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

    Quí cha, quí Sư huynh, quí thày và anh em, 

 

Quí bề trên và anh em thân mến trong tình yêu Thánh Tâm Giêsu, 

Khởi đầu bức tâm thư, con kính gởi đến quí bề trên và anh em lời chào thân ái cùng muôn phúc 

lành của Thánh Tâm Giêsu, Mẹ rất thánh Phù Hộ và Don Bosco. Kính chúc quí bề trên và anh em 

tràn đầy tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, sức mạnh và  lửa mến của Thánh Thần, cho chúng ta 

hiểu và sống ợn gọi Thiên Chúa dành cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô, hầu hoàn tất sứ mệnh 

Ngài ủy thác cho chúng ta trong Hội Thánh, và cánh đồng bao la nơi hiện diện những người trẻ mà 

chúng ta đang cùng sánh bước, với sự đồng hành của Don Bosco. 

Chúng ta hãy cùng cảm tạ Thiên Chúa, vì muôn ơn lành Ngài ban cho Tỉnh Dòng và từng người 

chúng ta, nhất là qua biến cố Tu Nghị Tỉnh 2019, hướng tới Tổng Tu Nghị 28, khi mỗi người chúng 

ta duyệt xét chính mình, đồng thời tái khẳng định “chúng ta là mẫu người Salêdiêng nào cho 

người trẻ hôm nay?” Nguyện Chúa chúc lành cho quí bề trên và anh em, để chúng ta luôn sống ý 

thức thuộc về Tu Hội, thuộc về Tỉnh Dòng và Cộng Thể, thuộc về nhau như anh em đích thực. 

Trong tinh thần hiệp thông chia sẻ và đồng trách nhiệm, con kính gởi tới quí bề trên và anh em 

những thông tin và sinh hoạt Tỉnh Dòng thời gian ba tháng qua.   

 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

Sau suốt thời gian nửa năm học hỏi, đóng góp và làm việc của anh em trong toàn Tỉnh Dòng, đặc 

biệt với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban Trù Bị, TNT 2019 đã khai mạc trong bầu khí đầy tràn Thánh 

Thần, trong tình huynh đệ và chan hòa sự hiệp thông gia đình, xin tạ ơn Chúa. TNT 2019 kéo dài 

từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 03 tháng 5 năm 2019, với sự tham dự đông đủ của 59 đại biểu chính 

thức và 5 quan sát viên, một con số tham dự viên đông đảo nhất so với các TNT trong vùng EAO. 

Trước hết, TNT đã cùng lượng giá việc thực thi kết quả TNT 2016 liên quan đến ba chiều kích Thần 

nghiệm, Ngôn sứ tình hiệp thông huynh đệ và tôi tớ phục vụ người trẻ của TTN 27; đồng thời lượng 

giá và duyệt xét việc thực thi kế hoạch 5 năm 2016 – 2021 của Tỉnh Dòng. Nội dung chính được 

trao đổi bàn bạc trong TNT 2019 gồm có: 

- Đóng góp chính thức cho TTN 28, bàn về chủ đề “Chúng ta là mẫu người Salêdiêng nào 

cho người trẻ hôm nay?”, qua việc lắng nghe người trẻ, biện phân hiện trạng để duyệt xét, 

tái khẳng định và định hướng cho sứ mệnh phục vụ người trẻ của Tu Hội và Tỉnh Dòng. Đây 

là sự duyệt xét lại xem chúng ta còn trung thành với linh đạo và đặc sủng Salêdiêng không, 

đó là sống và toàn tâm toàn lực làm việc cho giới trẻ và vì giới trẻ, như Don Bosco đã sống 

và mong muốn chúng ta cũng sống, và nếu cần, phải xám hối và trở về, đúng hơn phải lột 

xác hoặc đổi máu, như cha Bề Trên Cả Angel nhấn mạnh cho Tu Hội. 

- Nhận định và bàn về việc kiên định để từng bước tiến tới tự túc tài chánh kinh tế trong Tỉnh 

Dòng. Lẽ tất nhiên, chúng ta luôn tin tưởng nơi tình thương quan phòng của Chúa và trân 



trọng với lòng biết ơn đối với Trung ương cùng quí ân nhân; nhưng đồng một trật, Trung 

Ương lại nhắc nhở chúng ta, hãy từng bước đứng trên đôi chân mình như những Tỉnh Dòng 

khác, để vừa tín thác nơi Chúa Quan Phòng, chúng ta có thể ổn định và vững tâm trong việc 

vận hành Tỉnh Dòng, cùng với những chiến lược phát triển trong tương lai.  

- Xem xét lại và đóng góp ý kiến cho TTN 28 về những gì liên quan tới yếu tố pháp lý, đồng 

thời cũng điều chỉnh một vài Nội Qui Tỉnh xét thấy cần sáng tỏ hơn. 

Trong TNT 2019 này, chúng ta bầu ra 2 đại biểu tham dự TTN 28, là cha Barnaba Lê An Phong và 

Sư huynh Đaminh Nguyễn Đức Nam, cùng với 2 đại biểu dự khuyết là cha Giuse Đỗ Đức Dũng và 

cha Paul Leung Kon Chiu. Chúc mừng những anh em này đã đạt được sự tín nhiệm với đa số tuyệt 

đối của các thành viên TNT. 

Một diễn biến khá đặc biệt của TNT 2019, theo đề nghị của Trung Ương và với tinh thần của 

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới lần thứ 15 vừa qua, Tỉnh Dòng đã mời một số các bạn trẻ 

tham dự 3 ngày đầu của TNT, cùng học hỏi đề tài của TTN 28, khi chúng ta lắng nghe người trẻ 

nói và điều họ mong đợi nơi người Salêdiêng, để một lần nữa chúng ta khẳng định tầm quan trọng 

sự hiện diện cùa người trẻ mang tính tham gia đồng trách nhiệm, cùng phân định và tìm hướng đi 

phù hợp với sứ mạng phục vụ người trẻ trong thế giới hôm nay, một thế giới trên đà tiến bộ tăng 

tốc không ngừng và “kỹ thuật số hóa” trong đa số các lãnh vực. Từ đó chúng ta nên xét lại xem 

mình còn hợp thời với người trẻ hôm nay hay không, và bằng cách nào đến với họ cũng như loan 

báo tin mừng cho họ. Đây quả là điều chất vấn chúng ta. 

Nhìn chung, chúng ta tạ ơn Chúa vì bầu khí chan hòa của TNT 2019, một bầu khí tốt lành và thật 

huynh đệ, khi tất cả anh em cùng sống và chia sẻ bầu khí gia đình, một yếu tố căn bản của tinh thần 

Salêdiêng. Anh em sẵn sàng chia sẻ, cởi mở, cùng nhìn ra vấn đề và định hướng cho tương lai Tỉnh 

Dòng, đồng thời cùng nhau cầu nguyện và sống ý thức thuộc về trong yêu thương chân thành. 

Tài liệu TNT 2019 sẽ được gởi tới anh em, sau khi đã được Trung Ương phê duyệt. 

 

Cuối tháng 5 vừa qua, từ ngày 27 đến ngày 30, Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn đã có cuộc họp tổng kết 

thường niên 2018 – 2019. Nghị sự những ngày họp mặt này qui về những điều sau đây: 

- Lượng giá và thẩm định sinh hoạt Tỉnh Dòng cách tổng quát và những kế hoạch đã thực hiện 

thuộc các ban ngành trong năm qua; 

- Định hướng các sinh hoạt và việc tiếp tục thực hiện kế hoạch cho năm tới; 

- Lập chương trình thường niên và chốt lại niên giám cho năm 2019 – 2020; 

- Trao đổi và sắp xếp nhân sự cho năm tới; 

- Bỏ phiếu các khấn sinh và các tiến chức; 

- Duyệt lại lần chót bản văn “hướng dẫn và qui định về bảo vệ người trẻ vị thành niên của 

Tỉnh Dòng SDBVN” và đi đến biểu quyết. Bản văn này sẽ được sớm công bố; 

- Duyệt và biểu quyết “Điều lệ Phụ Tỉnh Salêdiêng Don Bosco Miền Bắc Việt Nam”. Bản văn 

sẽ được gởi về Trung Ương để được phê duyệt, đồng thời Trung Ương sẽ hướng dẫn những 

bước kế tiếp cho việc lên Phụ Tỉnh. 

Nhìn chung một năm, chúng ta cám ơn Chúa vì tình thương quan phòng đã dành cho Tỉnh Dòng, 

với những ơn lành Ngài ban, và điều này càng thúc bách chúng ta dấn thân quyết liệt hơn nữa vì ơn 

gọi của chính mình, vì sứ mệnh phục vụ và vì mối ưu tư hàng đầu dành cho người trẻ, đặc biệt 

những em nghèo khổ và dễ bị quên lãng. 



 

Hàng năm, để chuẩn bị cho năm sinh hoạt mới, xét hiện trạng và nhu cầu Tỉnh Dòng cũng như 

những cộng thể và cộng đoàn, cùng với những phản ảnh cụ thể từ địa phương, Tỉnh Dòng thường 

có sự chuyển đổi một số nhân sự. Cụ thể năm nay chúng ta xin Trung Ương thiết lập 2 cộng thể 

mới là Plei Ngol Khóp và Hòa An, phê chuẩn những Giám Đốc tại 2 cộng thể mới, cũng như các 

giám đốc thay thế những vị đã hoàn tất 2 nhiệm kỳ. Trong tinh thần đồng trách nhiệm và sống ý 

thức thuộc về, sau khi lắng nghe anh em trong Tỉnh và được sự đồng thuận của Ban Cố Vấn Tỉnh, 

Giám Tỉnh đến gặp gỡ anh em và mời gọi cùng chung vai gánh vác trách nhiệm trong Tỉnh. Xin 

chân thành cám ơn anh em đã cởi mở chân tình, mà cũng rất sẵn sàng và can đảm đón nhận thánh 

ý Chúa nói qua anh em mình cùng những người hữu trách, đáp lại sự tín nhiệm của anh em và đến 

bất cứ cộng thể cộng đoàn nào, đảm trách việc phục vụ sứ mạng và dấn thân vì người trẻ. Nguyện 

Chúa chúc lành cho anh em. Thơ Vâng phục sẽ được gởi tới anh em vào ngày Cộng Thể Tỉnh (26/7) 

sắp tới.  

 

Cảm tạ hồng ân Chúa ban cho Tỉnh Dòng và cho từng anh em được Chúa yêu thương, năm nay, 

Tỉnh dòng sẽ có 8 ứng sinh lãnh nhận tác vụ linh mục vào ngày 27 tháng 7 năm 2019, do Đức Giám 

Mục Tôma Aquino Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu, chủ phong; 7 ứng sinh tuyên 

khấn trọn đời trong Tu Hội vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, và 10 tân khấn sinh khấn lần đầu vào 

ngày 14 tháng 8 năm 2019, cùng một số đông những anh em tái khấn. Chúng ta tạ ơn Chúa về sự 

phong phú đời sống thánh hiến Salêdiêng Chúa ban cho Tỉnh Dòng, và cầu nguyện cho những người 

anh em yêu quí này sống trọn niềm trung nghĩa với Chúa, với Tu Hội và giới trẻ.  

Về việc tổ chức lễ tạ ơn và mừng của các tân chức, con xin lưu ý quí bề trên và anh em như sau: 

Chúng ta cùng thực hiện những qui định chung của quí Đức Cha thuộc hầu hết các giáo phận tại 

Việt Nam, là ngày tạ ơn hãy được cử hành sốt sắng và linh thiêng, đơn giản và tiết kiệm, trong tinh 

thần chứng tá thanh bần tu trì, mỗi tân chức được mừng long trọng một lần tại quê hương mình.  

Theo tinh thần trên đây, Tỉnh Dòng qui định thời gian tạ ơn của các tân chức là một tuần, tức là từ 

ngày 28 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2019.  

Vì các tân chức nhận thơ vâng phục ngay sau khi lãnh nhận tác vụ linh mục, nên xin anh em thu 

xếp để về cộng thể và cộng đoàn mình trước ngày 11 tháng 8 năm 2019.  

Ước mong anh em tân chức thể hiện nghiêm túc tinh thần vâng phục và sống ý thức thuộc về ngay 

từ đầu đời linh mục của mình. Xin quí cha Giám Đốc và Trưởng Cộng Đoàn giúp anh em thực hiện 

tinh thần này theo qui định của Tỉnh Dòng. Cám ơn quí bề trên và anh em.  

 

Trong suốt thời gian 2 tháng mùa hè 2019, chúng ta cám ơn Chúa vì tinh thần phục vụ người trẻ 

đang tạo nên bầu khí náo nhiệt và hăng say tại các cộng thể và cộng đoàn trong Tỉnh Dòng, tạ ơn 

Chúa vì sự nhiệt tình xốc vác của các anh em trong thời kỳ đào luyện khác nhau, các em Tu sinh, 

các anh chị em sinh viên và tình nguyện viên, đang giang rộng vòng tay trên cánh đồng phục vụ 

Salêdiêng Việt Nam và Cambodia. Tỉnh Dòng cám ơn anh chị em thay cho các bạn trẻ, vì sự hiện 

diện trân quí của anh chị em, vì sự hi sinh và các hoạt động anh chị em đang thực hiện, cho mùa hè 

càng thêm xanh và sức sống vươn lên của người trẻ ngày một đạt kết quả tốt đẹp. Chắc chắn Ban 

Mục Vụ Giới Trẻ sẽ có những thông tin cụ thể gởi tới toàn Tỉnh Dòng, để chúng ta cùng hiệp thông. 

Nguyện Chúa chúc lành cho anh chị em. 

 

 
 



Kính thưa quí bề trên và anh em thân mến, 

Kết thúc bức tâm thư trong những ngày còn lại của tháng Thánh Tâm làm con nhớ lại những ngày 

hạnh phúc đầu đời thánh hiến Salêdiêng của mình, những lời nhắn nhủ không bao giờ quên được 

của cha Tập sư yêu quí, Đấng Đáng Kính Anrê Majcen, khi ngài hướng dẫn con lần đầu tiên viết 

đơn xin khấn trong Tu Hội Salêdiêng. Ngài nhắc đi nhắc lại cho con rằng, hãy tìm về Thánh Tâm 

Chúa Giêsu, Fons Bonitatis et Sanctitatis, là nguồn mạch sự tốt lành thiện hảo và sự thánh thiện, 

là căn bản của tất cả tinh thần đức ái mục tử Salêdiêng, và chỉ khi ở trong Đức Kitô, con mới hiểu 

thế nào là “cắt dính bén”, sống thâm tín và trưởng thành ơn gọi Salêdiêng, được hun nóng bằng lửa 

tình yêu và Thánh Thần. Chỉ khi nào chúng ta mang trong mình cõi lòng của Thánh Tâm Giêsu như 

Don Bosco, chúng ta mới hiểu và tự nguyện hiến mình cho giới trẻ, mới thực sự là Salêdiêng 

“Qualis esse debet”, mới sống lạc quan và dấn thân phục vụ giới trẻ.  

Nhớ lại những lời xuất phát từ cõi lòng và đời sống của cha Tập sư yêu quí, con mường tượng lại 

nụ cười chúm chím nhưng đầy tình và đầy ý nghĩa ngài dành cho mỗi tập sinh cũng như cho những 

ai ngài gặp gỡ. Con muốn nhắc tới tâm tư này với sự thâm tín sau những năm tháng dài đời thánh 

hiến, với lòng biết ơn sâu sa người cha tinh thần đã sinh ra con trong ơn gọi Salêdiêng, mà cũng là 

sự chia sẻ với quí bề trên và anh em. Chúng ta nên nhớ rằng, con số hội viên đông đảo trong Tỉnh 

thật quí, nhưng quí hơn nữa vẫn là phẩm chất Salêdiêng của mỗi người chúng ta: Con tim mục tử 

nhân hậu của Giêsu, lửa mến và sự nhiệt thành dành cho người trẻ. Salêdiêng là gì, nếu không 

phải là trở nên mọi sự cho mọi người, đặc biệt là người trẻ nghèo khổ, bằng cõi lòng của Giêsu, 

hầu chúng ta có thể sống trọn vẹn câu châm ngôn “Da Mihi Animas, Coetera Tolle”. 

 

Kính chúc quí bề trên và anh em sống kín múc nguồn mạch tình yêu vô tận nơi Thánh Tâm Chúa, 

để đến lượt chúng ta, biết sống san sẻ và trao ban. Xin Mẹ Maria, là Mẹ và bà giáo của sự hiền dịu 

chỉ đường dẫn lối để chúng ta có được con tim Giêsu. Xin Don Bosco uốn nắn mỗi người chúng ta 

nên giống ngài, sống thật nhân bản thật thánh thiêng (HL 21), giúp chúng ta biết sống như ngài đã 

sống, hiến mình hoàn toàn cho người trẻ, và đi con đường ngài đã đi, đó là con đường Đức Ái Mục 

Tử. 

Nguyện Chúa chúc lành cho quí bề trên và anh em. Xin cũng cầu nguyện cho con. 

 

Thân mến trong Don Bosco. 

 

 

 

 

 

 

LM. Giuse Nguyễn Văn Quang SDB 

   Giám Tỉnh 


