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Kính gởi: Quí anh em Ban Cố Vấn Tỉnh, quí cha Giám đốc, quí Trưởng hiện diện, 

                Quí cha, quí Sư huynh và anh em 

 

Quí cha, quí Sư huynh và anh em thân mến, 

Trong tình yêu Đức Kitô Mục Tử, con kính gởi lời chào thân mến đến quí cha, quí Sư huynh 

và anh em. Nguyện xin ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Đức Giêsu 

Kitô, xuống tràn đầy trong tâm hồn mỗi người chúng ta. 

Đây cũng là lần đầu tiên của năm mới 2017, lá thơ này được gởi tới anh em. Xin Chúa nối 

kết chúng ta nên một trong đại gia đình Salêdiêng, để chúng ta hoàn thành sứ mệnh Chúa trao 

phó qua Don Bosco, là trở nên mọi sự cho mọi người, hầu cho chúng ta dấn thân quyết liệt 

hơn, sống với giới trẻ, cho giới trẻ và vì giới trẻ, như Don Bosco cha chúng ta. 

Qua lá thơ này, con xin được cùng với quí cha, quí Sư huynh, quí anh em và đại gia đình 

Salêdiêng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ Vô Nhiễm và Don Bosco, 

vì những ân huệ các Đấng đã ban cho chúng ta trong thời gian đầu năm 2017 vừa qua. 

Trước nhất là cuộc thăm viếng đầy ấn tượng và cảm xúc của cha Bề Trên Cả Angel Fernandez 

Artime, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 2 năm 2017. Trong những ngày này, ngài đã thể hiện 

đích thực vai trò của người cha, đấng đại diện Don Bosco, khi đến với từng hội viên, gặp gỡ 

từng bạn trẻ, cùng mọi thành phần đại gia đình Salêdiêng. Ngài đã sống niềm hạnh phúc chan 

hòa khi ở giữa các bạn trẻ và tất cả mọi thành phần chúng ta. Ngài để lại cho chúng ta, những 

người Salêdiêng, bài học của sự dễ mến, vui vẻ, bình dị, chan hòa tình gia đình, thẳng thắn 

khi đối diện vấn đề. Ngài không những để lại trong lòng các bạn trẻ và chúng ta những hình 

ảnh và tình cảm khó quên, mà chính ngài cũng có những cảm xúc và ấn tượng này. Mỗi lần 

gặp riêng con, ngài luôn nhắc câu: “Vietnam, bellissime!” Ngoài ra, ngài còn để lại những 

giáo huấn rất cụ thể, cho Tỉnh Dòng cũng như cho từng thành phần trong đại gia đình 

Salêdiêng. Đồng thời ngài cũng cám ơn tất cả anh chị em về những tình cảm và sự đón tiếp 

dành cho ngài. 

Sở dĩ chúng ta có được những ngày tốt đẹp và quí giá này, là nhờ ở tinh thần và cõi lòng 

chúng ta đối với Don Bosco. Chúng ta đã dồn hết tâm lực và những tình cảm tốt đẹp cho đấng 

kế vị Don Bosco. Cá nhân con chân thành cám ơn lòng quảng đại và sẵn sàng hi sinh của anh 

chị em tất cả, cách riêng là ban tổ chức của Tỉnh Dòng, và của cả ba miền Saigon, cao nguyên 

Đà Lạt, và miền Bắc. Lời cám ơn đặc biệt chúng con xin gởi đến Đức Cha Phêrô (người anh 

em Salêdiêng của chúng con) và Giáo Phận Thái Bình, với những hi sinh và đóng góp lớn của 



Đức Cha và quí Giáo Phận trong dịp đáng ghi nhớ này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội 

hậu cho Đức Cha và tất cả Giáo Phận. 

Biến cố quan trọng thứ hai là cuộc thăm viếng sáu năm một lần, Team Visit 2017, của cha Bề 

Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn, đến với các Tỉnh Dòng Salêdiêng vùng Á Úc Châu Đại Dương 

(EAO), được tổ chức tại Hua Hin, Thailand, từ ngày 07 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2017. 

Trong cuộc thăm viếng này, cha Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn đã cùng với các Tỉnh Dòng 

trao đổi các lãnh vực khác nhau, như kỷ luật tu trì, tái cơ cấu định hình các cộng thể và điểm 

hiện diện, đào luyện, mục vụ giới trẻ, truyền giáo và cộng tác liên đới nhân sự giữa các Tỉnh 

Dòng, truyền thông, gia đình Salêdiêng, quản trị tài sản và tính minh bạch khai báo sổ sách. 

Hội nghị đã đào sâu các vấn đề lớn liên quan tới đời sống thánh hiến Salêdiêng, sự trung thành 

với đặc sủng, sứ mệnh và căn tính Salêdiêng, cụ thể: 

- Đời sống thánh hiến salêdiêng đòi buộc từng hội viên canh tân và trở về mỗi ngày với 

đặc sủng và căn tính Salêdiêng. Trước khi đòi hỏi anh em trở về, chính ta phải trở về 

trước, đừng tìm cách biện minh chống chế cho hành động của mình, cũng đừng chỉ 

biết nhìn anh em mình để đổ lỗi và qui trách nhiệm, mà hãy nhìn vào sâu thẳm cõi lòng 

mình hầu hoán cải nội tâm.  

- Tái bố trí các công cuộc để bảo đám túc số hội viên phù hợp với đời sống cộng thể, 

phù hợp với kế hoạch phục vụ giới trẻ, biết làm việc chung và đồng trách nhiệm. Nơi 

nào không đảm bảo mục tiêu phục vụ giới trẻ và người nghèo, không lên được kế hoạch 

phục vụ và làm việc chung, thì phải can đảm bỏ đi hoặc gom lại, vì công cuộc nào 

không nhằm phục vụ giới trẻ và người nghèo thì không phải là công cuộc Salêdiêng. 

- Tái xác định cung cách sinh động và điều hành trong các cộng thể, các điểm hiện diện 

và các công cuộc, với tầm nhìn và kế hoạch cụ thể, để việc phục vụ của chúng ta đầy 

sáng kiến và có hiệu quả cho giới trẻ. Không chấp nhận việc phục vụ chỉ giản lược vào 

việc cử hành bí tích và thực hành các việc đạo đức, còn lại là nhàn rỗi và ngại ngùng 

đến với giới trẻ. 

- Mỗi công cuộc phải có tầm nhìn, kế hoạch cụ thể và khả thi, bảo đảm việc phục vụ 

giới trẻ và người nghèo. Kế hoạch này phải được lượng giá định kỳ với kết quả qua số 

liệu. 

- Một số lối sống và nhận định cần phải được chỉnh lại, phải cư xử với nhau bằng con 

tim nhân hậu và mục tử của Don Bosco, bình thản, cởi mở và chân thành, với mục đích 

bác ái và trong tinh thần xây dựng, chứ không phải trì triết và mau vội lên án. Điều đó 

nói lên thái độ biết quan tâm cho nhau, cho cộng thể và cho Tỉnh Dòng. 

- Các cấp trong mỗi Tỉnh Dòng, dù là một công cuộc nhỏ nhất, phải bảo đảm và xác 

định được tính minh bạch trong đời sống thanh bần và trong việc báo cáo sổ sách. Lời 

khấn khó nghèo không cho phép người Tu sĩ Salêdiêng tự ý quyết định chi tiêu mà 

không xin phép và không báo cáo rõ ràng. Hãy nhìn lại lương tâm chúng ta và thực 

hiện tính minh bạch ấy. 

 



Qua những hướng dẫn của cha Bề Trên Cả trong cuộc viếng thăm của ngài, đồng thời với 

những định hướng của Cuộc Họp Mặt Ngoại Thường Vùng Á Úc Châu Đại Dương (Team 

Visit 2017), con xin gởi đến quí bề trên, quí cha Giám đốc và Trưởng hiện diện, quí cha, quí 

Sư huynh và anh em một số những đường hướng sẽ thực hiện trong Tỉnh Dòng chúng ta, bắt 

đầu từ tháng 9 năm 2017 phải đạt tới, và sẽ cùng được lượng giá trong các cuộc kinh lý cộng 

thể trong năm sinh hoạt mới: 

1- “Are you happy?”  

Đây là câu hỏi trọng tâm cha Bề Trên Cả đã đặt ra cho các bạn trẻ và cho cả chúng ta mỗi lần 

ngài gặp gỡ: Chúng ta có thực sự hạnh phúc trong đời thánh hiến của mình không? Chúng ta 

có thực sự coi cộng thể như là nhà mình và anh em trong cộng thể như gia đình mình không? 

Hay cuộc sống chúng ta chỉ là một sự kéo lê vô nghĩa? Không ít trường hợp, khi xin chuyển 

đổi ơn gọi, đã lấy lý do vì sống không hạnh phúc! Vậy động lực ban đầu theo đuổi ơn gọi là 

gì? Có trung thực không hay chỉ là lừa dối lòng mình và sống hai mặt có chủ đích? Lẽ tất 

nhiên đó không phải là tiến trình của một người trưởng thành, cứ mãi kéo lê cuộc đời mình 

như thế, và khi thời cơ đến thì bộc lộ cá tính, hoặc kiếm cách bù trừ bất chính, hoặc buông 

xuôi.  

Đây là một thực trạng đáng tiếc xảy ra trong Tỉnh Dòng mà cha Bề Trên Cả nhắc chúng ta 

phải cảnh giác, can đảm nhìn lại để sống hoán cải. Bất cứ sự kiện gì xảy đến, chúng ta đừng 

chỉ có nhìn ra bên ngoài rồi đổ lỗi, mà hãy biết đánh giá chính mình, dám khiêm tốn nhận ra 

mình để sống hoán cải.  

Làm như thế là chúng ta lấy lại thế quân bình và sự thản nhiên cho chính đời thánh hiến của 

mình, vì không thể cứ tiếp tục mãi kiểu sống cho qua ngày, không hạnh phúc và thật đáng 

thương. 

2- “In communion”  

Đây là từ thứ hai mà cha Bề Trên Cả nhắc lại nhiều lần, khi ngài gặp gỡ anh em chúng ta, và 

điều này cũng đã được xác định trong Hiến Luật (HL 3; 11): sống tính thống nhất trong ơn 

gọi, hiệp thông trong tinh thần và hành động với anh em. Đời sống cộng thể là chiều kích 

trọng yếu của bản chất đời sống thánh hiến Salêdiêng mà chúng ta đã cam kết qua lời khấn, 

trước sự hiện diện của anh em mình (HL 24).  

Nhưng nếp sống văn minh vật chất và hưởng thụ hôm nay đã kéo chúng ta vào một lối sống 

ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết lo cho mình với kiểu sống an nhàn, ngại khó khăn, suốt 

ngày trong phòng và thậm chí ngại đến với thanh thiếu niên. Cá nhân chủ nghĩa khiến ta 

không hòa nhập với đời sống cộng thể, bỏ không tham gia sinh hoạt cộng thể, viện lẽ này lẽ 

khác, thậm chí bỏ cả giờ kinh chung và việc đạo đức của một tu sĩ được qui định trong Hiến 

Luật.  

Thêm vào đó, có những anh em ra ngoài cộng thể mà không báo cáo cách đúng đắn cho người 

hữu trách, đi tìm những địa chỉ cho riêng mình vì tư lợi, hoặc đi ăn nhậu; những kiểu sống 



này thường hay được mặc bằng bộ áo bên ngoài tốt lành và đôi khi có vẻ đạo đức, mà thực tế 

chỉ là cách biện minh cho hành vi của mình. 

Xin anh em hãy trở về với đời sống cộng thể, hãy sống ý thức thuộc về và xây dựng cộng thể, 

hãy chiến đấu loại trừ cám dỗ cá nhân chủ nghĩa, vì nó giết hại hoặc làm mất ý nghĩa giá trị 

đời thánh hiến Salêdiêng chúng ta, và nếu sống như vậy mãi thì đời sống chúng ta được đánh 

giá thế nào? 

Cha Bề Trên Cả nhận định rằng, sống “tính thuộc về” là thách đố lớn cho Tỉnh Dòng chúng 

ta; sống thuộc về cộng thể và sống “tính cộng thể” là một đòi hỏi sống còn; đặc biệt anh em 

nào đang phục vụ tại các giáo xứ, nếu đã bị nhiễm lối sống triều hóa, thì hãy can đảm tự thanh 

luyện chính mình. 

3- “Have a Vision”  

Đây là từ thứ ba mà cha Bề Trên Cả nhắc nhở Tỉnh Dòng chúng ta. Tổng Tu Nghị 27 nhấn 

mạnh cho mỗi người Salêdiêng, phải có một tầm nhìn từ trên Tỉnh Dòng, đến Cộng thể, điểm 

hiện diện, Công cuộc và kể cả mỗi cá nhân, phải có não trạng lập kế hoạch được minh xác, 

và chiến lược hành động theo kế hoạch, vì sự thăng tiến và phát triển của cá nhân, Cộng thể 

và Tỉnh Dòng, phải định kỳ lượng giá các kế hoạch với những định mức rõ ràng. Công việc 

này phải thực hiện được, bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 trở đi.  

Trong thời gian qua, Tỉnh Dòng, các Ban ngành, các cộng thể và điểm hiện diện, các công 

cuộc, hầu hết đã lên được kế hoạch và chiến lược hành động; giờ đây hãy đưa vào hành động 

cụ thể, để có thể lượng giá vào những năm tới. Những công cuộc hoặc cộng thể nào chưa lên 

được kế hoạch, xin vui lòng mời Ban Kế Hoạch tiếp tay giúp đỡ. 

Các kế hoạch và chiến lược hành động của Tỉnh, cộng thể và điểm hiện diện, của các ban 

ngành và công cuộc phải mang tính cụ thể và khả thi, nhằm phục vụ lợi ích giới trẻ, đặc biệt 

những em nghèo khổ. Bất kỳ kế hoạch nào không đạt được mục tiêu này, buộc phải xem lại, 

vì đây là đòi hỏi thuộc về đặc sủng, sứ mệnh và căn tính Salêdiêng của chúng ta, mà cha Bề 

Trên Cả nhắc nhở. 

Các giáo xứ Salêdiêng không thể an tâm với những hình thức tổ chức bình thường như mọi 

giáo xứ khác. Giáo phận trao cho Tỉnh Dòng giáo xứ, là mong muốn cho chúng ta thực hiện 

được đặc sủng, sứ mệnh và căn tính của mình trong giáo xứ. Cho nên một giáo xứ không có 

kế hoạch cụ thể phục vụ giới trẻ và những người nghèo khổ nhất, thì chưa phải là giáo xứ 

Salêdiêng, và theo cha Bề Trên Cả, cha xứ Salêdiêng nào không chấp nhận đi theo sứ mệnh 

phục vụ giới trẻ của Tu Hội, bỏ quên mục vụ giới trẻ, thì nên thay đổi. 

Thêm vào đó, cha Bề Trên Cả khuyên chúng ta đừng ngần ngại mời gọi người đời tham gia 

cộng tác vào sứ mạng phục vụ của mình. Hãy biết làm việc với họ như những cộng sự viên, 

với tính đồng trách nhiệm, chứ không phải là những người chỉ để chúng ta sai bảo. Đặc biệt 

trong thế giới hôm nay, người đời chiếm vị trí quan trọng không thế thiếu được. 

Hỗ trợ cho việc thực hiện kế hoạch giáo dục mục vụ, Tu Hội đã cho phát hành cuốn Cẩm 

Nang Giáo Dục Mục Vụ (Frame of Reference), một công trình của Ban Mục Vụ Giới Trẻ, và 



cũng đã được dịch ra tiếng Việt. Chúng ta hãy trân trọng học hỏi để hiểu đường hướng mục 

vụ Salêdiêng, ứng dụng sao cho hòa hợp với các kế hoạch của chúng ta, và đưa vào hành 

động. 

4- “Clericalism” 

Đây là từ cha Bề Trên Cả nhắc lại nhiều lần với đầy vẻ lo âu, trong tất cả các lần gặp gỡ anh 

em Salêdiêng, cũng như trong kỳ họp Team Visit 2017 vừa qua. 

Ngài nhắc tới lần gặp gỡ các bề trên vào tháng tư năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô lo âu 

nói lên một tình trạng báo động trong Giáo Hội, là chủ trương Duy Giáo sĩ (Clericalism). Đó 

là chủ trương đẳng cấp hóa giáo sĩ để tạo thế mạnh cho mình, có đời sống an nhàn, tìm kiếm 

quyền lực và chạy theo tiền bạc. Đây là một lối sống có ảnh hưởng tệ hại và đang lan rộng 

trong Giáo Hội.  

Một Salêdiêng có kiểu suy nghĩ và sống như thế, sẽ dẫn đến hệ quả là có một lối sống tự định 

đoạt mọi sự liên quan đến tiền bạc và quyền hành, quan cách và không muốn sống “thuộc về” 

cộng thể, sống như không có cộng thể. Đây là hiểm họa tác hại trên đời sống tu sĩ thánh hiến 

Salêdiêng của chúng ta, ảnh hưởng ngay cả đến động lực (motive) theo đuổi ơn gọi nữa. 

Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh đến tiến trình đào luyện toàn diện của chúng ta. Hãy nhớ rằng, 

chúng ta không đào luyện các ứng sinh của chúng ta thành những chủng sinh (seminarist), 

với cuộc sống an nhàn, dễ dàng và trọng vọng quyền lợi, mà chúng ta đào luyện họ thành 

những người Salêdiêng như Don Bosco mong muốn, là dấn thân phục vụ và sống cho giới 

trẻ. Không thể chấp nhận một ứng sinh ngại ngùng hi sinh, ăn trắng mặc trơn, ngại đến với 

giới trẻ, không muốn hiện diện giữa người trẻ, không linh động sáng tạo trong tinh thần phục 

vụ giới trẻ, không có tâm hồn dành cho người trẻ. Theo cha Bề Trên Cả, tốt hơn nên mời họ 

theo ơn gọi khác không phải là Salêdiêng, hơn là để cho họ nín thở qua cầu, rồi sau này cũng 

phải chuyển đổi một cách đáng tiếc. 

Thêm vào đó, vì tính bình đẳng trong ơn gọi Salêdiêng, chúng ta không được có bất cứ dấu 

hiệu nào đưa đến sự phân biệt trong các nhà đào luyện. Chúng ta phải ý thức mình là những 

tu sĩ Salêdiêng thánh hiến trước hết; hãy sống đúng với ơn gọi của mình, và phải được đào 

luyện như vậy.  

 

Kính thưa quí bề trên, 

Quí cha, quí Sư huynh và anh em thân mến, 

Con xin kết thúc lá thơ này trong niềm tri ân cảm tạ, vì muôn vàn hồng ân Chúa ban trên Tỉnh 

Dòng chúng ta trong thời gian qua. Những hồng ân này sẽ là sự khích lệ lớn lao cho Tỉnh 

Dòng và cho từng người chúng ta, đồng thời cũng là lời mời gọi mỗi người Salêdiêng trở về 

với đoàn sủng và căn tính của mình. Ước mong chúng ta thực hiện một cuộc đổi mới không 

ngừng, với lối sống thần nghiệm trong Thánh Thần, xây dựng cộng thể từ cấp Tỉnh đến địa 

phương, nên chứng tá ngôn sứ của tình hiệp thông huynh đệ, và trở thành những tôi tớ sống 

yêu thương và phục vụ giới trẻ. 



Cầu mong mỗi người chúng ta trở thành những Salêdiêng như Don Bosco mong muốn, cụ thể 

qua lời mời gọi của hiện thân ngài, cha Bề Trên Cả yêu quí của chúng ta. 

Kính chúc quí bề trên, quí cha, quí Sư huynh và anh em sống những ngày mùa chay thánh sốt 

sắng, như một thời gian tinh luyện chúng ta, cho chúng ta chết đi với con người cũ, và mặc 

lấy con người mới nơi Đấng Phục Sinh. Cha Bề Trên Cả động viên chúng ta, đã tới lúc Tu 

Hội chúng ta cần được thanh luyện (Purification), cần trở về với sứ mệnh và căn tính 

Salêdiêng của mình, để cá nhân cũng như toàn thể Tu Hội được đổi mới và nên trong sáng 

hơn. 

Xin Đức Giêsu Kitô ban cho chúng ta con tim mục tử như Ngài đã ban cho Don Bosco. Xin 

Đức Trinh Nữ Phù Hộ Vô Nhiễm là Mẹ và là Bà Giáo của chúng ta, như xưa Mẹ đã hướng 

dẫn và dạy Don Bosco sống và tận hiến đời mình cho thanh thiếu niên, đặc biệt những em 

nghèo khổ nhất. 

 

Kính chào quí bề trên, quí cha, quí Sư huynh và anh em. 

 

        Thân mến trong Don Bosco  

 

     

 

 

 

Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB 

         Giám Tỉnh   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


