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

      Quí cha, quí Sư Huynh và tất cả anh em Hội Viên, 

 

Quí bề trên và anh em thân mến, 

Với tâm tình người Tôi Tớ Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, con kính gởi quí bề trên và anh em lời 

chào bình an và thân ái trong Đức Giêsu Kitô Mục Tử, Đức Maria Mẹ thánh Ngài và cùng với thánh 

cả Giuse. Nguyện xin các Đấng chúc lành cho Tỉnh Dòng, từng Cộng thể, Cộng đoàn, quí bề trên và 

anh em, cùng các thành phần thuộc đại gia đình Salêdiêng Don Bosco Việt Nam – Mongolia. 

Lá thơ này được gởi tới quí bề trên và anh em trong một thời điểm thật đặc biệt và ý nghĩa. Chúng ta 

đã bước vào mùa chay thánh 2019 với tinh thần xám hối và canh tân đổi mới, ý thức sâu thẳm rằng 

tất cả chúng ta đều là tội nhân, và như lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi, hãy trở về và hãy tẩy 

sạch tâm hồn, hầu chúng ta có thể tháp nhập vào mầu nhiệm vượt qua của đức Kitô. Tháng 3 cũng là 

thời điểm chúng ta được mời gọi tập trung hơn vào đời sống nội tâm và chiều sâu thần nghiệm, theo 

gương thánh cả Giuse, trở về nguồn sự thánh thiện là chính Thiên Chúa, kín múc sinh lực cho đời 

thánh hiến và sứ mạng phục vụ Salêdiêng. Xin Đức Kitô làm cho mỗi người chúng ta nên đồng hình 

đồng dạng với Ngài, khi biết chết đi với tội và con người giới hạn của mình để tháp nhập trong Chúa. 

 

Thưa quí bề trên và anh em, 

Hòa chung tâm tình hiệp thông và đồng trách nhiệm, xin kính gởi đến quí bề trên và anh em những 

thông tin Tỉnh Dòng và vùng Đông Á Úc (EAO) trong thời gian đầu năm 2019 này. 

Tạ ơn Chúa và Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ, Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam-Mongolia 

đã bước vào năm mới 2019 trong phúc lành và bình an, cùng với năm mới, chúng ta đã đón cái Tết 

Kỷ Hợi thật ấm tình gia đình đoàn tụ. 

Sau 7 tháng xin phép di dời địa chỉ trụ sở Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam – Mongolia, 

một công trình đã được hoàn tất và làm phép ngày 24 tháng 11 năm 2018, vào ngày 06 tháng 3 năm 

2019 vừa qua, chúng ta được UBND TP. HCM cấp giấy chấp thuận chuyển trụ sở Tỉnh Dòng từ địa 

chỉ số 54 đường số 5, khu phố 4, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, đến địa điểm mới tại địa chỉ số 

31 đường số 2, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Tỉnh Dòng đã di chuyển chính thức 

vào ngày 15 tháng 3 và bước vào hoạt động bình thường. Nhân dịp này, Tỉnh Dòng dâng lời tạ ơn 

Chúa và Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ, bày tỏ lòng biết ơn  đối với cha Bề Trên Cả, tổ chức Misereor, 

quí ân nhân cùng tất cả những ai đã góp công góp sức cho công trình này. Đây là mái nhà của Tỉnh 

Dòng, nơi tập trung mọi sinh hoạt và việc điều hành Tỉnh Dòng. Nhà Tỉnh luôn rộng cửa đón tiếp tất 

cả anh chị em gia đình Salêdiêng, kính mời quí bề trên và anh em hãy về đây như về với gia đình 

mình.    

Năm nay còn là năm quan trọng đối với Tỉnh Dòng chúng ta, khẳng định sự trưởng thành về mức độ 

phát triển trong Tu Hội, và như ý cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime động viên trong lần thăm 



viếng Tỉnh Dòng dịp tháng 2 năm 2017, là Tỉnh Dòng hãy phát triển sứ mạng và công cuộc tại miền 

Bắc, để có thể hình thành Phụ Tỉnh. Trong đợt lượng giá giữa nhiệm kỳ vào cuối tháng 9 năm 2018, 

Giám Tỉnh đã gặp gỡ cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn, các ngài xác định bao có thể, thiết lập 

Phụ Tỉnh trực thuộc ở miền Bắc vào tháng 9 năm 2019. Chuẩn bị cho tiến trình này, Tỉnh Dòng xác 

định ranh giới cho Phụ Tỉnh mới là từ Đèo Ngang đổ ra miền Bắc, cùng những bước thực hiện: 

- Hội nghị miền Bắc lần thứ nhất từ ngày 04 đến 06 tháng 9 năm 2018, với sự hiện diện của 

Giám Tỉnh, Ban Cố Vấn Tỉnh và anh em miền Bắc; anh em cộng thể Kỳ Anh, Hà Tĩnh chưa 

hiện diện lần này. Nghị sự hội nghị gồm những vấn đề sau: xác định mục tiêu sứ mạng phục 

vụ ưu tiên dành cho giới trẻ (nhìn lại những hiện diện và công cuộc hiện hành cùng với sự 

lượng giá); định hướng phát triển và hành động trong tương lai với kế hoạch cụ thể và có tầm 

nhìn chiến lược; củng cố sự hiệp thông trong từng cộng đoàn và toàn Phụ Tỉnh; tiên liệu về 

cơ cấu sinh động và điều hành Phụ Tỉnh. 

- Hội nghị miền Bắc lần thứ hai từ ngày 25 đến 28 tháng 2 năm 2019, với sự hiện diện của 

Giám Tỉnh, Ban Cố Vấn Tỉnh và anh em miền Bắc, có sự hiện diện của anh em cộng thể Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh. Hội nghị bàn cụ thể và trực tiếp các vấn đề chuẩn bị cho việc lên Phụ Tỉnh: 

dành nhiều thời gian để phân tích SWOT về hiện trạng và sứ mạng phục vụ tại miền Bắc; học 

hỏi về căn tính của Phụ Tỉnh mới theo ba chiều kích Thần Nghiệm, chứng tá ngôn sứ tình hiệp 

thông huynh đệ cá nhân cũng như cộng thể, sứ mạng tôi tớ phục vụ giới trẻ nghèo và người 

bình dân; định hướng một số khía cạnh về đời sống kỷ luật thánh hiến Salêdiêng, mục vụ giới 

trẻ, truyền giáo, gia đình Salêdiêng, truyền thông và đời sống kinh tế trên tinh thần thanh bần; 

bàn về tổ chức và cơ cấu điều hành Phụ Tỉnh mới. 

Tạ ơn Chúa, tất cả anh em hiện diện đều chung một tâm tư thao thức, sự nhiệt tình cùng hướng nhìn 

về tương lai, hướng tới sự phát triển sứ mệnh và việc phục vụ giới trẻ cho tương lai miền Bắc thân 

yêu. Các bước tiến sẽ được sự đồng hành và hướng dẫn của Trung Ương. Xin quí bề trên và anh em 

chung lời tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho kế hoạch Tu Hội sớm thực hiện vì vinh danh Chúa, 

vì sứ mệnh Salêdiêng, và đặc biệt vì tình yêu chúng ta dành cho giới trẻ nghèo hoặc bị quên lãng mà 

chúng ta sống và phục vụ bằng con tim và sự nhiệt thành của Don Bosco. 

Đối lại với biến cố quan trọng và vui mừng này của Tỉnh Dòng, ngày 18 tháng 02 vừa qua, chúng ta 

nhận được văn thơ chính thức của Đức Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa, thông báo tới Tỉnh Dòng, hợp 

đồng 10 năm chăm sóc mục vụ giáo xứ Phước Lộc giữa Giáo Phận Bà Rịa và Tỉnh Dòng Salêdiêng 

Don Bosco Việt Nam sẽ chấm dứt vào ngày 18 tháng 5 năm 2019, Giáo Phận quyết định lấy lại giáo 

xứ và hiện tại không làm lại hợp đồng mới. Dù cho đây là biến cố đáng tiếc theo lối nhìn nhân loại, 

xin quí bề trên và anh em hãy đón nhận như là thánh ý Chúa, chúng ta có sẵn sàng muốn phục vụ 

Giáo Hội địa phương cũng không thể được. Đây còn là biến cố nhắc nhở tất cả anh em, đang phục vụ 

trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào, hãy sớm biết đứng độc lập để củng cố cộng thể và cộng đoàn 

chúng ta, sao cho việc phục vụ giới trẻ, đặc biệt những em nghèo khổ và bị lãng quên, để sứ mạng 

giáo dục Salêdiêng được tồn tại lâu bền, tất cả vì lợi ích giới trẻ. Don Bosco luôn nhắc nhở chúng ta 

sống tinh thần lạc quan, tín thác và hiệp nhất với nhau, như ngài đã từng sống với các Salêdiêng tiên 

khởi, giữa muôn ngàn sóng gió và thử thách, “contra spem in spe credidit”. Mất gì cũng được nhưng 

đừng bao giờ đánh mất giới trẻ và linh đạo Salêdiêng. 

Trong phiên họp Ban Cố Vấn Tỉnh ngày 16 tháng 3 năm 2019, Tỉnh Dòng quyết định trao lại giáo xứ 

Phước Lộc cho Giáo Phận Bà Rịa vào ngày 15 tháng 5 năm 2019 sắp tới. Vậy xin kính báo đến quí 

bề trên và anh em. 



Cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua, trong niềm tin nơi Đức Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng đón nhận 

Thiên ý, khi hai người anh em đoàn tụ với đại gia đình Salêdiêng trên trời, linh mục Mác-Cô Nguyễn 

Đức Huỳnh và sư huynh Phêrô Dương Hiển. Trong tín thác và trong niềm tin của người Salêdiêng, 

những người anh em chúng ta đã tham dự trọn vẹn vào cuộc vượt qua của Đức Kitô. Chúng ta phó 

dâng các ngài cho Chúa. Xin Chúa chúc lành và thưởng công cho các ngài, khi đã hoàn tất cuộc đời 

dương thế như những người tôi tớ trung thành, trong ơn gọi thánh hiến Salêdiêng. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

Trong việc sinh động và điều hành vùng Đông Á Úc (EAO), và để tạo mối tương quan giữa các Tỉnh 

Dòng trong vùng cũng như trên toàn Tu Hội, từ ngày 04 đến 08 tháng 3 vừa qua, đã diễn ra cuộc họp 

mặt các bề trên Giám Tỉnh và Phụ Tỉnh vùng Đông Á Úc tại Seoul, Tỉnh Dòng Hàn Quốc, có sự tham 

dự của ba vị Tổng Cố Vấn từ Trung Ương. Qua chương trình hội nghị, các Giám Tỉnh và phụ Tỉnh 

đã chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, việc sinh động và điều hành của mình trong các Tỉnh cũng như 

Phụ Tỉnh; cùng nhau học hỏi và được hướng dẫn về việc linh hướng và đồng hành, về lãnh đạo liên 

quan đến kỷ luật đời thánh hiến, lãnh vực mục vụ giới trẻ và đào luyện, truyền giáo, gia đình Salêdiêng 

và truyền thông; mối tương tác trong vùng và sự hỗ trợ liên đới giữa các Tỉnh và Phụ Tỉnh được trao 

đổi, cả về nhân sự lẫn kế hoạch (PDO), chuyên hóa cùng nhiều lãnh vực khác. Đây là cuộc họp mặt 

sinh động quan trọng và mang yếu tố quyết định trong toàn vùng. Riêng đối với Tỉnh Dòng Việt Nam, 

cha Bề Trên Cả và quí cha trong ban Tổng Cố Vấn mời gọi anh em chúng ta cộng tác tích cực hơn 

trong việc phục vụ Tu Hội, cũng như đảm nhận những việc chuyên môn trong vùng EAO. Tạ ơn Chúa 

về sự trưởng thành và năng lực phục vụ của anh em trong Tỉnh, và với lòng quảng đại dấn thân, hi 

vọng anh em luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của các ngài. Xin chân thành cám ơn anh em. 

Trong thời gian này, Tỉnh Dòng đang chuẩn bị ráo riết và trực tiếp hơn cho Tu Nghị Tỉnh, sẽ diễn ra 

vào những ngày từ 24 tháng 4 đến 03 tháng 5 năm 2019. Đây là biến cố hồng ân của Tỉnh Dòng, mời 

gọi tất cả hội viên thực hiện việc duyệt xét tận căn bản chất ơn gọi Salêdiêng của mình: “Chúng ta 

là loại người Salêdiêng nào cho người trẻ hôm nay?”, và nếu cần thiết, hãy canh tân đổi mới, kể 

cả việc thay máu để thực hiện cuộc trở về nguồn, suy nghĩ, sống và hành động như Don Bosco đã 

sống và làm việc cho người trẻ và vì người trẻ. Xin anh em trong toàn Tỉnh Dòng cầu nguyện cho Tu 

Nghị Tỉnh. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến, thực hiện cuộc hiện xuống mới trong Tỉnh Dòng chúng 

ta, hướng tới Tổng Tu Nghị 28 sắp tới của Tu Hội. Tỉnh Dòng chân thành cám ơn Điều Hành Viên 

cùng anh em trong Ban Trù Bị, dù trách nhiệm nặng nề đang gánh vác, đã không ngần ngại hi sinh 

phục vụ Tỉnh Dòng trong chuyên môn của mình. Nguyện Chúa chúc lành cho anh em. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh em thân mến, 

Con xin kết thúc lá thơ này trong tâm tình của Đức Maria Truyền Tin. Mẹ là Nữ Tì khiêm hạ của 

Thiên Chúa và là Hiền Mẫu của chúng ta. Mẹ đã sống chiều kích Thần Nghiệm sâu sa và lắng đọng 

nhất, hoàn toàn phó thác để Thánh Thần hướng dẫn và để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài, 

Lời Tin Mừng luôn thỏ thẻ bên tai Mẹ, Mẹ đón nhận với lòng khiêm nhường sâu thẳm và để thánh ý 

Chúa được thực hiện, cho dù bất kỳ tình huống nào xảy ra trong đời Mẹ. Mẹ là người nữ tì đầu tiên 

đã tháp nhập với con của Mẹ, từ lời xin vâng đầu tiên nơi khuê phòng Nazaret đến lời xin vâng cuối 

cùng khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã trở nên Đấng đầy ơn phúc, có Chúa ở cùng và nên đồng 

hình đồng dạng với Con yêu dấu của Mẹ. Trong tâm tình những người con hiếu thảo của Mẹ, và như 

Don Bosco, Tỉnh Dòng trao phó cho Mẹ tất cả. Như Mẹ đã cùng cộng tác với Con mình là Đức Giêsu 

Kitô, để kế hoạch cứu độ được thực hiện, xin Mẹ cũng đồng hành cùng chúng con, dạy chúng con 

biết nhận ra Thiên ý và làm những gì Đức Kitô dạy bảo, nhất là để chúng con nên những người 



Salêdiêng thật sự cho người trẻ và với người trẻ, rập khuân với Đức Kitô Mục Tử nhân hậu, đúng với 

cung cách Don Bosco đã sống vì giới trẻ và cho giới trẻ. 

Chúng ta đang sống trong mùa chay thánh, mùa canh tân, lột xác và đổi mới. Cầu mong quí bề trên 

và anh em sống ân huệ của Thánh Thần, tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của đức Kitô. Xin cho 

chúng ta được chết đi cùng Ngài nơi con người tội lỗi và yếu đuối của mình, và được sống lại với con 

người mới trong vinh quang của Đấng Phục Sinh. 

Hướng tới ngày lễ trọng Phục Sinh, kính chúc quí bề trên và anh em, cùng mọi thành phần thuộc đại 

gia đình Salêdiêng một ngày lễ vui tươi, bình an và ân phúc, với mùa Phục Sinh trong sự sống mới 

đầy Thánh Thần của Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. 

SHALOM! Nguyện Xin Chúa Phục Sinh chúc lành cho quí bề trên, anh em, cùng tất cả anh chị em. 

Nguyện xin hồng ân Chúa Phục Sinh đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta. 

 

Thân mến kính chào quí bề trên, quí cha, quí Sư huynh, quí thày và anh chị em. 

 

Trong Don Bosco, 

        

 

 

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB 

                Giám Tỉnh  


