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Kính gởi quí bề trên, quí cha, quí sư huynh và anh em thân mến trong Thánh Tâm Giêsu, 

 

Kính thưa quí cha, quí sư huynh và anh em, 

Tháng thánh cả Giuse đã về, tháng nhắc nhở anh em Salêdiêng sống chiều kích Thần Nghiệm 

như nét căn bản đặc sủng của chúng ta, theo gương thánh cả Giuse, thầm lặng, khiêm tốn, cần 

mẫn và không ngừng kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, tìm thánh ý Chúa trên tất cả. Con 

kính gởi tới quí bề trên, quí cha, quí sư huynh và anh em lời chào trân trọng và đầy tình thương 

mến. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, và trong Con yêu dấu của Ngài, 

Đức Giêsu Kitô, ban tràn phúc lành, tình yêu và bình an trên từng anh em, từng Cộng thể và 

Cộng đoàn, các thành phần đại gia đình Salêdiêng, cùng tất cả các công cuộc phục vụ trong 

Tỉnh Dòng Việt Nam – Mongolia thân thương. 

Được góp mặt với quí cha, quí sư huynh và anh em qua lá thư gói trọn tâm tình này, con xin 

chia sẻ cùng anh em một số những thông tin quan trọng thuộc vùng Đông Á Úc (EAO), cũng 

như những gì liên quan tới Tỉnh Dòng chúng ta. 

Từ chiều ngày 04 đến sáng ngày 10 tháng 03 năm 2018, con đã tham dự cuộc họp mặt các bề 

trên Giám Tỉnh và Phụ Tỉnh vùng Đông Á Úc (EAO) tại trụ sở Á Tỉnh Timor Leste, một vùng 

đất mới dành được độc lập và tư do, và còn rất nhiều khó khăn về mọi mặt lúc ban đầu.  

Với sự điều hành của cha Vaclav Klement, bề trên Vùng và đại diện cha Bề Trên Cả, cuộc 

họp mặt gồm các bề trên thuộc 11 Tỉnh Dòng và Á Tỉnh: Bắc Philippines, Hàn Quốc, 

Myanmar, Nam Philippines Nhật Bản, Papua New Guinee, Thailand, Timor Leste, Trung 

Hoa, Úc, Việt Nam. Cùng với 11 Tỉnh Dòng và Á Tỉnh, còn có 4 Phụ Tỉnh: Cambodia, 

Indonesia, Fiji-Samoa-Salomon Islands và Mongolia. 

Sau đây là nghị sự của những ngày họp mặt: 

1- Ngày đầu tiên, hội nghị dành buổi sáng để khai mạc, chia sẻ tình hình chung, hiện trạng, 

thách đố cùng viễn tượng tương lai các Tỉnh Dòng, Á Tỉnh và Phụ Tỉnh. Buổi chia sẻ này thật 

quan trọng, vì nói lên được tính hiệp thông trong vùng, đồng thời giúp các tham dự viên nhận 

ra tầm quan trọng về sự liên đới và tương quan trong vùng.  

Buổi chiều, hội nghị dành nguyên nửa ngày để tĩnh tâm, suy niệm và chia sẻ chủ đề hoa thiêng 

2018, là ‘Học hỏi và vun  trồng nghệ thuật lắng nghe và đồng hành’, một yếu tố cốt lõi 

trong linh đạo giáo dục Salêdiêng. Lẽ tất nhiên, sự hiện diện và việc hộ trực là điều không thể 

thiếu trong hệ thống giáo dục Don Bosco. Đã tới lúc người Salêdiêng phải tra vấn chính mình: 

Chúng ta có còn trung thành với Don Bosco, còn thật lòng yêu người trẻ, muốn hiện diện 

giữa họ và lắng nghe họ nữa không!? nếu còn là Salêdiêng. Người trẻ hôm nay luôn mong 



đợi chúng ta hiện diện giữa họ, các bạn khao khát được chúng ta lắng nghe, đồng thời mong 

chờ chúng ta ‘thỏ thẻ’ Lời Chúa (whispering the Gospel) cho họ, và sống nhân chứng bằng 

chính cuộc đời chúng ta. Có lẽ đã tới lúc chúng ta phải xét lại, phải trở về nguồn cội cái nôi 

Valdocco, để biết Don Bosco muốn gì, và sống cho người trẻ như cha đã sống. 

 

2- Những ngày kế tiếp, hội nghị cùng nhau học hỏi và trao đổi các vấn đề liên quan tới đời 

sống thánh hiến, kỷ luật đời tu, tiến trình đào luyện, mục vụ giới trẻ, mục vụ truyền thông như 

một thứ ngôn ngữ để đến với người trẻ và rao truyền tin mừng hôm nay, mục vụ truyền giáo 

và loan báo lời Chúa, cổ võ sự hợp tác và đồng trách nhiệm với người đời, một hướng đi mục 

vụ và giáo dục được tái xác định bởi Tu Hội, vun trồng và phát triển ơn gọi Salêdiêng giữa 

đời qua các thành phần đại gia đình Salêdiêng, đặc biệt là Cộng Tác Viên và Cựu Học Viên. 

Hội nghị lần này nhấn mạnh đến việc hình thành tổ chức Cựu Học Viên tại mỗi Tỉnh Dòng, 

Á Tỉnh và Phụ Tỉnh, và từ đó mở rộng đến toàn vùng. Hội nghị cũng mời gọi mỗi Tỉnh Dòng, 

Á Tỉnh và Phụ Tỉnh củng cố và phát triển Cộng Tác Viên, những người Salêdiêng giữa đời; 

và hai thành phần trên đây phải gắn bó mật thiết với anh em Salêdiêng, hợp tác trong kế hoạch 

giáo dục và mục vụ giới trẻ, quan tâm đặc biệt đến những trẻ Garelli hôm nay (những em 

nghèo khổ và bị bỏ rơi). 

 

3- Một điều quan trọng mà cha Vaclav Klement, bề trên Vùng, nhắc nhở và nhấn mạnh cho 

các thành viên hội nghị, là hãy xem lại trong Tỉnh hoặc Phụ Tỉnh của mình, và xác định cụ 

thể vị linh hướng đồng hành của từng anh em hội viên: “Ai là Cafasso của tôi?” Đây là đòi 

hỏi cần thiết vì đời sống thiêng liêng và vì ơn gọi của mỗi người. Biết đâu trong quá khứ, 

chúng ta đã không đặt đúng tầm quan trọng việc đồng hành thiêng liêng này, và đã đến lúc 

Tu Hội mời gọi mỗi bề trên, đặc biệt là các giám đốc và trưởng cộng đoàn, cần quan tâm hơn 

việc này cho anh em mình. 

 

4- Trong những ngày họp mặt này, với tinh thần liên đới trong Tu Hội và sự tương tác được 

mở rộng về nhiều lãnh vực của Tu Hội, các bề trên đã có những cuộc trao đổi bên lề giữa các 

tỉnh với nhau. 

Riêng đối với Tỉnh Dòng Việt Nam – Mongolia, chúng ta được mời gọi: 

- Củng cố nhân sự cho Phụ tỉnh Mongolia hiện đang rất thiếu hụt, mà sự phát triển ngày 

một cần thiết có thêm hội viên, nhất là để củng cố sứ mệnh và bảo đảm tính cộng thể 

trong các công cuộc chúng ta đảm trách. 

- Tiếp tục sự hỗ trợ nhân sự cho các Tỉnh Dòng bạn, như Nam Philippines, Papua New 

Guinee, Thailand và Cambodia v.v.. 

- Nghiên cứu mô hình hợp tác với Tỉnh Dòng Thailand trong việc đào tạo và vun trồng 

ơn gọi thời kỳ Tu sinh. 

- Có hợp đồng trao đổi, hỗ trợ định kỳ và rõ ràng giữa hai Tỉnh Dòng Việt Nam với Úc, 

và Việt Nam với Trung Hoa, cho dù việc hợp tác giữa các Tỉnh Dòng đã khởi sự trong 

thời gian qua. 



- Theo hướng dẫn Trung Ương, Tỉnh Dòng Việt Nam hãy chuẩn bị các lãnh vực để có 

thể lên Phụ Tỉnh tại miền Bắc, và như ý cha Bề Trên Cả, việc này sẽ được thực hiện 

trong thời gian hai năm tới. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa về sự phát triển của Tỉnh Dòng, 

cám ơn cha Bề Trên Cả và các bề trên Trung Ương, mà đồng thời đây cũng là trách 

nhiệm lớn mà toàn Tỉnh Dòng cùng chung tay góp sức, để thời gian chuẩn bị này diễn 

tiến tốt đẹp. 

- Tu Hội hoan nghênh sự đóng góp nhân sự cách quảng đại và tích cực trong lãnh vực 

truyền giáo Ad Gentes của Tỉnh Dòng trong thời gian qua. Ước mong sứ mệnh này 

được tiếp nối bằng sự dấn thân quảng đại của anh em, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tạ ơn Chúa 

và cám ơn anh em. 

 

5- Hội nghị các bề trên Vùng đánh giá cao sự quảng đại, nhiệt tình và lòng hiếu khách của 

Tỉnh Dòng Việt Nam trong những thời gian gần đây, không ngần ngại tổ chức những khóa 

hội thảo cấp vùng, sẵn lòng tham gia vào những sinh hoạt và công tác trong Tu Hội. Cụ thể, 

Tỉnh Dòng được mời gọi chuẩn bị chu đáo và tổ chức Đại Hội Sư Huynh vùng Đông Á Úc 

vào dịp tháng 8 này. Chúng ta hãy cầu nguyện và chuẩn bị cho thấu đáo về mọi mặt. Con mời 

gọi anh em Sư Huynh hãy cùng chung tay với Tỉnh Dòng, để đại hội mang lại những kết quả 

tốt đẹp cho toàn vùng và phát huy ơn gọi Salêdiêng Sư Huynh.  

 

Kính thưa quí bề trên, quí cha , quí sư huynh và anh em, 

Trong thời gian sắp tới, Tỉnh Dòng Việt Nam được mời gọi để cầu nguyện, cân nhắc, tham 

khảo và đề nghị một số những anh em, mà trước mặt Chúa, chúng ta xét là xứng đáng, để 

phụng sự Chúa, phục vụ Tu Hội và anh em, trong trách nhiệm Giám đốc tại một số cộng thể 

mà nhiệm kỳ Giám đốc đã mãn hạn, và Ban Cố Vấn Tỉnh, cho nhiệm kỳ mới 2018 – 2021. 

Trong thời gian sắp tới, con sẽ gởi bản tham khảo tới quí cha, quí sư huynh và anh em, xin 

anh em vui lòng hoàn tất như trách nhiệm mà Tu Hội qui định. Ước mong việc làm này thể 

hiện cách sâu sắc ý thức thuộc về của mỗi chúng ta, trong tinh thần đồng trách nhiệm, bác ái 

và xây dựng. Con hết lòng cám ơn quí cha, quí sư huynh và anh em. 

 

Kính thưa quí cha, quí sư huynh và anh em thân mến, 

Chúng ta đang cùng Hội Thánh toàn cầu, tháp nhập vào mầu nhiệm tình yêu và đầy lòng 

thương xót của Con Chúa làm người, Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đang tiến dần đến thời gian 

cao điểm nhất của một năm, sống niềm tin thâm sâu vào mầu nhiệm thương khó, tử nạn và 

phục sinh của Con Thiên Chúa xuống thế làm người, vì lòng yêu mến và vâng phục tuyệt đối 

Chúa Cha, và vì lòng yêu thương nhân loại chúng ta. Qua cái chết nhục nhã và bi thảm, khi 

mang lấy thân phận tội lỗi của chúng ta, Ngài đã hủy diệt tội lỗi và sự chết nơi Mình, để một 

khi vượt qua cái chết và bước vào cõi sống, Ngài thực hiện một cuộc tạo dựng mới, là đem 

lại cho nhân loại sự sống dồi dào, trong tình yêu và ân sủng. Và Chúa Thánh Thần, Đấng đã 

làm cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, cũng đổi mới chúng ta và ban lại cho chúng ta quyền 

dưỡng tử, được làm con Thiên Chúa. Quả thật, Đức Kitô đã trở nên đá tảng góc tường trong 

công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, và Ngài cũng là căn bản niềm tin của chúng ta. 



 

Trong niềm hân hoan và vui mừng sâu sa này, con kính gởi tới quí bề trên, quí cha, quí sư 

huynh và anh em, cùng mọi thành phần đại gia đình Salêdiêng, lời cầu chúc chân thành của 

ngày đại lễ. 

Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta, một khi đã cảm nghiệm được lòng thương xót hải 

hà và tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta thực hiện sự canh tân đổi mới, hoán cải và trở về 

cùng Chúa, và trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta tháp nhập sự sống của Ngài nơi mình chúng 

ta, để niềm vui được tràn đầy, và sự bình an của Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy chúc 

bình an cho nhau, SHALOM. 

Xin Đức Giêsu Kitô Phục Sinh chúc lành cho quí bề trên, quí cha, quí sư huynh và anh em, 

cùng mọi thành phần đại gia đình Salêdiêng thân thương. 

 

BUONA PASQUA! 

 

 

Kính chào quí bề trên, quí cha và anh em. 

 

Trong tình yêu của Mẹ Phù Hộ và Don Bosco. 
                 

       

 

 

 

 

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang SDB 

                     Giám Tỉnh 
 

 

 

 

 

 

 

 


