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Kính gởi quí bề trên,  

     quí cha, quí sư huynh và anh em hội viên thân mến trong tình yêu Giêsu, 

 

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

Chúng ta đang sống trong tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu; với tâm tình sâu lắng suy niệm về 

đời sống thánh hiến, căn tính và đặc sủng Salêdiêng, con kính gởi lời chào thân ái đến quí bề 

trên, quí cha, quí sư huynh và anh em. Nguyện xin ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa trong 

Đức Giêsu Kitô, và trong sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần luôn tràn đầy tâm hồn quí cha, 

quí sư huynh và anh em. Tạ ơn Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng chúng ta sống trọn năm 2017 – 

2018 trong tình yêu và bình an của Chúa, với nếp sống chứng tá huynh đệ, chuyên tâm phục 

vụ tha nhân, đặc biệt là giới trẻ, những em nghèo khổ và bị bỏ rơi. Tạ ơn Chúa vì sự quyết 

tâm dấn thân của anh em trong Tỉnh Dòng cho sứ mạng phục vụ giới trẻ, nhất là tại những 

vùng ven Tây Nguyên và miền Bắc xa xôi. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa mà đồng thời cũng 

cám ơn nhau vì sự quyết tâm và lửa nhiệt tình của anh em, như Don Bosco vẫn nhắc nhở 

chúng ta, ngài không cần số đông, mà cần những con người có cõi lòng và lửa nhiệt tình, dám 

xả thân vì giới trẻ và phần rỗi các em, để dấn thân vào cánh đồng bao la mà “Người Lạ” đã 

mở ra cho ngài trong giấc mơ mạc khải năm 9 tuổi, và con nghĩ, anh em hãy đừng ngần ngại 

rời bỏ căn phòng “cái tôi” của mình, với lối sống riêng lẻ không cần biết đến ai; có thế chúng 

ta mới sẵn sàng mở lòng với anh em mình, nhất là đến với giới trẻ, các em vẫn không ngừng 

kêu nài chúng ta: hãy đến với các em, sống với các em, vì các em và cho các em. Đây chính 

là cách chúng ta sống cụ thể ba chiều kích căn tính Salêdiêng, là Thần Nghiệm, ngôn sứ tình 

hiệp thông và sứ mạng phục vụ người trẻ. 
 

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

Ngày 24 tháng 5 năm 2018 vừa qua, tại Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, Torino, kỷ 

niệm biến cố lịch sử của Tu Hội, mừng 150 năm kỷ niệm ngày thánh hiến Đền Thờ, cha Bề 

Trên Cả Angel Fernandez Artime đã long trọng công bố sẽ khai mở Tổng Tu Nghị 28 tại 

Valdocco, cái Nôi của Tu Hội, nơi xuất phát công cuộc của Don Bosco, với sứ mệnh, đặc 

sủng và tinh thần Salêdiêng. Chúng ta cử hành Tổng Tu Nghị 28 như một dấu chỉ con thảo và 

lòng biết ơn với Đức Kitô, Mục Tử nhân hậu, Đức Trinh Nữ Phù Hộ các Giáo Hữu và Don 

Bosco. Tổng Tu Nghị 28 sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 02 năm 2020, và kết thúc vào thứ Bảy 

áp Chúa nhật Lễ Lá, ngày 04 tháng 4 năm 2020. Cha Bề Trên Cả đề cử cha Stefano Vanoli, 

Tổng Thơ Ký, làm Điều Hành Viên Tổng Tu Nghị. Chủ đề của Tổng Tu Nghị sẽ là “Loại 

người Salêdiêng nào cho người trẻ hôm nay?” (What kind of Salesians for the Youth of 

today?). Đây là một chủ đề thật độc đáo đối với chúng ta, nhưng chẳng có gì bất ngờ cả, vì 

nếu Tổng Tu Nghị 27 mời gọi chúng ta phải trở về căn tính và đoàn sủng Salêdiêng, tự chất 

vấn mình xem chúng ta đã thực hiện ba chiều kích ơn gọi Salêdiêng thế nào, và nếu cần, 



chúng ta buộc phải thực hiện cuộc thanh tẩy, canh tân để trở về nguồn như Don Bosco mong 

muốn: nên thánh, sống nhân bản, gắn bó với anh em mình và mật thiết với giới trẻ, thì tất 

nhiên, Tổng Tu Nghị 28 buộc chúng ta xác định, mình phải là loại người Salêdiêng nào cho 

người trẻ hôm nay, còn trung thành với đặc sủng và sứ mệnh Salêdiêng và còn hợp thời với 

người trẻ hôm nay hay không!? 

Chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị 28, Tỉnh dòng chúng ta cũng sẽ cử hành Tu Nghị Tỉnh, thời gian 

từ 24 tháng 4 đến 03 tháng 5 năm 2019. Sau khi cầu nguyện và cân nhắc, Giám Tỉnh và Ban 

Cố Vấn đề cử và kính mời cha Barnaba Lê An Phong, Giám đốc học viện thần học Rinaldi, 

làm Điều Hành Viên Tu Nghị Tỉnh. Chân thành cám ơn sự quảng đại và sẵn sàng của ngài. 

Vị Điều Hành Viên sẽ chọn Ban Trù Bị và trình cho Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn Tỉnh để được 

chấp thuận. Trong Tu Nghị Tỉnh sắp tới, ngoài chủ đề cần được học hỏi kỹ để đóng góp cho 

Tổng Tu Nghị, theo đề nghị của Trung Ương, chúng ta còn học hỏi để lên phương án cho việc 

“tự túc kinh tế của Tỉnh Dòng” mà Trung Ương mời gọi chúng ta tới lúc phải suy nghĩ. Ban 

Trù Bị sẽ chuẩn bị tài liệu học tập và gởi tới anh em sau, mong được sự đóng góp rộng rãi. 

Con mời gọi quí bề trên, quí cha, quí sư huynh và anh em cầu nguyện cho Tổng Tu Nghị 28 

và Tu Nghị Tỉnh 2019; nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để Tu Hội và Tỉnh 

Dòng thực hiện sự canh tân và trở về nguồn, bảo đảm sự trung thành với đặc sủng và sứ mệnh 

Salêdiêng, nhất là cam kết nên thánh và hoàn tất sứ mệnh của mình, là sống yêu thương và 

phục vụ giới trẻ. 
 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

Ngày 02 tháng 6 vừa qua, Tỉnh Dòng chúng ta hân hoan đón nhận 8 anh em tân chức Phó tế, 

một bước ngoặc quan trọng chuẩn bị những người anh em này tiến sâu hơn vào sứ mạng phục 

vụ của mình trong tư cách của những thừa tác viên. Tỉnh Dòng chung lời tạ ơn Chúa và chúc 

mừng những anh em tân chức, cầu mong anh em sống xứng đáng đúng theo tác vụ anh em đã 

lãnh nhận. 

Cùng trong niềm hân hoan và tạ ơn của Tỉnh Dòng, con kính báo tới quí cha, quí sư huynh và 

anh em, ngày 28 tháng 7 sắp tới, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Chính Tòa Xuân 

Lộc sẽ ban tác vụ linh mục cho 10 người anh em chúng ta tại nhà thờ Don Bosco Xuân Hiệp. 

Đây là hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho Tỉnh Dòng. Xin dâng lời tạ ơn Ngài. Đồng thời 

chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh em tân chức trở nên những mục tử như lòng Chúa 

mong muốn. 

Cũng trong năm nay, ngày 15 tháng 8, Tỉnh Dòng sẽ có 8 anh em tuyên khấn trọn đời trong 

Tu Hội Salêdiêng, gồm 1 sư huynh và 7 tư giáo, họ sẽ là những thành viên chính thức thuộc 

về Tu Hội. Chúng ta hiệp lời tạ ơn Chúa với những người anh em này, và cầu xin Chúa cho 

họ ơn trung thành. 

Niềm hân hoan lớn khác, là ngày 14 tháng 8 sắp tới, Tỉnh Dòng sẽ có thêm 20 anh em tân hội 

viên, họ sẽ tuyên khấn lần đầu trong Tu Hội Salêdiêng. Chúng ta nguyện cầu cho những anh 

em này trở nên những người Salêdiêng “Qualis esse debet”, đến với Don Bosco và ở lại với 

ngài, trở nên những người Salêdiêng chân chính, quyết tâm phục vụ giới trẻ và sống vì phần 

rỗi linh hồn các em. 



Với tất cả những biến cố vui mừng này, tỉnh Dòng chung lời tạ ơn Chúa, vì những hồng ân 

cao quí Ngài đã ban; cầu xin Ngài cho chúng ta càng ngày càng phát huy đặc sủng và linh đạo 

Salêdiêng, đồng thời xin Chúa cho chúng ta ơn trung thành trong sứ mạng phục vụ, luôn luôn 

ưu tiên dành cho giới trẻ, nhất là những em nghèo khổ và bị bỏ rơi.  
 

Quí bề trên, quí cha, quí sư huynh và anh em thân mến, 

Khi tạ ơn Chúa về một năm sinh hoạt đã qua, cũng là lúc chúng ta đặt dự phóng cho một năm 

mới theo kế hoạch của Tỉnh Dòng cũng như mỗi cộng thể và cộng đoàn, phác họa chương 

trình và dự phóng cho năm 2018 – 2019. Đây cũng là thời gian Tỉnh Dòng có sự sắp xếp nhân 

sự, phù hợp sứ mạng phục vụ của mỗi nơi. Trong tinh thần đồng trách nhiệm và với lửa nhiệt 

tình phục vụ, xin anh em quảng đại đáp lại lời mời gọi của Tỉnh Dòng, sẵn sàng dấn thân phục 

vụ trong bất cứ nơi nào chúng ta được mời gọi tới, tất cả vì lợi ích giới trẻ và phần rỗi các linh 

hồn. Con vui mừng nhận ra tinh thần vâng phục cao quí và sẵn sàng của quí cha, quí sư huynh 

và anh em, khi được đề cử đến một nơi mới, thậm chí có những anh em khẳng định mình chọn 

Chúa, vì lòng yêu mến Don Bosco, giới trẻ và các linh hồn, chứ không phải nơi chốn. Trong 

tâm tình ấy, xin hết lòng cám ơn anh em, và xin Don Bosco chúc lành cho thiện chí và sự 

quảng đại của quí cha, quí sư huynh và anh em. 

Thư vâng phục sẽ được gởi tới quí cha, quí sư huynh và anh em vào ngày cộng thể Tỉnh, 27 

tháng 7 năm 2018, và việc di chuyển đến nơi mới sẽ được thực hiện trong tháng 8. Xin anh 

em liên hệ với quí cha giám đốc và trưởng cộng đoàn nơi mình đến.  
 

Trong thời gian hè năm 2018 này, con có dịp đến thăm một số cộng thể và cộng đoàn đang 

nỗ lực phục vụ người trẻ với những sinh hoạt hè lành mạnh, cùng với sự cộng tác của quí thày 

Thần học và Hậu tập Viện, các anh em Thỉnh sinh và Tu sinh. Tinh thần phục vụ hăng say 

này đáng được đề cao, chúng ta cần mở rộng mô hình nguyện xá tại mổi cộng thể và cộng 

đoàn, không chỉ mùa hè, mà còn tiếp tục trong năm, nhằm phục vụ lợi ích giới trẻ. Mô hình 

nguyện xá này bắt nguồn từ nguyện xá Valdocco, nơi đó Don Bosco đã xả thân hết mình vì 

giới trẻ nghèo khổ, tạo cho họ một mái ấm gia đình, một sân chơi lành mạnh, một mái trường 

dạy các bạn về tri thức, nhân bản và đạo đức, một nơi giúp người trẻ cầu nguyện và kết hiệp 

với Chúa. Nói chung, nguyện xá là nơi rèn nhân cách và đạo đức cho người trẻ, đưa họ bước 

đi trên con đường Ái – Trí – Đạo.  

Ước mong mỗi cộng thể và cộng đoàn điều hành nguyện xá mình theo mô hình Valdocco này. 
 

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

Kết thúc lá thơ này, con xin chia sẻ một số những tâm tư làm con suy nghĩ rất nhiều những 

ngày qua. 

Thời gian vừa qua, con nhận được nhiều tin nhắn, thơ gởi và những cuộc điện thoại mà giáo 

dân, phụ huynh và các bạn trẻ nói với con, chung qui ba điều sau đây: 

1- Tu sĩ Salêdiêng là những nhà giáo dục giới trẻ, xin hãy có cõi lòng dành cho các em, nhẫn 

nại và kiên tâm đồng hành, hướng dẫn và chỉ bảo bằng tình thương mến. Don Bosco không 

hề muốn một người Salêdiêng tra tay hoặc dùng roi vọt sửa phạt các em, đó chỉ là một hình 

thức để hả giận hơn là giáo dục với lý trí, ấy là chưa kể những hình thức phạt khác, kể cả sự 



loại trừ các em. Làm như thế, chúng ta không thể làm cha – thày – bạn giới trẻ được. Những 

điều này hoàn toàn đi ngược lại hệ thống giáo dục dự phòng, nhưng rất tiếc đã xảy ra, và quí 

phụ huynh cũng như một số anh chị em xin chúng ta cảnh giác. Đây cũng là điều xã hội quan 

tâm trong việc bảo vệ trẻ em hôm nay. 

2- Một yếu tố tế nhị rất cần lưu tâm, là lối sống nhân văn của một số anh em chúng ta, khi cư 

xử với nhau trong cộng thể và khi nói về nhau với người khác, đôi khi không ý tứ đã gây ra 

phản chứng tá. Một số anh chị em ngạc nhiên khi nghe chúng ta xưng danh hoặc gọi tên anh 

em mình bằng ngôn từ thiếu nhân văn, và họ đã thấy chướng tai về điều ấy, đôi khi còn thấy 

phản chứng khi chúng ta nói hoặc dạy về nhân văn và bác ái, mà lại nói và làm không đúng 

như vậy với chính anh em mình. Đây là điều con tha thiết xin anh em cẩn trọng, nếu cần, 

trong tinh thần bác ái huynh đệ, đừng ngại xây dựng và nhắc nhở cho nhau trực tiếp, chứ đừng 

nói xấu nhau, đừng để bất cứ điều gì tác hại đến sứ mạng phục vụ và giáo dục của chúng ta 

liên quan đến tính nhân văn này. Có những trường hợp chúng ta chỉ biết xét đoán anh em 

mình đúng hay sai và sẵn sàng chất vấn họ, thay vì nhìn vào chính mình và tự suy nghĩ tại sao 

mình khó sống với anh em. Khiêm tốn một chút và với lòng bác ái, chúng ta sẽ dễ sống bao 

dung hơn, và trở thành những con người xây dựng bình an trong cộng thể.  

3- Một chi tiết quan trọng mà giáo dân tại một vài giáo xứ chúng ta đang phục vụ chân thành 

nhắc nhở chúng ta, là việc mở tiệc tùng mừng lễ và ăn nhậu, đến nhà riêng hoặc tổ chức trong 

giáo xứ với những bữa tiệc có đóng góp hoặc với thùng hiệp thông. Việc này sẽ trở thành 

gánh nặng cho anh chị em, khi giáo xứ với nhiều đoàn thể tổ chức những lễ bổn mạng và tiệc 

tùng. Xin anh em tập trung hơn vào chiều sâu đức tin và giảm những hình thức bên ngoài, bớt 

đi gánh nặng cho anh chị em. 
 

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

Con xin được kết thúc lá thơ này, một lần nữa trong tâm tình tri ân cảm tạ, xin dâng lên Chúa 

lời tạ ơn, vì muôn vàn hồng ân Ngài tuôn đổ trên Tỉnh Dòng, mỗi cộng thể, cộng đoàn và 

từng người chúng ta. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, chúc lành và đồng hành cùng chúng 

ta trong năm sinh hoạt mới này, cho chúng ta luôn biết mở rộng cõi lòng đến với mọi người, 

đặc biệt là giới trẻ, tăng thêm lửa nhiệt tình và quyết tâm dấn thân cho sứ mạng phục vụ trong 

năm sinh hoạt mới 2018 – 2019. 

Xin Đức Trinh Nữ là Mẹ và Bà Giáo của người Salêdiêng chúc lành và luôn che chở hộ phù 

chúng ta. Xin Don Bosco, cha chúng ta, giúp mỗi người hoàn thành linh đạo và đoàn sủng 

Salêdiêng như ngài mong muốn, hầu trở nên người Salêdiêng “Qualis esse debet”. 

 

 

Thân mến trong Thánh Tâm Giêsu. 

 

 

 

 

 

 

LM. Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB 

Giám Tỉnh 


