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Kính gởi quí thành viên Ban Cố Vấn Tỉnh, quí cha Giám Đốc, quí cha Trưởng Cộng Đoàn, 

    Quí cha, quí sư huynh, quí thày và gia đình Salêdiêng. 

 

Quí bề trên và anh chị em thân mến, 

  

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể nhân loại, đang hân hoan đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa 

Giáng Sinh làm người, và chẳng còn bao lâu nữa, chúng ta long trọng cử hành biến cố trọng 

đại này. Trong những giờ phút linh thiêng và ấm tình, con kính gởi tới quí bề trên, quí anh 

em cùng tất cả các thành phần gia đình Salêdiêng, lời chào thánh thiêng, cùng với lời cầu chúc 

bình an, một lễ Giáng Sinh an lành, đầy ắp tình Chúa tình người, khi Con Thiên Chúa làm 

người để ban lại cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Con cũng cầu chúc quí bề trên và 

tất cả anh chị em hưởng trọn vẹn quyền dưỡng tử, và cùng với Đức Kitô, chúng ta xưng tụng 

Chúa là Cha, “ABBA”. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh chị em, 

Giữ truyền thống tốt lành Don Bosco để lại, hàng năm, những đấng kế vị ngài luôn gởi tới đại 

gia đình Salêdiêng những tâm tình và định hướng sống cho một năm, mà chúng ta thường gọi 

là Hoa Thiêng. Cũng trong truyền thống tốt lành ấy, năm nay, Đồng hành cùng Đức Thánh 

Cha Phanxicô trong Tông Huấn Thư Gaudete et Exultate, cha Bề Trên Cả Angel Fernandez 

Artime gởi tới đại gia đình Salêdiêng hoa thiêng: “Để niềm vui của Thày ở trong anh em” 

(Ga 15,11), đặc biệt cho các bạn trẻ: “Sự thánh thiện cũng dành cho các bạn”. 

Với chủ đề Hoa Thiêng, cha Bề Trên Cả trình bày cho chúng ta những điểm chính yếu sau 

đây: 

- Trước hết, sự thánh thiện là một quà tặng Thiên Chúa ban cho con người, ở lại với 

Chúa và nên như Ngài là Đấng thánh. Đây là một lời mời gọi, mà đồng thời cũng là 

một mệnh lệnh, và hơn nữa là một trách vụ: “hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”. 

- Như thánh tông đồ Phaolô từng nhắc nhở các tín hữu, sự thánh thiện là một cuộc nên 

đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. 

- Lời mời gọi nên thánh dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thời đại và hoàn 

cảnh, không loại trừ ai. 

- Nên thánh theo Don Bosco là một khát vọng cao cả và cũng là mục tiêu phải đến, như 

ngài chỉ đường dẫn lối cho các bạn trẻ. Trong lá thơ gởi về Valdocco từ Roma năm 



1884, Don Bosco diễn tả rõ điều này: “Cha muốn chúng con sống hạnh phúc cả ở 

đời này lẫn đời sau”. 

- Xưa kia, khi chỉ cho chàng thanh niên đến xin Ngài dạy anh bí quyết sống hạnh phúc, 

Đức Kitô đã nói với anh: hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. 

Dựa trên những ý tưởng này, cha Bề Trên Cả mời gọi cách đặc biệt các bạn trẻ: “Các bạn trẻ 

thân mến, Chúa Giêsu chính là nguồn hạnh phúc mà chúng con hãy tìm kiếm”, giữa 

cảnh đời muôn vẻ muôn màu hôm nay. Không ai mà không muốn sống khát vọng hạnh phúc, 

và như lời thánh Augustino giãi bày, chúng ta không thể thực sự bình an và hạnh phúc khi 

chưa sống trong Chúa. Lời này nhắc nhở bạn trẻ hãy nhìn đúng và đi tìm hạnh phúc thật. 

Thánh trẻ Đaminh Savio cũng đã từng tâm sự: “Tôi luôn nhận thấy trong mình một khát vọng 

là sự cần thiết nên thánh”. Savio đã sống khát vọng ấy, đã trở nên một vị thánh dù tuổi đời 

chưa đủ 15, và đã để lại cho các bạn trẻ một mẫu gương thánh thiện, nên thánh chính là sống 

vui vẻ và chu toàn bổn phận với lòng yêu mến. 

Từ đó, cha Bề Trên Cả mời gọi mỗi người Salêdiêng, hãy sống thánh thiện và đạt tới khát 

vọng hạnh phúc với người trẻ và vì người trẻ, khi đồng hành cùng các em. Sự thánh thiện là 

cốt lõi của đoàn sủng Salêdiêng, mà chúng ta luôn đề cao hàng đầu, chiều kích thần nghiệm, 

để trở nên chiêm niệm trong hành động, sống luôn luôn như thấy Đấng vô hình, và mỗi ngày 

nên đồng hình đồng dạng hơn với Đức Kitô. 

Một lần nữa, cha Bề Trên Cả lập lại lời mời gọi này, nên thánh cũng dành cho các bạn trẻ và 

là con đường họ phải đi. Thánh ý Thiên Chúa là các bạn nên thánh, sống niềm vui trong sự 

thánh thiện, đạt đến đức ái trọn hảo. Sự thánh thiện phải là mục tiêu người trẻ đạt tới, để họ 

được trở nên tròn đầy trong Thiên Chúa. Đây cũng là mục tiêu của khoa sư phạm giáo dục 

Salêdiêng, mời gọi gia đình Salêdiêng thâm tín và dấn thân quyết liệt hơn. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

Con vừa kết thúc những ngày kinh lý tại miền Bắc hôm qua, 23/12/2018. Con sẽ tiếp tục cuộc 

kinh lý trong Tỉnh Dòng và kết thúc trước dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.  

Qua những cuộc thăm viếng, chia sẻ trong tinh thần huynh đệ và vui sống đời cộng thể với 

anh em, con phải dâng lời tạ ơn Chúa cùng với Tỉnh Dòng, vì bầu khí tốt lành và bình ổn của 

các cộng thể và cộng đoàn, sự phát triển không ngừng các công cuộc phục vụ, cùng với sự tín 

nhiệm anh em nhận được từ phía các cộng sự viên, giới trẻ và người đời, tinh thần và sự nhiệt 

tình phục vụ của anh em đã khẳng định quyết tâm sống đời thánh hiến và dấn thân phục vụ. 

Những giới hạn vẫn còn đó, nhưng không đáng kể và có thể khắc phục. Chúng ta hãy tạ ơn 

Chúa, khi chuẩn bị bước vào năm mới 2019, sống quyết tâm hơn nữa đời thánh hiến và lý 

tưởng phục vụ sứ mạng và ơn gọi Salêdiêng của chúng ta. Đây cũng là câu trả lời cụ thể của 

chúng ta cho câu hỏi chất vấn của Tổng Tu Nghị 28 sắp tới: “Chúng ta là loại Salêdiêng nào 

cho người trẻ hôm nay?” 

Thời gian kinh lý tại miền Bắc, con cũng có dịp gặp chung tất cả anh em, cùng chia sẻ tâm tư 

của cha Bề Trên Cả với anh em, cảnh báo tinh thần Duy Giáo Sĩ cùng với những thảm họa 



“lạm dụng” đến từ não trạng tiêu cực này, đồng thời cũng hướng anh em tới biến cố thành 

lập Phụ Tỉnh trực thuộc Miền Bắc. Ban Cố Vấn Tỉnh đã quyết định tổ chức những ngày họp 

mặt của Miền Bắc vào những ngày từ 25 đến 28 tháng 02 năm 2019 tại Tòa Giám Mục Thái 

Bình, với sự chấp thuận của Đức Cha Phêrô. Chúng ta cám ơn ngài. Ước mong Ban Đại Diện 

Miền Bắc kết hợp với Ban Cố Vấn Tỉnh, tổ chức cho thật tốt cuộc họp mặt này, chuẩn bị cho 

những bước sắp tới hướng về tương lai. 

 

Trong thời gian qua, con cũng đã gởi tới quí bề trên và anh em thông báo về việc đề cử các 

thành viên tham dự Tu Nghị Tỉnh 2019, một biến cố thật quan trọng đối với sự thăng tiến 

Tỉnh Dòng, mà cũng là sự tham gia và đóng góp phần mình cho Tổng Tu Nghị 28, sẽ được 

cử hành vào tháng 02 năm 2020. Xin anh em thực hiện sớm việc đề cử này, và cách nào đó 

bảo đảm sự có mặt các đại biểu đến từ tất cả các cộng thể cũng như cộng đoàn, trong tinh thần 

tham gia đồng trách nhiệm của chúng ta. Cám ơn quí bề trên và anh em. 

Để việc cụ thể hóa đường hướng hành động, chuẩn bị xây dựng nhà an dưỡng tại Cầu Bông 

của Tỉnh Dòng, sau khi lãnh ý chung, xin đề cử Ban Vận Động và phụ trách công trình cùng 

với Quản Lý Tỉnh. Đây là danh sách những anh em trong Ban Vận Động: 

1. Lm. Phêrô Phạm Huy Hoàng        Trưởng Ban 

2. Lm. Gioan B. Trần Văn Hào         Thành viên 

3. Lm. Giuse Trần Văn Hiển             Thành viên 

4. Lm. Phêrô Phạm Quốc Hùng         Thành viên 

5. Lm. Gioan Lê Trần Thanh Huynh  Thành viên 

6. Lm. Nicola Kiều Long Hồ              Thành viên 

Xin quí bề trên và anh em đón nhận những người anh em của chúng ta, đồng thời cộng tác 

cách quảng đại để công trình này sớm được thực hiện. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh Dòng, 

cám ơn quí anh em trong Ban Vận Động, dù biết đây là công việc nặng nề bên cạnh những 

trách nhiệm anh em đang đảm nhận, nhưng vì lòng yêu mến Tỉnh Dòng và anh em mình, anh 

em không ngần ngại và quảng đại nhận lời. Nguyện chúa chúc lành cho anh em. 

 

Kính thưa quí bề trên, quí cha, quí Sư huynh, quí thày và gia đình Salêdiêng,  

 

Con kết thúc lá thơ trong tâm tình hân hoan và tri ân, hướng tới những giây phút linh thiêng 

và ấm tình Chúa tình người, mở rộng cõi lòng đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. 

Hòa chung niềm vui chan hòa cùng trần thế, con kính gởi lời chúc mừng ngày lễ tràn ân thánh 

tới quí bề trên, anh em hội viên SDB cùng toàn thể gia đình Salêdiêng. Nguyện xin hồng ân 

Giáng Sinh ban tràn đầy xuống trên quí bề trên và anh chị em, để chúng ta cùng đồng hành 

và lạc quan bước vào năm mới 2019 trong tín thác, tin tưởng và quyết tâm hơn nữa, dấn thân 

và trao ban, tất cả vì giới trẻ  và cho giới trẻ. 

 

 



 

GIÁNG SINH HỒNG PHÚC VÀ NĂM MỚI 2019 BÌNH AN HẠNH PHÚC. 

Nguyện chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên quí bề trên và anh chị em.  

Hãy trao cho nhau lời chào SHALOM thắm thiết và nụ hôn chúc bình an năm mới. 

Hãy bước vào năm 2019 với Mẹ Maria và Don Bosco, tất cả vì vinh danh Chúa, và phần rỗi 

các linh hồn, đặc biệt là giới trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi. 

 

Kính chào quí bề trên, quí cha, quí Sư huynh, quí thày và anh chị em. 

Thân mến trong Don Bosco 

 

 

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang SDB 

        Giám Tỉnh    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merry Christmas  &  Happy New Year 


