/12/2017, các thành viên của phái đoàn UCO có cuộc gặp gỡ riêng với ĐGM
Viện trưởng Giuse Đinh Đức Đạo và Ban Học vụ của HVCGVN để trao đổi về sự hợp
tác và những hỗ trợ cụ thể mà UCO dành cho HVCGVN.
Tiếp đến, ngày 12 & 13/12/2017, các giáo sư của UCO trình bày chuyên đề: “Thách
Đố Của Đức Tin Trong Thế Giới Hôm Nay”, gồm ba bài phát biểu:
1. Những Thách Đố và Cơ May Của Đức Tin trong Thế Giới Hôm Nay, trình bày:
GS. Guillemette Pradere;
2. Những Thách Đố và Cơ May Của Đức Tin Trong Thế Giới Hôm Nay Trong Góc
Độ Của Liên Văn Hoá Việt – Pháp, trình bày: GS. Hoàng Anh Ngọc;
3. Lý Trí Đi Hoang - Xem Lại Sứ Mệnh Giáo dục và Đại Học, trình bày: Viện
Trưởng Dominique Vermersch.
Các giáo sư đã trình bày những thách đố mà con người thời nay phải đối diện: những
trào lưu tư tưởng, lý trí và đức tin, niềm hy vọng, việc đào tạo con người cách toàn
diện, những khác biệt văn hoá, sự cô đơn, … Ngay giữa những thách đố này, con
người vẫn tìm thấy những cơ may. GS. Hoàng Anh Ngọc nhận ra cơ may nghe được

tiếng Chúa giữa sự cô đơn của những khác biệt văn hoá; GS. Pradere nhấn mạnh đến
sự thức tỉnh, niềm hy vọng và lòng bác ái sẽ giúp người tông đồ giữ trọn căn tính
thâm sâu nhất và hướng đến con đường Phúc Âm. Viện Trưởng Vermersch trình bày
thách đố của lý trí và đức tin dựa trên dụ ngôn Người Con Hoang Đàng (Lc 15, 1132). Đứa con đi hoang “lý trí” rời bỏ ngôi nhà của Cha “đức tin”. Vì không có đức tin
nên không bao lâu sau lý trí trở nên khốn cùng. Chính trong sự khốn cùng này, con
người có cơ may đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

Các sinh viên HVCGVN thảo luận về “Những Thách Đố Và Cơ May Của Đức Tin Trong
Bối Cảnh Xã Hội Việt Nam Hiện Nay.” Các sinh viên đã trình bày rất nhiều thách đố
mà giới trẻ đang đối diện trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, các sinh viên đã làm bật
lên niềm hy vọng khi trình bày những cơ may: Sự nâng đỡ đức tin từ giáo xứ, các hội
đoàn và từ truyền thống của gia đình; sự khao khát tìm kiếm chân lý của giới trẻ Việt
Nam; sự khao khát dấn thân của người trẻ; nhất là người trẻ nhận ra trách nhiệm
của họ đối với Giáo Hội và xã hội giữa những thách đố hôm nay.
HVCGVN vừa mới thành hình cũng đối diện với rất nhiều thách đố cả vật chất lẫn
tinh thần. ĐGM Viện trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Viện trưởng Vermersch
và phái đoàn về chuyến thăm và thúc đẩy sự phát triển hợp tác song phương. ĐGM
Giuse nhìn nhận rằng UCO chính là một cơ may và là món quà tình thương mà Thiên
Chúa ban cho HVCGVN. Việc UCO, Đại học Công giáo lâu năm có bề dày lịch sử trên
140 năm, ký kết hợp tác với HVCGVN, Học viện Thần học vừa được khai sinh, chứng
tỏ rằng UCO có thiện chí và muốn chính thức hỗ trợ cho sự phát triển của HVCGVN.
Trong phần đáp từ, Viện trưởng Vermersch bày tỏ thái độ trân trọng khi được hợp
tác với HVCGVN. Ông xem đây chính là cơ hội để UCO nuôi dưỡng Công Giáo tính của
mình.
Kết thúc chương trình làm việc tại HVCGVN, ĐGM Viện trưởng Giuse Đinh Đức Đao
và Viện trưởng Dominique Vermersch đã ký kết quan hệ hợp tác giữa HVCGVN và

UCO, trong đó hai bên sẽ có những điểm chung như sau: có bằng của cả hai trường
cùng cấp, trao đổi giáo sư, trao đổi sinh viên, tổ chức seminar, trao đổi học thuật và
những ấn phẩm chung.

Được biết, UCO được thành lập năm 1875. Hiện nay, UCO có hơn 100 chương trình
đào tạo thuộc 5 khoa: Thần học, Giáo dục học, Nhân chủng học, Khoa học và Khoa
học Xã hội & Nhân văn. UCO có hơn 9000 sinh viên trong đó có 1700 sinh viên quốc
tế.
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