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Kính gởi quí Bề trên, quí Linh mục, quí Sư huynh 

               và anh em thân mến trong tình yêu của Don Bosco, 

 

Trong bầu khí yêu thương ấm áp và tràn đầy niềm vui của mùa vọng, chuẩn bị mừng Chúa 

Giáng Sinh và đón chào năm mới 2018, con kính gởi lời chào thân ái đến quí Bề trên, quí 

Linh mục, quí Sư huynh và anh em. Nguyện xin ân sủng và tình yêu Chúa đổ tràn đầy tâm 

hồn mỗi người chúng ta, cho chúng ta chan chứa sức sống của Thiên Chúa, tình yêu và lửa 

mến trong Thánh Thần, để trở nên nhân chứng tình yêu cho giới trẻ, bước vào năm mới 2018. 

Tạ ơn Chúa vì năm 2017 sắp kết thúc với muôn vàn hồng ân Thiên Chúa, đổ tràn đầy tâm hồn 

mỗi người chúng ta, trên từng cộng thể và cộng đoàn, cũng như trên toàn Tỉnh Dòng. Lời tạ 

ơn này sẽ không bao giờ cùng, mãi mãi con ca ngợi tình thương của Chúa. 

 

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

Trong thời gian vừa qua, Tỉnh Dòng chúng ta có một số diễn biến hướng tới sự phát triển, 

chuẩn bị môi trường cho anh em chúng ta dấn thân vào sứ mệnh phục vụ trong tương lai. 

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, Trung Tâm Dạy Nghề Phước Lộc, thuộc cộng thể Mẹ Vô Nhiễm 

Phước Lộc, đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nâng cấp lên thành Trường 

Trung Cấp Kỹ Thuật Công Nghệ Phước Lộc, nhằm mục đích phục vụ hữu hiệu hơn cho người 

trẻ, và giữ được thương hiệu riêng của một trường tư thục thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco 

Việt Nam. Tỉnh Dòng chung lời tạ ơn Chúa với cộng thể và cầu chúc cho trường phát triển 

ngày một hơn, hầu tạo được những điều kiện thuận lợi nhất cho việc phục vụ người trẻ. 

Cùng thời gian tháng 9 vừa qua, Tỉnh Dòng đã ký hợp đồng thỏa thuận với Tòa Giám Mục 

Đà Nẵng, nhận 14.000m2 đất tại khu qui hoạch Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, đang tiến hành 

thủ tục pháp lý và triển khai các dự án xây dựng trường nghề mới, nhắm hướng phục vụ người 

trẻ nghèo tại vùng miền Trung đất nước. 

Riêng tại miền Bắc, vào dịp lễ Khánh Nhật Truyền Giáo, anh em cộng đoàn tại Lạng Sơn đã 

được chuyển sang giáo xứ mới Mỹ Sơn, và đã tới lúc anh em phải suy nghĩ tìm địa điểm để 

tồn tại và phát triển sứ mạng truyền giáo cũng như việc phục vụ giới trẻ của mình. Vào đầu 

tháng 11 vừa qua, Tỉnh Dòng cũng đã ký hợp đồng với Tòa Giám Mục Bắc Ninh, nhận giáo 

họ Nông Vụ, nằm trên địa bàn huyện Gia Lâm, thuộc Thủ Đô Hà Nội, với định hướng mở 

trung tâm ơn gọi cho miền Bắc. 

Trước những biến cố mới này, chúng ta hiệp lời tạ ơn Chúa, đồng thời cầu nguyện cho việc 

phát triển công cuộc và sứ mạng phục vụ đạt thành quả tốt cho người trẻ. 



 

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

Để đánh dấu thời điểm lịch sử, kỷ niệm 200 năm sinh nhật Don Bosco, Tỉnh Dòng chúng ta 

đã khởi công xây dựng ngôi thánh đường dâng kính ngài. Sau 3 năm miệt mài xây dựng, dù 

chưa hoàn thành tất cả công trình, Tỉnh Dòng cũng xin được khánh thành và cung hiến thánh 

đường này vào dịp lễ trọng thể kính Don Bosco vào đầu năm mới, ngày 31 tháng 01 năm 

2018. 

Nhân dịp này, Tỉnh Dòng kính dâng lên Thiên Chúa, Đấng là nguồn tình yêu và là vị ân nhân 

cao cả, lời tri ân cảm tạ, vì Ngài tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên chúng con, cụ thể qua 

ngôi thánh đường. Kính dâng lời cám ơn chân thành tới quí bề trên tiền nhiệm, đương nhiệm 

và tất cả anh em trong Tỉnh, đã chung tay góp sức vào công cuộc tượng trưng cho sự hiệp 

nhất trong tinh thần và hành động của Tỉnh Dòng.  

Tỉnh Dòng hết lòng biết ơn quí vị ân nhân, thân nhân, anh chị em giáo xứ Xuân Hiệp, các 

giáo xứ Salêdiêng cùng các giáo xứ bạn trong các giáo phận, đã bằng mọi cách giúp đỡ cho 

việc xây dựng công trình. Xin tiếp tục ra tay nâng đỡ cho một số hạng mục còn dang dở sẽ 

phải được hoàn thành, cùng với số kinh phí còn thiếu hụt. 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta qua lời cầu bầu của cha chúng ta, Don Bosco. 

 

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

Theo thông lệ hàng năm, tiếp nối truyền thống của Don Bosco, cha Bề Trên Cả Angel F. 

Artime gởi đến toàn thể Tu Hội và đại gia đình Salêdiêng, Hoa thiêng năm 2018 với chủ đề: 

“Thưa Ngài, xin cho tôi nước này” (Ga 4,15) – và ngài mời gọi “Chúng ta hãy vun trồng 

nghệ thuật biết lắng nghe và đồng hành”, khi hướng về người trẻ. 

Hoa thiêng năm 2018 xuất phát từ con tim mục tử nhân hậu của Đấng Kế Vị thứ X của Don 

Bosco, khi nhận ra nỗi khát vọng sâu xa của người trẻ hôm nay, trước những thách đố của 

thời đại chúng ta đang sống, một thời đại tự hào về những thành tựu vượt bậc của tư tưởng, 

khoa học và kỹ thuật, một thời đại mà nếp sống con người được nâng cao tới mức thật tự mãn, 

nhưng đồng thời lại là một thời đại bị đảo lộn về nhiều giá trị nhân bản, đạo đức, luân lý, niềm 

tin và tôn giáo.  

Trước những trăn trở của người trẻ hôm nay, cha Bề Trên Cả nhận ra một nỗi khát vọng chìm 

sâu trong cõi lòng họ, không khác gì tâm trạng của người thiếu phụ Samari năm xưa, khi chị 

can đảm đứng đối diện với Đức Kitô bên giếng nước Giacob. Chị hiểu rằng Ngài đã đọc thấu 

cõi lòng của chị, và chị không ngần ngại xin Ngài thứ nước sẽ giúp chị không bao giờ khát 

nữa, đúng hơn, chị cần Ngài lắng nghe cõi lòng chị, đồng hành cùng chị, cho dù chị đang sống 

trong đêm tối của tâm hồn, và Đức Kitô đã thực hiện điều ấy để thỏa nỗi khát vọng của chị 

và giải thoát chị.  

Điều đó, ngày hôm nay cha Bề Trên Cả cũng muốn người Salêdiêng hãy đi ra khỏi chính mình, 

mở cõi lòng mình và đến với người trẻ, giúp họ thỏa mãn cơn khát của cõi lòng, của tâm linh,  



 

dẫn người trẻ đến gặp gỡ Đức Kitô, để lắng nghe Ngài và nói Ngài nghe, để được Ngài đồng 

hành và biến đổi. Trong Đức Kitô, người trẻ thực hiện cuộc biện phân chính mình, tìm ra lẽ 

sống đời mình hầu đạt được ơn cứu độ.  

Như Đức Kitô năm xưa với người thiếu phụ Samari, chúng ta cũng hãy lắng nghe bạn trẻ, 

đồng hành với họ, giúp họ nhận ra chính mình và dẫn đưa họ đến gặp gỡ nguồn suối nước 

hằng sống đời đời. 

Con xin chỉ giới thiệu tổng quát hoa thiêng này, và con sẽ có dịp trình bày vào dịp họp mặt 

tất niên của đại gia đình Salêdiêng chúng ta. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh em thân mến, 

Năm 2018 cũng là một năm đặc biệt đối với đại gia đình Salêdiêng, khi chúng ta đồng hành 

với Giáo Hội, hướng về Thượng Hội Đồng Giám mục Thế Giới lần thứ mười, sẽ diễn ra vào 

tháng 10 năm 2018, với chủ đề “Người Trẻ, niềm Tin, và biện phân ơn gọi”, theo yêu cầu 

của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đây là chủ đề có sự đóng góp rất tích cực của Tu Hội, đặc biệt 

là qua ban Mục Vụ Giới Trẻ Salêdiêng. 

Đề tài này là trình tự hợp lý trong ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi nhìn vào thực 

trạng thế giới hôm nay, đặc biệt khi Ngài hướng về người trẻ.  

Trong tầm nhìn hướng tới tương lai của thế giới và Giáo Hội, những năm gần đây, qua những 

khóa Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã định hướng từ 

việc loan báo Tin Mừng như là sự giới thiệu Đức Kitô cho con người hôm nay, đến việc củng 

cố sự thánh thiện, niềm vui và hạnh phúc gia đình, và giờ đây, mối quan tâm đặc biệt của 

Ngài dành cho người trẻ, cho niềm tin và cuộc sống tương lai của họ, cho sự tự nguyện dấn 

thân của họ trong việc sống đức tin, tham gia và đồng hành cùng Giáo Hội là Mẹ chúng ta, 

đang muốn dẫn họ đến tìm gặp Đức Kitô.  

Ý thức rằng, tương lai của thế giới và Giáo Hội là chính người trẻ, trước những hiện trạng họ 

đang sống, và thách đố họ đang phải đối diện về cuộc sống, luân lý, niềm tin và tôn giáo, Giáo 

Hội nhận ra trách nhiệm của mình là giúp họ tìm lại niềm tin, biện phân để thấy con đường 

họ phải đi khi thực hiện ơn gọi đời mình. Đây là việc cấp thiết buộc Giáo Hội mở ra và đi đến 

với người trẻ, nếu muốn không để mất họ, và Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều 

này khi hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ mười.  

Nói thế cũng đồng nghĩa là lời mời gọi người Salêdiêng dấn bước vào sứ mạng và đặc sủng 

của mình, khi đi sâu đi sát hơn với người trẻ, vì phần rỗi của họ và sống cho họ. Nếu Don 

Bosco có mặt hôm nay, chắc chắn ngài cũng sẽ nhắn nhủ chúng ta quan tâm tới đòi hỏi tất 

yếu này: vì người trẻ mà chúng ta sống và hành động, và hãy dẫn họ đến với Đức Kitô. 

 

 



 

Kính thưa quí bề trên và anh em thân mến, 

Bầu khí se lạnh nhưng ấm tình người lại trở về với chúng ta, và bất kể là tôn giáo nào, nhân 

loại đang nô nức chuẩn bị mừng Chúa giáng sinh. Thực tế, rất nhiều người đang nhộn nhịp tổ 

chức với nhiều hình thức lễ hội, phục vụ nhu cầu hưởng thụ thì đúng hơn, và thật đáng tiếc, 

họ đang tưng bừng mừng ngày lễ “Noel không có Chúa!” 

Còn chúng ta thì sao? Mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa mang lại ý nghĩa gì cho 

chúng ta, và chúng ta truyền tải ý nghĩa nào cho người trẻ mà chúng ta đang sống yêu thương 

và phục vụ? Chiều sâu của mầu nhiệm nhập thể và sự linh thánh của ngày lễ phải là điều 

chúng ta nhắm tới, để chúng ta sống và đem đến cho người trẻ sức mạnh tình yêu của một 

Thiên Chúa làm người cư ngụ giữa chúng ta, để những ai đón nhận Người, thì Người ban cho 

họ quyền làm con Thiên Chúa. 

Trong ý nghĩa thâm sâu của mùa hồng ân, con kính gởi lời chúc mừng tới quí bề trên, quí cha, 

quí sư huynh và anh em hội viên, quí ông bà cố, quí ân nhân, thân nhân và đại gia đình 

Salêdiêng. Nguyện xin ơn thánh Chúa và tình yêu của Ngài tuôn đổ xuống trên từng người và 

toàn thể đại gia đình chúng ta.  

Kính chúc quí bề trên, quí cha, quí sư huynh, anh em hội viên, quí ông bà cố, quí ân nhân, 

thân nhân và đại gia đình Salêdiêng  

 

LỄ GIÁNG SINH HỒNG PHÚC VÀ NĂM MỚI 2018 MUÔN VÀN PHÚC LỘC 

 

Với những tâm tình cao quí và đầy yêu thương này, chúng ta hãy tin tưởng, lạc quan và tràn 

đầy hi vọng, bước vào năm mới trong sự quan phòng của Chúa, trong sự đùm bọc che chở 

của Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ chúng ta, và cùng với sự đồng hành của Don Bosco, chúng 

ta hãy thẳng đường hướng về phía trước, tất cả vì vinh danh Chúa và phần rỗi giới trẻ. 

 

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

 

Thân mến trong Don Bosco 
      

 

 

 

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang SDB 

        Giám Tỉnh  


