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Kính gởi Ban Cố Vấn Tỉnh, quí cha Giám đốc và trưởng Cộng đoàn, 

Quí cha, quí Sư huynh và anh em, cùng đại gia đình Salêdiêng Việt Nam - Mongolia. 

 

Quí bề trên và anh em thân mến, 

Hòa chung niềm vui hân hoan mừng Chúa giáng sinh làm người, để chúng ta được làm con 

Chúa, con kính gởi quí bề trên và anh em, cùng đại gia đình Salêdiêng lời chào thân thương, 

với lời cầu chúc ân phúc và bình an. Nguyện xin hồng ân Giáng Sinh chan hòa trên cuộc đời 

mỗi người chúng ta, cho chúng ta sống niềm vui ơn cứu độ của Đấng đến trần gian vì chúng 

ta, sống với chúng ta, và cuộc đời trần thế của Ngài là dành cho chúng ta. Trong niềm hân 

hoan này, chúng ta hãy vui lên, trao cho nhau lời cầu chúc đẹp nhất và nụ hôn bình an. 

Đây cũng là cơ hội để chúng ta dâng Chúa lời tạ ơn vì năm 2019 sắp qua, đồng thời, chúng ta 

được mời gọi mở rộng cánh cửa tâm hồn, đón mừng năm mới 2020 đang tới với nhiều ước 

nguyện, dự phóng tương lai và kế hoạch giáo dục mục vụ, và sau khi lượng giá những gì đã 

thực hiện trong suốt năm 2019, nếu cần, chúng ta hãy nói lời xin lỗi với Chúa, với nhau và 

anh chị em mình. Như vậy, với tâm hồn bình an, chúng ta bước vào năm mới 2020, trong tình 

yêu và tín thác nơi Chúa quan phòng. 

 

Thưa quí bề trên và anh em, 

Năm mới 2020 được mở đầu với biến cố trọng đại, Tổng Tu Nghị 28 sẽ được cử hành vào 

ngày 16 tháng 2 và kết thúc ngày 3 tháng 4 năm 2020. Với chủ đề “chúng ta là mẫu người 

Salêdiêng nào cho người trẻ hôm nay?”, Tu Hội mời gọi chúng ta xét lại: Chúng ta đã 

sống đúng với đặc sủng và linh đạo Salêdiêng là sống cho người trẻ, với người trẻ và vì 

người trẻ chưa? Chúng ta còn hợp thời với người trẻ không? Hay chúng ta đã mất chất 

khi không còn mở lòng mình đến với người trẻ và dành cuộc đời mình cho các bạn, khi chỉ 

biết lo cho riêng mình, suốt ngày trong phòng với việc làm và niềm vui riêng tư, từ đó chúng 

ta biến mình thành xa lạ và cố tình xa lánh người trẻ, không muốn lắng nghe và đồng hành 

cùng các bạn nữa. Nếu vậy, liệu chúng ta có sợ mình đã phản bội lại lý tưởng sống mà qua 

Don Bosco, Đức Kitô đã truyền lại cho Tu Hội như một di sản quí báu nhất. Điều này chắc 

chắn sẽ chất vấn chúng ta, buộc chúng ta xét lại, và nếu cần, phải “thay máu” để trở về với 

người trẻ, sống yêu thương và phục vụ các bạn.  

Xin quí bề trên, anh em và đại gia đình Salêdiêng tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho Tổng Tu 

Nghị 28, để việc canh tân trở về nguồn của Tu Hội được thực hiện, bắt đầu từ từng người 

chúng ta. 

Trong suốt thời gian từ tháng 9 đến nay, con đang tiến hành thăm viếng kinh lý các cộng thể 

và cộng đoàn của Tỉnh Dòng Việt Nam - Mongolia. Một cách tổng quát, tạ ơn Chúa vì bầu 

khí tích cực và chan hòa yêu thương con tìm được nơi anh em, sự hi sinh và dấn thân cho sứ 



mạng giáo dục và mục vụ của chúng ta. Con nhìn thấy nơi anh em thao thức cho tương lai 

Tỉnh Dòng và những cố gắng cho sự phát triển của Tỉnh. Tạ ơn Chúa và cám ơn tấm lòng 

cùng sự chung tay của anh em. Khi làm việc cụ thể với anh em, con nhận ra một số điểm 

chúng ta cần lưu tâm: 

 

1. Hiện tại, phần lớn các cộng thể và cộng đoàn chúng ta đang hiện diện phục vụ gắn liền với 

giáo xứ hoặc giáo họ, có nơi có hợp đồng rõ ràng, có nơi không thể có được; trong khi đó, để 

bảo đảm tính pháp lý lâu bền của cộng thể hoặc cộng đoàn, chúng ta buộc phải có cơ sở 

(domus) xác định việc phục vụ công cuộc và sứ mệnh Salêdiêng. Đây cũng chính là điều anh 

em đang lo lắng cho tương lai sự hiện diện của chúng ta. Vì thế, con mời gọi quí bề trên và 

anh em, những nơi nào chưa ổn định cơ sở và xác định công cuộc phục vụ, hãy sớm suy nghĩ 

việc quan trọng này, tất cả vì sự bền vững của cộng thể hoặc cộng đoàn, để anh em yên tâm 

phục vụ, bảo đảm trong tương lai có được sự hiện diện rõ nét và hiệu quả. 

 

2. Một vấn đề khác mà con thấy quí bề trên và anh em trong đa số các cộng thể và cộng đoàn 

đang cố gắng đạt tới, là não trạng làm việc có định hướng phát triển, và kế hoạch chiến lược 

trong việc thực thi sứ mạng giáo dục và mục vụ của chúng ta. Kết quả công cuộc phải được 

xác định qua cách làm việc có hệ thống và phương pháp, bảo đảm hai yếu tố “Tâm và Tầm” 

mà bất cứ tổ chức nào cũng phải hướng tới, khi sinh động và điều hành. Lẽ tất nhiên, điều 

này không thể thiếu nơi chúng ta là những nhà giáo dục, vừa để điều hành công việc có hiệu 

quả, mà cũng vừa là cách thức chúng ta hướng dẫn các bạn trẻ phong thái sống và làm việc 

trong tương lai. Bởi thế con xin quí bề trên và anh em lưu tâm đến “não trạng kế hoạch” mà 

cha Bề Trên Cả Angel F. Artime nhắc nhở chúng ta, cách riêng đối với những anh em trong 

thời kỳ đào luyện, mục tiêu phải đạt tới vào cuối thời kỳ này là trở nên một Salêdiêng trưởng 

thành về nhân cách và đời sống thánh hiến. Tất nhiên, lối sống với não trạng kế hoạch sẽ dàn 

trải suốt cuộc đời chúng ta, khi thực hiện đường lối giáo dục và mục vụ Salêdiêng. 

 

3. Khi đến các cộng thể hoặc cộng đoàn, con nhận thấy một dấu hiệu rất tích cực, là tổ chức 

các lớp phổ cập tình thương cho các trẻ em nghèo và con của di dân, sinh hoạt hè với nhiều 

thành quả tốt đẹp, tổ chức vui chơi và mời gọi bạn trẻ đến với chúng ta mỗi buổi chiều. Đây 

là những hoạt động làm cho chúng ta rất được trân trọng. Những điều tích cực trên đây nhắc 

nhở chúng ta một điều cốt lõi, là hãy trở về với tinh thần nguyện xá và hãy có con tim nguyện 

xá, như Don Bosco đã sống tại Valdocco, hiến đời mình và toàn tâm toàn lực sống yêu 

thương cho người trẻ nghèo khổ, sống với người trẻ và sống vì người trẻ. Chính vì thế, chúng 

ta được mời gọi tổ chức các hình thái sinh hoạt theo mô hình nguyện xá tại mỗi cộng thể hoặc 

cộng đoàn, qui chiếu theo 4 tiêu chuẩn mà Don Bosco nhằm đạt tới: 

-  Nguyện xá, một sân chơi lành mạnh, vừa mang tính giáo dục về thể lý và nhân bản; 

-  Nguyện xá, một môi trường rèn luyện người trẻ về tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp và định 

hướng cuộc sống tương lai; 

-  Nguyện xá, một trường dạy người trẻ đạo đức làm người, hướng các bạn tới chân-thiện-

mỹ, mà đích đạt tới là đặt niềm tin vào Thiên Chúa; 

-  Nguyện xá, một địa chỉ người trẻ tìm đến, để được lắng nghe, được hiểu và cảm thông, 

được linh hướng và đồng hành. Đây là môi trường để người Salêdiêng sống hệ thống giáo 



dục dự phòng, cũng như sống sự hiện diện và hộ trực mà Don Bosco nhấn mạnh trong lá 

thơ ngài viết từ Roma gởi về Valdocco năm 1884. Thành công hay thất bại trong việc 

giáo dục người trẻ là ở đây. 

 

4. Điều mà anh em chúng ta trong các công cuộc phục vụ và giáo dục người trẻ hôm nay cần 

lưu ý, là hãy sẵn sàng để mời gọi người trẻ và người đời tham gia cộng tác với người 

Salêdiêng. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà nền khoa học và kỹ thuật hướng tới 

đỉnh cao, sự tiếp cận của nền văn minh hậu hiện đại, với ngành công nghệ cao kỹ thuật số đạt 

đỉnh, đưa người trẻ vào một lối tiếp cận hoàn toàn mới, và đôi khi có phần nào xa lạ trong 

cách suy tư và ứng xử của một số anh em. Chính vì thế, Tu Hội mời gọi chúng ta hãy mạnh 

dạn ra khỏi căn phòng cái tôi của mình, mở lòng hơn nữa hướng tới giới trẻ và người đời, tìm 

đến với các bạn và mời gọi họ đến với chúng ta, chia sẻ và tham gia đồng trách nhiệm với 

chúng ta. Đây là việc Tu Hội đang mở ra với những thành viên người đời, được thể hiện đặc 

biệt qua Tổng Tu Nghị 28 này, mời gọi người Salêdiêng ý thức và quan tâm, vì lợi ích người 

trẻ và tính chất phục vụ hôm nay. 

 

Kính thưa quí bề trên và anh em, 

Khởi đầu năm mới 2020, khi Tu Hội và đại gia đình Salêdiêng đang sống bầu khí nô nức đón 

chờ Tổng Tu Nghị 28, một TTN mời gọi mọi thành viên gia đình Salêdiêng duyệt xét lại bản 

chất sứ mệnh của mình, là trở về với người trẻ, sống yêu thương và phục vụ thành phần mỏng 

dòn nhất của xã hội loài người, cha Bề Trên Cả Angel F. Artime gởi tới chúng ta Hoa Thiêng 

cho năm mới, mời gọi các thành phần đại gia đình Salêdiêng sống cụ thể hơn nữa ơn gọi của 

mình, giúp người trẻ trở thành những “Công dân lương thiện và Kitô Hữu tốt”. Đây không 

thể chỉ là câu tâm niệm, nhưng là định hướng một lối sống, mời gọi mọi thành phần gia đình 

Salêdiêng hiện diện và đồng hành với người trẻ hôm nay. 

Hoa thiêng này mời gọi chúng ta, trước hết thực hiện cuộc phân định hiện trạng người trẻ 

đang phải đối diện, cùng với những tâm tư nguyện vọng của họ trong thế giới hôm nay. 

Về mặt tích cực, thế giới đã đạt đỉnh cao của nền khoa học, kỹ thuật và công nghệ, phát triển 

về mọi lãnh vực, đời sống vật chất cũng như những nhu cầu phục vụ con người ngày một cao 

hơn. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến người trẻ hôm nay, trong cách suy nghĩ, định hướng sự 

nghiệp tương lai, cách sống và hành động, khiến người trẻ trưởng thành mau hơn, thăng tiến 

nhanh hơn về nhiều mặt, đi vào một cuộc sống cao hơn và sự an sinh có phần bảo đảm hơn. 

Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng những thách đố và những mặt tiêu cực cần được quan tâm, như 

đời sống vật chất nâng cao cùng với lối sống hưởng thụ dễ làm cho người trẻ qui về chính 

mình, dễ vô cảm trước hoàn cảnh của tha nhân, dễ buông thả về luân lý, sa đà trong các tệ 

nạn và đánh mất chiều kích sâu sa nội tâm, hạ giá nhân phẩm mình. Từ đó, người trẻ dễ mất 

định hướng, bị chao đảo và khó khẳng định được những giá trị thường hằng, kể cả niềm tin 

và tôn giáo. 

Chính trong những ưu tư căn bản này, cha Bề Trên Cả mời gọi người Salêdiêng xác định lại 

sứ mệnh giáo dục người trẻ của mình, căn cứ vào những giá trị nền tảng về nhân bản, tri thức, 

luân lý và đạo đức, để đào tạo và định hướng họ trở thành những công dân lương thiện và 



những Kitô hữu tốt, với một tương lai xứng hợp với nhân phẩm bạn trẻ và xây dựng xã hội 

loài người. 

Chúng ta sẽ trở lại học hỏi hoa thiêng này nhân dịp ngày xum họp tất niên và mừng xuân 

Canh Tý năm 2020 của đại gia đình Tỉnh Dòng Việt Nam.  

 

Kính thưa quí bề trên và anh em thân mến, 

Nhân mùa Giáng Sinh hồng phúc, và năm mới 2020 đang về, con kính gởi quí bề trên, anh 

em Salêdiêng, quí chị em con Đức Mẹ Phù Hộ, quí chị em Chí Nguyện, quí Cộng Tác Viên, 

quí ông bà cố, quí ân nhân và thân nhân, quí Cựu Học Viên, anh chị em giáo dân trong các 

giáo xứ Salêdiêng và tất cả các bạn trẻ, những lời cầu chúc tốt đẹp nhất của mùa hồng phúc, 

khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy xác phàm và thân phận con người tội lỗi, 

để cứu chuộc và mang lại cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Nguyện xin hồng ân 

Giáng Sinh đổ tràn đầy cõi lòng mỗi người, cho chúng ta hưởng trọn niềm vui trong Thánh 

Thần, hưởng nhận quyền dưỡng tử, chúng ta có Thiên Chúa là Cha, và tất cả chúng ta là anh 

chị em của nhau, sống chan hòa niềm vui và hạnh phúc của Đấng Cứu Thế, cùng với ơn bình 

an bước vào năm mới 2020. 

Nguyện xin Đấng Cứu Thế và Mẹ thánh Ngài chúc lành cho quí bề trên và tất cả anh chị em. 

 

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2020 

 

Kính chào quí bề trên và anh em. 

Thân mến trong Don Bosco. 

 

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB 

                 Giám Tỉnh 


