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

Quí cha, quí Sư huynh, anh em Tư giáo và gia đình Salêdiêng rất thân mến. 

 

Thưa quí bề trên và anh chị em, 

 

Con khởi đầu lá thơ bằng tâm tình tạ ơn Chúa, cùng với lòng biết ơn tất cả quí bề trên và anh chị em. 

Trước hết, xin quí bề trên và anh chị em cùng với con dâng lời tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria Phù 

Hộ Vô Nhiễm và Don Bosco, đã ban cho Tu Hội chúng ta kết thúc Tổng Tu Nghị 28 trong phúc lành 

và bình an của Chúa, và trong tình yêu của Mẹ Phù Hộ, cho dù là không hoàn thành được tất cả nội 

dung theo nghị sự chương trình đã được thông báo, vì tình trạng đại dịch Covid 19 đang hoành hành 

khắp nước Ý và toàn thế giới. Như cha Bề Trên Cả nhắc tới trong diễn văn kết thúc TTN, những gì 

cần thiết nhất, chúng ta đã hoàn tất, TTN đã định hướng cho Tu Hội tầm nhìn chiến lược sắp tới cho 

sáu năm 2020 - 2026, đã bầu chọn Bề Trên Cả, Ban Tổng Cố Vấn và các bề trên Vùng Miền.  

Trong niềm vui chung của toàn Tu Hội, Tỉnh Dòng chúng ta cũng đặc biệt tạ ơn Chúa, lần đầu tiên 

đánh dấu sự trưởng thành của Tỉnh Dòng, qua sự tín nhiệm của các thành viên Vùng Đông Á Úc và 

sự bầu chọn của các thành viên TTN, người anh em chúng ta, cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước, trước 

đây Tỉnh Dòng đã chấp nhận để ngài phục vụ Trung Ương trong lãnh vực Truyền Giáo trên toàn Tu 

Hội, và nay được bầu chọn làm Bề Trên Vùng Đông Á Úc Châu Đại Dương nhiệm kỳ 2020 - 2026. 

Tỉnh Dòng chúc mừng cha và chúc cha hoàn thành trách nhiệm Tu Hội tín thác. 

Nhân dịp này, con chân thành cám ơn quí bề trên và anh chị em, đã cầu nguyện cho TTN, với quyết 

tâm hướng dẫn Tu Hội thực hiện cuộc canh tân, lột xác và đổi mới trong Giáo Hội và thế giới hôm 

nay, khi hướng về người trẻ, trở về với Don Bosco, với Linh Đạo và Đặc Sủng thuở ban đầu.  

Con cám ơn quí bề trên và anh chị em đã cầu nguyện cho ba anh em chúng con và một bạn trẻ, trong 

những ngày vừa qua. Đại diện Tỉnh Dòng, chúng con đã tham dự và cố gắng đóng góp cho TTN, 

trong sự nhỏ bé và giới hạn của mình, và nay trở về bình an, dù đã trải qua những hoang mang của 

đại dịch Covid 19 đang diễn ra. 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả quí bề trên và anh chị em, ban cho chúng ta ngày một thâm tín 

hơn nữa Sứ Mạng và Đặc Sủng Salêdiêng, để bằng con tim và lửa nhiệt tình của Don Bosco, chúng 

ta quyết tâm dấn thân sống và làm việc cho người trẻ sâu sát và hiệu quả hơn. 

 

Thưa quí bề trên và anh chị em, 

Do hoàn cảnh đặc biệt của đại dịch Covid 19, TTN 28 đã diễn ra trong lo âu, và quả thực đã kết thúc 

trước hạn định. Mặc dù vậy, TTN đã hoàn tất những gì cần phải làm, bàn về các đề tài chính, bầu 

chọn Bề Trên Cả, Phó Bề Trên Cả, Ban Tổng Cố Vấn và các vị Bề Trên Vùng Miền cho nhiệm kỳ 6 

năm tới, 2020 - 2026. 

Bản văn của TTN chắc chắn sẽ tới tay từng hội viên sau. Những tài liệu quan trọng như bài Tham 

Luận khai mạc TTN của cha BTC, tổng kết hoạt động Tu Hội trong 6 năm, 2014 - 2020, và đề nghị 

những định hướng mới cho Tu Hội trong thời gian 6 năm tới, 2020 - 2026; rồi lá thơ của Đức Thánh 



Cha Phanxicô gởi các thành viên TTN, như là những định hướng của ngài cho Tu Hội trong 6 năm 

tới; hai bản văn này thật quan trọng và nòng cốt, con đã gởi về anh em, xin dịch ra để phổ biến và 

học hỏi trong Tỉnh Dòng. Riêng bài diễn văn kết thúc TTN của cha BTC, Tu Hội sẽ gởi tới chúng ta 

sau, để đào sâu và ứng dụng trong việc phục vụ sứ mạng giáo dục tông đồ Salêdiêng của chúng ta, 

như định hướng chiến lược của Tu Hội. Nơi đây, con ghi nhận một số điểm chính của bài diễn văn 

này và nội dung tổng quát đã bàn trong TTN: 

 

- Đặt vị trí ưu tiên cho việc đào luyện ban đầu, qua các giai đoạn từ tiền tập viện đến thời kỳ 

đào luyện chuyên biệt; đào luyện liên tục cả đời (lifelong formation) qua những khóa thường 

huấn, bồi dưỡng và cập nhật cho mọi độ tuổi. Trong các nhà đào luyện, phải nhấn mạnh và 

loại hẳn não trạng “duy giáo sĩ” và “triều hóa”, và thay vào đó bằng não trạng Salêdiêng, hun 

đúc anh em có được lửa nhiệt tình và con tim của Don Bosco ngay từ thuở ban đầu; loại bỏ 

cá nhân chủ nghĩa và sẵn sàng đi vào sứ mạng phục vụ người trẻ. Phải nhấn mạnh đến việc 

phân định để nhận ra tính trung thực và động lực ơn gọi Salêdiêng. 

- Quyết tâm trở về với người trẻ, đặc biệt là những em nghèo khổ nhất hoặc bị quên lãng, 

những người trẻ đang là nạn nhân của bạo lực, bị chà đạp nhân phẩm, những người trẻ đang 

là đối tượng hàng đầu cho những tệ nạn và tội ác. Đừng bao giờ ngần ngại đến với người trẻ, 

họ là “Bụi gai bốc cháy”, là ADN của người Salêdiêng. Hãy mở rộng cửa các nhà Salêdiêng 

cho người trẻ vào, hãy sẵn sàng lắng nghe và đồng hành với người trẻ bằng hệ thống giáo dục 

dự phòng Salêdiêng, dấn thân làm việc và đón nhận sự cộng tác của người trẻ trong việc phục 

vụ sứ mệnh giáo dục và tông đồ giới trẻ. Người trẻ xin chúng ta đừng ngần ngại đi bước trước 

đến với họ, cảm thông và chia sẻ, nhất là hãy loan báo cho họ Tin Mừng Đức Giêsu, về tình 

yêu, niềm vui và hi vọng. 

- Mạnh dạn đổi mới trong cách suy nghĩ và hãy biết làm việc với người đời như những cộng sự 

viên đồng trách nhiệm đích thực. Họ là những anh chị em thuộc thành phần gia đình Salêdiêng, 

những cộng sự viên đời, dù cùng hay không cùng tôn giáo, nhưng luôn thực hiện mục tiêu 

giáo dục người trẻ và phục vụ xã hội con người. Mỗi cộng thể hãy sớm thành lập Cộng Đoàn 

Giáo Dục Mục Vụ và lên được Kế Hoạch Giáo Dục Mục Vụ, bảo đảm hiệu quả và sự bền 

vững Sứ Mạng Giáo Dục Tông Đồ Salêdiêng. 

- Bản chất ơn gọi Salêdiêng là truyền giáo, là nên dấu chỉ và người mang tình yêu Đức Kitô 

đến cho mọi người, đặc biệt là người trẻ, là chia sẻ và trao ban Đức Kitô. Bởi thế, cha BTC 

mời gọi tất cả các Salêdiêng sống ơn gọi truyền giáo ngay trong từng cộng thể, trong các công 

cuộc giáo dục và mục vụ. Đồng thời ngài mời gọi chúng ta đừng khép kín lòng mình, mà hãy 

mạnh dạn đi ra những vùng biên cương mới, nơi mà Đức Kitô mời gọi chúng ta đến. Tu Hội 

tiếp tục cổ võ và phát động truyền giáo Ad Gentes. Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta, nếu chúng 

ta quảng đại mở rộng cõi lòng vì các linh hồn. Tình yêu Đức Kitô luôn thúc bách chúng ta. 

 

Trên đây là những nội dung đã bàn thảo và được nhắc tới trong bài diễn văn kết thúc TTN mà cha 

BTC gởi tới Tu Hội, định hướng chương trình hành động cho 6 năm tới. Hi vọng bản văn chính thức 

sẽ được gởi tới anh chị em sớm, cùng với những văn bản khác của TTN 28. 

Một cảm nghiệm con nhận ra rất rõ trong TTN 28 này, là tình cảm trân quí mà cha Bề Trên Cả và 

ban Tổng Cố Vấn dành cho Tỉnh Dòng chúng ta, cũng như mối thiện cảm mà nhiều Tỉnh Dòng chia 

sẻ mỗi lần gặp con. Trong Bài tham luận khai mạc TTN, nhiều lần cha BTC nhắc tới Việt Nam trong 

sự ngạc nhiên của Hội Nghị. Mỗi lần gặp riêng con, ngài luôn khích lệ chúng ta đừng ngần ngại phát 

triển các cộng giáo dục mục vụ dành cho người trẻ nghèo, đặc biệt là tại Miền Bắc, ngài sẽ đồng hành 

cùng chúng ta; đồng thời ngài mời gọi Tỉnh Dòng cộng tác sát hơn nữa với Tu Hội, mà cụ thể là một 



anh em chúng ta đã được bình chọn để lãnh trách nhiệm điều hành tại Trung Ương. Con có mời cha 

BTC qua thăm Việt Nam một lần nữa, và ngài trả lời sẽ cố gắng. Ngài cầu mong Tỉnh Dòng phát triển 

mạnh hơn nữa, đặc biệt trong lãnh vực đào luyện và truyền giáo. Xin tạ ơn Chúa, và nguyện Chúa 

chúc lành cho Tỉnh Dòng chúng ta. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh chị em thương mến, 

 

Con kết thúc lá thơ này bằng những tâm tình thật thấm thía, xin gởi tới quí bề trên và anh chị em, 

trong những ngày chúng con đang bị cách ly, khi từ Valdocco trở về Tỉnh Dòng Mẹ. Con cảm nghiệm 

như mình đang sống những ngày trong sa mạc với Đức Kitô, để nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn và 

đầy giới hạn của mình, và từ đó, con cầu xin lòng thương xót Chúa cho chính con, cho anh em con 

và mọi người. Quả thực thấm thía, vì tuy gần mà xa! Nhưng chúng ta đâu có dừng lại ở những ngày 

trong sa mạc, mà là dừng lại dưới chân thập giá, để sống những cảm nghiệm của Đức Kitô, như tâm 

trạng của Mẹ Maria với một đời xin vâng trong sự cộng tác vào công trình cứu chuộc, như tông đồ 

Gioan và Madalena với cả tình yêu dành cho Chúa khi đứng dưới chân thập giá, chúng ta thông phần 

thập giá với Ngài, và tham dự vào sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài. Niềm vui chỉ thực sự đến với 

chúng ta, khi chúng ta bước đi trọn con đường Giêsu, con đường từ thập giá đến vinh quang Phục 

Sinh. 

 

Với những tâm tình rất chân thật này, kính chúc quí bề trên và anh chị em hoàn tất mùa chay thánh 

thật sốt sắng, trong cầu nguyện, sám hối và thực thi bác ái, cùng đi hết chặng đường thập giá với Đức 

Kitô, để cùng chia sẻ với Ngài niềm hân hoan của ngày Phục Sinh. 

 

Chúc mừng quí bề trên và anh chị em lễ Phục Sinh ân phúc, niềm vui chan hòa và bình an. 

 

Nguyện Chúa thương chúc lành và ban bình an cho quí bề trên và anh chị em, một sự bình an chỉ tìm 

thấy được nơi Chúa, khi tâm hồn mỗi người chúng ta an nghỉ trong Chúa. Xin Mẹ Maria, Mẹ Đấng 

Phục Sinh, ban cho chúng ta cũng hưởng niềm vui Phục Sinh của chính Mẹ. 

 

Kính chào quí bề trên, quí anh em SDB cùng tất cả anh chị em gia đình Salêdiêng. 

 

   Thân mến trong Don Bosco 

 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB 

                 Giám Tỉnh 

  

  

 

 

 

 

 

 


