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Kính gởi: Ban Cố Vấn Tỉnh, quí cha Giám đốc và Trưởng cộng đoàn, 

                Quí linh mục và sư huynh, cùng anh em tư giáo thân mến, 

 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

 

Lời đầu tiên con kính gởi tới quí bề trên và anh em là lời chào thân thương trong Đức Kitô 

Mục Tử nhân hậu, trong Đức Trinh Nữ Phù Hộ rất thánh và trong Don Bosco cha chúng ta. 

Nguyện xin Thần Khí Chúa, tình yêu của Thiên Chúa Cha chúng ta ban tràn đầy cõi lòng quí 

bề trên và anh em. 

Chúng ta vẫn đang sống trong những thời điểm mùa hồng ân và với tâm tình tri ân cảm tạ, vì 

muôn ơn lành Chúa thương ban cho Tỉnh Dòng chúng ta, với 8 tân linh mục đầy nhiệt huyết 

dấn thân vào sứ mệnh giáo dục tông đồ Salêdiêng, 10 anh em tiên khấn hân hoan và mạnh 

dạn tiến bước vào mùa xuân của đời thành hiến, 12 anh em khấn trọn ý thức và tự nguyện 

hiến đời mình cho Chúa và các linh hồn, cụ thể là những thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ 

rơi, với tâm tình và lòng nhiệt thành của Don Bosco, và năm nay rất đặc biệt đối với Tỉnh 

Dòng, trong số 12 anh em khấn trọn, chúng ta có 5 Sư huynh và 7 tư giáo, một ân ban chúa 

dành riêng cho Tỉnh Dòng Việt Nam. Tạ ơn Chúa. 

Một biến cố khác chúng ta không ngớt lời tạ ơn Chúa, ngày 07 tháng 9 vừa qua, Tỉnh Dòng 

Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã khai sinh Phụ Tỉnh Miền Bắc, với vị bề trên Phụ Tỉnh tiên 

khởi là cha Tôma Aquinô Trần Quốc Tuấn; biến cố này đánh dấu sự trưởng thành của Tỉnh 

Dòng, đồng thời cũng xác định sự nhiệt thành và quyết tâm dấn thân cho sứ mệnh phục vụ 

giới trẻ của anh em Miền Bắc; và ngày sau đó, 08 tháng 9, cộng thể mới Mẹ Phù Hộ Hòa An 

được thiết lập, với vị giám đốc tiên khởi là cha Giuse Ngô Xuân Tín. Xin Tạ ơn Chúa cho 

Tỉnh Dòng, vì tất cả là hồng ân. Đồng thời chúng ta cầu nguyện cho Tỉnh Dòng ngày càng 

phát triển các công cuộc phục vụ giới trẻ, cụ thể tại Phụ Tỉnh Miền Bắc thân yêu. 

Những ngày vừa qua, Tỉnh Dòng chúng ta dâng lên Chúa trong vườn hoa thiên quốc một 

người anh em, cha Gioakim Đinh Văn Phương, qua đời lúc 0.10h sáng ngày 8 tháng 9, nhằm 

đúng ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, hưởng thọ 66 tuổi. Đối với người đời, đây là một sự mất mát; 

nhưng bằng con mắt đức tin, chúng ta cùng với cha Gioakim đón nhận thánh ý Chúa, vì không 

có gì ngoài kế hoạch yêu thương quan phòng của Chúa. Trong tâm tình phó thác, chúng ta 

trao gởi người anh em cho Chúa, xin Chúa đón nhận và đưa cha Gioakim nhập đoàn đại gia 

đình Salêdiêng trên trời. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

Tháng 9 năm 2019 này đã khởi đầu năm sinh hoạt mới của Tỉnh Dòng, với những kế hoạch 

và định hướng phát triển cấp Tỉnh cũng như các Cộng thể/ Cộng đoàn. Con xin được đồng 



hành cùng quí bề trên và anh em, qua một số những hướng dẫn cụ thể cho năm 2019 – 2020 

này. 
 

1. Tỉnh Dòng chúng ta đã có văn bản chính thức “Hướng dẫn và Qui định về bảo vệ trẻ em 

vị thành niên”, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2019. Xin quí bề trên chính thức phổ biến 

và phát động học tập trong cộng thể/ cộng đoàn của mình, nắm vững tinh thần và hướng dẫn 

của Giáo Hội cũng như Tu Hội, và thực hiện. 
 

2. Chúng ta hãy cố gắng tránh xa một số những lối sống có nguy cơ đưa chúng ta đến cá nhân 

chủ nghĩa, tách mình ra khỏi đời sống cộng thể, tự lo và tự vun quén cho riêng mình, không 

còn muốn tham gia những sinh hoạt chung của cộng thể cấp địa phương cũng như cấp Tỉnh, 

vin vào những lý do khác nhau để con tim và cõi lòng tách rời anh em. Một nguy cơ có thể 

xảy ra là mất lửa và nhiệt tình phục vụ giới trẻ, sống xa cách và cõi lòng không còn muốn 

dành cho các em; thay vào đó là thái độ cả ngày trong phòng riêng với những phương tiện 

truyền thông, hoặc thường xuyên đi tìm sự bù trừ bên ngoài cộng thể. Một điều chắc chắn, là 

khi đã mất lửa, mất sự nhiệt tình, cõi lòng không còn dành cho người trẻ và anh em trong 

cộng thể, thì cũng sẽ không còn cảm thấy hạnh phúc sống đời thánh hiến Salêdiêng nữa. Đời 

sống lúc đó sẽ trở thành gượng ép, sống giả dối và nín thở qua cầu, rồi tự tìm lối thoát cho 

mình, kể cả muốn rời bỏ Tu Hội, với những lý lẽ chống chế ngụy biện. Xin quí bề trên và anh 

em trong tình huynh đệ nâng đỡ và đồng hành để những người anh em này biết trực diện với 

lương tâm mình, cách khiêm tốn và trung thực, hầu tìm lại sự bình an cõi lòng, trở về với 

người trẻ và sống với anh em mình trong một cộng thể huynh đệ và ấm tình gia đình. 
 

Để bảo đảm bầu khí một cộng thể tu sĩ và thánh hiến tông đồ, nhất là sống chứng tá của một 

người Salêdiêng đối với người trẻ, xin quí bề trên và anh em lưu ý ba điều sau đây: 

- Tuân giữ kỷ luật tu sĩ trong đời sống cộng thể/ cộng đoàn, giữ nội vi cộng thể/ cộng 

đoàn; 

- Giữ nghiêm túc thời khóa biểu, đặc biệt chương trình việc đạo đức của cộng thể/ cộng 

đoàn; 

- Mỗi lần đi công việc ngoài cộng thể/ cộng đoàn, phải thông tri cho anh em biết, đặc 

biệt khi qua đêm ngoài cộng thể, xin vui lòng báo cho giám đốc hoặc trưởng cộng 

đoàn. 
 

3. Trong thời gian qua, con được nghe phản ảnh từ phía giáo dân và người đời về sự kiện có 

anh em xử dụng phương tiện truyền thông xã hội, đăng tải trên mail, tin nhắn hoặc comment 

trên facebook, qua đó phát tán những tin đồn hoặc quan điểm tiêu cực, tế nhị và bất lợi cho 

anh em mình, và đã dẫn đến những đánh giá thiếu tích cực từ phía giáo dân cũng như người 

đời khi nhìn vào chúng ta, thậm chí anh chị em còn đánh giá thái độ của chúng ta phản chứng, 

cho rằng lời rao giảng của chúng ta không đôi với hành động mà chúng ta cư xử với nhau qua 

phương tiện truyền thông. Điều này thật nhậy cảm mà chúng ta rất cần lưu ý, vì nó sẽ đánh 

mất hiệu năng giáo dục và mục vụ, khi chúng ta tiếp xúc với người đời và giới trẻ. 
 

4. Hiến Luật chương Hai khi trình bày về tinh thần Salêdiêng, khoản HL 18 nêu lên “làm việc 

và tiết độ” như là yếu tố quan trọng của tinh thần, và nhắc nhở chúng ta cảnh giác khuynh 

hướng sống trái ngược tinh thần này, trong một số trường hợp đang diễn ra, như là không còn 



thích hoặc không muốn làm việc theo sứ mệnh và đặc sủng Salêdiêng, ngại sống với người 

trẻ, ngại hộ trực; thay vào đó, thường xuyên đi ra ngoài cộng thể, đi tìm những dịch vụ cá 

nhân mang danh nghĩa mục vụ tông đồ mà chính cộng thể/ cộng đoàn không hay biết, chi tiêu 

tiền bạc không báo cáo minh bạch, ngược lại lời khấn thanh bần, thậm chí bổng lễ đôi khi 

cũng không báo và nộp về cộng thể.  

Một vài nơi xảy ra lối sống biến thái, dễ sa đà vào ăn nhậu, tìm dịp và tìm cớ ăn nhậu. Con 

đã được nghe phản ảnh từ bạn trẻ và người đời về tác phong của một vài anh em rất phản 

chứng, khi không còn làm chủ được mình, và tỏ ra không xứng đáng trong ngôn ngữ và cử 

chỉ khi tiếp xúc. Mong quí giám đốc, trưởng cộng đoàn và anh em, vì tính chứng tá và ngôn 

sứ của những nhà giáo dục, khi nhận thấy những dấu hiệu biến thái này, trong tình huynh đệ, 

xin hãy nhắc nhở anh em mình, đừng để những đối tượng chúng ta phục vụ hoặc giáo dục lại 

phải nhắc nhở chính chúng ta. 

Tất cả những điều nêu trên đã được Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo như những hình thức 

lạm dụng quyền lực, lạm dụng tiền bạc, lạm dụng lương tâm, đến từ não trạng Duy Giáo sĩ 

(Clericalism). 

Đồng thời, xin nhắc nhở quí bề trên và anh em Qui Chế 55: “Trung thành với truyền thống 

lâu bền, chúng ta không hút thuốc như một hình thức tiết độ Salêdiêng và chứng tá 

trong công việc giáo dục của mình.” Con đã từng nghe có bạn trẻ chất vấn chúng ta rằng, 

nhà Dòng có luật cấm hút thuốc, nhưng chúng con thấy vẫn có cha thày hút, phải chăng lối 

sống ấy dạy chúng con được lỗi luật, trong khi các cha thày dạy chúng con giữ luật, mà luật 

các ngài lại không giữ. Nếu được nghe bạn trẻ nói với chúng ta điều này, quí bề trên và anh 

em nghĩ sao?! Vậy thì còn đâu là giáo dục? Chúng ta là mẫu người Salêdiêng nào cho bạn 

trẻ hôm nay? Đây quả là điều buộc chúng ta tra vấn lương tâm, nếu cần phải chỉnh sửa, nếu 

chúng ta muốn là nhà giáo dục như Don Bosco cha chúng ta. Con xin lỗi vì biết rằng khi nhắc 

những điều trên đây, có thể làm mất lòng một vài anh em, nhưng vì tinh thần Salêdiêng, vì 

hiệu quả và tác phong cần phải có để giáo dục người trẻ, xin quí bề trên và anh em trong cộng 

thể/ cộng đoàn nghiêm túc xét lại trước thềm TTN 28.  
 

5. Một điểm quan trọng mà TNT 2019 đã nhắc tới và chắc chắn TTN 28 sẽ nhấn mạnh như 

một lãnh vực chính, đó là sự tham gia đồng trách nhiệm của người đời trong việc phục vụ sứ 

mạng Salêdiêng hôm nay. Họ gồm đủ mọi thành phần đại gia đình Salêdiêng, là những Cộng 

Sự Viên người đời trong các công cuộc giáo dục mục vụ, Cộng Tác Viên, Cựu Học Viên, 

Tình Nguyện Viên; họ là những anh chị em mang trong mình “Con Tim Nguyện Xá” và 

bằng cõi lòng của Don Bosco, dấn thân không mỏi mệt vì giới trẻ. Chắc chắn những anh chị 

em này đang cùng theo đuổi một lý tưởng phục vụ và sứ mệnh như chúng ta. Điều này mời 

gọi quí bề trên và anh em hãy mở cánh cửa cộng thể/ cộng đoàn, và chính cánh cửa cõi lòng 

mình, để cùng chia sẻ, hợp tác và dấn thân phục vụ với những anh chị em ấy. Kết quả là chúng 

ta tạo được sức mạnh và hiệu quả phục vụ cao, trong tinh thần tham gia đồng trách nhiệm, 

với mục tiêu vì giới trẻ và cho giới trẻ. Chúa sẽ chúc lành cho sứ mệnh mà chúng ta đang dấn 

thân phục vụ. 

 

 

 



 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

 

Kết thúc tâm thư này, con xin chia sẻ với quí bề trên và anh em cảm nghiệm con được các 

bạn trẻ chia sẻ, nhân dịp ra thăm anh em miền Bắc cùng với cha Bề Trên Vùng EAO, khởi 

đầu Phụ Tỉnh mới, cũng như việc thiết lập cộng thể Mẹ Phù Hộ Hòa An. Cha Vaclav Klement 

đã hỏi một số bạn trẻ và Cộng Tác Viên trẻ: “Xin bạn hãy nói thật như lòng mình nghĩ, 

bạn mong đợi gì nơi người Salêdiêng, và muốn chúng tôi làm gì cho các bạn?” Câu hỏi 

này phù hợp với chủ đề của TTN 28: “Chúng ta là mẫu người Salêdiêng nào cho người trẻ 

hôm nay?” Và đây là câu trả lời các bạn trẻ đồng loạt muốn nói với chúng ta: “Chúng con 

mong muốn các cha thày lắng nghe chúng con nhiều hơn nữa, để hiểu chúng con, thông 

cảm với chúng con và đồng hành cùng chúng con. Người trẻ chúng con tuy vẫn còn 

nhiều giới hạn, nhưng chúng con muốn được đồng hành để biết tự quyết định đời mình, 

hơn là được làm thay.” Câu trả lời này nói lên ý thức mới của người trẻ hôm nay và sự 

trưởng thành của họ. Khi nghe bạn trẻ nói, con mường tượng ra cảnh Don Bosco sánh vai 

cùng các bạn trẻ ở Khánh Lễ Viện Valdocco, cũng như khắp nẻo đường thành phố Torino 

năm xưa, bằng con tim của người cha nhân hậu, vừa đồng hành vừa quan tâm lắng nghe, từ 

đó ngài hiểu họ, thông cảm với họ và giúp họ thăng tiến. Ngày nay người trẻ có thể khác về 

kiểu sống, nhưng tâm tư nguyện vọng của các bạn cũng chỉ là một như thời Don Bosco, và 

mong đợi nơi chúng ta có được “con tim nguyện xá” của một mục tử mà Don Bosco đã sống 

với các bạn trẻ. 

Tu Hội đang chờ đợi chúng ta làm tươi trẻ lại nơi mình khát vọng của Don Bosco, tất cả vì 

giới trẻ và cho giới trẻ, TTN 28 đang mở ra cho chúng ta một Valdocco của ngày hôm nay. 

Hạnh phúc của người Salêdiêng chỉ có khi chính họ làm cho người trẻ sống hạnh phúc, đạt lý 

tưởng đời mình, sống thật thánh thiêng thật nhân bản giữa lòng thế giới hôm nay. 
 

Nguyện Chúa chúc lành cho quí bề trên và anh em, từng cộng thể/ cộng đoàn, từng công cuộc 

phục vụ, từng dự phóng tương lai, cho chúng ta thực sự trở nên dấu chỉ và người mang tình 

yêu Chúa đến cho người trẻ, đặc biệt những em nghèo khổ và bị bỏ rơi. 

Kính chào quí bề trên và tất cả anh em trong Đức Kitô Mục Tử và Mẹ Phù Hộ Vô Nhiễm. 

 

Thân mến trong Don Bosco 

              

 

 

 

 

Lm Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB 

                  Giám Tỉnh 

 

 


