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Bản tin Sinh động Truyền giáo Sa-lê-diêng 

Ấn bản của Ủy ban Truyền giáo Sa-lê-diêng dành cho các Cộng thể và quý Bằng hữu Sa-lê-diêng 

Anh em và quý bằng hữu thân mến, 

Chúng ta đã đến Mối Phúc thứ Tư với ĐTC Phan-xi-cô: “Phúc thay ai 
đói khát sự công chính vì họ sẽ được no thỏa.” “Hãy tìm kiếm công 
bằng với cả lòng khao khát; Đó là sự thánh thiện.” [GE 79] 

Chẳng phải có rất nhiều người trẻ không có được một con đường ổn 
định để có được một nền giáo dục chất lượng đó sao? Mục tiêu thứ tư cho 
Sự Phát Triển Bền Vững (Liên Hiệp Quốc, Chương trình nghị sự 2030) 
cũng đã chỉ ra đường hướng này. Công cuộc truyền giáo Sa-lê-diêng đã 
luôn luôn đặc trưng bởi cam kết nghiên túc và sáng tạo để nhập thế trong hình thái giáo dục. Đặc biệt, qua 
giáo dục, các nhà truyền giáo Sa-lê-diêng diễn ta cách thế đặc trưng này trong việc “cộng tác với những ai xây 
dựng xã hội ngày càng xứng hơp với phẩm giá con người.” (HL 33) Don Bosco cần nhiều những nhà truyền 
giáo Sa-lê-diêng ngày nay sẵn lòng làm việc vì công bình và hòa bình thế giới như thầy Matthew Thaiparambil 
(† 01.02.2019) Calcutta. Suốt 40 năm, thầy đã phục vụ cho hàng ngàn người trẻ bị bỏ rơi với cách kiên trì và 
đầy sáng tạo. Con đường dát vàng của Sa-lê-diêng không gì khác hơn là giáo dục người trẻ. Hỡi những nhà 
giáo dục Sa-lê-diêng cũng khao khát công bình, hãy tìm kiếm công bình với lòng khát khao, đặc biệt là  
qua việc giáo dục người trẻ; đây chính là đặc tính truyền giáo Sa-lê-diêng.   

Cha Guillermo Basañes, SDB – Tổng cố vấn Truyền giáo  

Người ta thường nói khó truyền giáo ở Nhật Bản lắm vì thiếu niềm vui bởi không  thấy được  những  kết 

quả hữu hình. Điều đó đúng. Cá nhân tôi thú thật là truyền giáo rất khó, nhưng tôi không giấu giếm là chẳng 
có niềm vui hay là kết quả hữu hình nào cả. Đã nhiều năm qua kể từ khi tôi đồng hành với hai nhóm, mỗi 
nhóm khoảng 10 hoặc 15 người. Vì những lý do khác nhau, họ đến gần với Giáo hội. Họ tham gia các khóa 
giáo lý. Hầu hết họ trở thành các tân tòng và đến lúc thì lãnh bí tích Rửa Tội. Đó là cả một hành trình dài để 
chuẩn bị và đồng hành với một người không biết gì về Thiên Chúa và không biết rằng ngài đã trở nên phàm 
nhân để cho chúng ta được hạnh phúc,  nhưng ai thực sự  cảm thấy  cần điều;  đó là một cuộc khám  phá đầy 

niềm vui và hấp dẫn. Nó cần nhiều kiên nhẫn với một chút kết 
quả nhờ ân sủng của Thiên Chúa làm nhưng gì mà nhà truyền 
giáo không thể làm được. Lắng nghe mọi người rất quan trọng, 
nhưng yếu tố sống còn là trình bày Tin Mừng thuyết phục, vui 
tươi và thậm chí là cần một chút kỹ xảo là phải luôn luôn khoác 
trên mình một nụ cười thật to. Hầu hết người Nhật không cần 
cơm bánh vật chất nhưng họ cần lương thực thiêng liêng, thậm 
chí là cẩn rất nhiều. Nếu nhà truyền giáo đam mê truyền tải vẻ 
đẹp của đời sống trong một sự hòa hợp gần gũi với Đức Giê-su 
và tha nhân, ngài có thể nói rằng truyền giáo ở Nhật là khó, 
nhưng không thể nào nói rằng niềm vui làm một nhà truyền giáo 
đã mất dù cho kết quả không mấy ấn tượng.  

Achille Loro Piana (DIAM of Japan) 
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Chứng tá thánh thiện truyền giáo Sa-lê-diêng  

Fr. Pierluigi Cameroni SDB,  Tổng thỉnh viên điều tra phong thánh 

Đày tớ Chúa, Đức Cha. Oreste Marengo (1906-1998), một nhà truyền giáo vĩ đại ở Đông Bắc 
Ấn Độ và là đấng sáng lập của 3 giáo phận ở đó. Ngài làm nhà tập vào năm 1923 tại Foglizzo. 
Khi một tư giáo, vốn được chỉ định để truyền giáo ở Ấn Độ qua đời, ngài đã được phép để 
thay thế cho thầy. “Đây là khao khát lớn nhất của đời tôi. Tôi đã từng xin để được trở nên một 
Sa-lê-diêng để có thể tận hiến đời tôi cho công cuộc tông đồ ở những vùng đất truyền giáo. 
Tôi chẳng lo là mình được gửi đến bất cứ nơi nào trên thế giới!” Ngài là người trẻ nhất trong 
những người tiên phong khi mới 17 tuổi! Ngài đã sống theo lối đường nên thánh được gợi 
hứng bởi chính Lời của Đức Giê-su: “Quả thật, tôi nói cho các ông biết, ai không đón nhận 
Nước Trời như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”  



Sẵn lòng đợi… 

Đó là tháng 8 năm 2015, lúc mừng kỷ niệm Đệ nhị bách chu 

niên sinh nhật Don Bosco tôi đã cám thấy một ơn gọi càng 

ngày càng mạnh mẽ bên trong tôi để trở thành một nhà truyền 

giáo “ad gentes”. Lúc đó tôi là Ủy viên Sinh động Truyền giáo 

của Tỉnh dòng Bắc Phillipines. Rồi giữa lúc lưới người, tôi đã 

từng chút nhận ra là mình đã “phải lòng” truyền giáo, muốn đi 

truyền giáo. Và rồi tôi đã “dính câu” bởi chính mồi của mình. 

Tôi đã được khởi hứng bởi chính những nhà truyền giáo mà 

tôi đã gặp, hơn hết là Cha Peter Zago và Cha Luis Iriarte. 

Chính tôi đã kinh nghiệm lòng tốt và sự chăm sóc của các 

ngài. Tôi đã tận mắt thấy được lòng nhiệt thành và niềm vui 

của họ, đặc biệt khi tôi còn là một học sinh Don Bosco ở Don 

Bosco Tondo trong những năm 80. Năm 2016, tôi đã thì thầm 

cầu nguyện với Chúa, “Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi 

như một nhà truyền giáo.” Don Bosco đã cho tôi qua nhiều. Và 

đây là cách tôi đáp lại, “Cám ơn Don Bosco. Chúc mừng Sinh Nhật Cha  

và này con dâng hiến chính con như món quà khiêm hạ.” Trước đây, tôi đã là một trong 

số những người đón nhận được lòng tốt và quảng đại bao la của các nhà truyền giáo. Giờ đây, tôi là một 

trong số ít người cảm nhận được gọi để truyền lại lòng tốt và sự quảng đại ấy. Dường như chính Chúa nói 

với tôi: “Ramon, đây là lúc trả lại! Giờ đây hãy đi và trở thành một nhà truyền giáo để trao đi.” Do đó, tháng 

8/2017, ở tuổi 45, tôi đã được sai đi truyền giáo tại Tổng giáo phận (TGP) Kuching, Sarawak, Malaysia. Cùng 

bài sai với tôi, là Cha Andre Belo từ Đông Timor, và Thầy Manuel Ruperez từ Tây Ban Nha. Các nhà truyền 

giáo cùng chuyến Phát xuất 148 ra đi đến khắp các nước; chúng tôi đến vùng này của Malaysia để trở nên 

tông đồ của Chúa theo tinh thần thánh Gioan Bosco. 

Kế hoạch cho chúng tôi là điều hành một trường huấn luyện kỹ năng của TGP dành cho người trẻ 

nghèo địa phương. Nhưng vì những lý do hiểu được, đến giờ kế hoạch còn rất lâu mới thành hiện thực. 

Theo yêu cầu của TGP Kuching, Cha Giám tỉnh đã trao cho chúng tôi bổn phận giúp đỡ những công việc 

mục vụ khác trong TGP trong khi chờ đợi sự thành lập của ngôi trường đã được nhắc đến. Hai anh em linh 

mục Sa-lê-diêng chúng tôi phục vụ trong Hội đồng giới trẻ của TGP. Chúng tôi cũng giúp các giáo xứ chung 

quanh, đặc biệt là với các Thánh Lễ, Bí tích, và đào luyện. Sư huynh Manuel thì dạy trong trường quốc tế St. 

Joseph, một trường Công giáo trong Tp. Kuching. 

Dù đến Malaysia từ 2017 nhưng điểm hiện diện của Sa-lê-diêng vẫn chưa được thành lập. Chúng tôi 

thậm chí không có nhà hay là trường học riêng để sống, cầu nguyện chung và để phục vụ người trẻ qua việc 

giáo dục và phúc âm hóa Sa-lê-diêng. Nhưng chúng tôi vẫn đầy hy vọng. Chúng tôi cầu nguyện, tin tưởng và 

tín thác rằng trong ân sủng và thời của Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, mọi sự rồi sẽ ổn. Vì chúng ta 

là những người yêu điên dại sẽ nói và làm, “Chúng tôi sẵn lòng đợi … dù có ra sao đi nữa.” 

Tôi mất 40 năm để thưa tiếng “Xin Vâng” với lời mời gọi truyền giáo và Thiên Chúa đã rất sẵn lòng để 

đợi. Tôi chỉ ao ước một điều là điểm hiện diện Sa-lê-diêng ở đây sẽ không phải mất đến 45 năm để được 

thành lập. Nhưng dù cho thế nào và khi nào thì tôi cũng sẽ sẵn lòng đợi như Ngài đã đợi tôi. 
 

Cha . RAMON G. BORJA, SDB— Người Phillipines truyền giáo tại Malaysia 
 

 

 
 

Ý TRUYỀN GIÁO SA-LÊ-DIÊNG 

  
 

Xin Chúa tiếp tục gửi nhiều ơn gọi thánh thiện đến với mùa gặt truyền giáo rộng 
lớn của Sa-lê-diêng và ban cho những ai được gọi ơn trung thành và thánh thiện 

 

Giáo hội và Gia đình Sa-lê-diêng, với nhiều việc mục vụ, đoàn sủng và ơn gọi, vẫn tiếp 
tục có một nhu cầu khẩn thiết về những người tận hiến sống và sinh động đoàn sủng 
Don Bosco trong các cộng thể huynh đệ để trở nên chứng tá về sự ưu tiên tuyệt đối 
của Thiên Chúa và tận hiến hoàn toàn cho việc phục vụ người trẻ. Chúng ta cầu xin 
Chúa tiếp tục gửi đến nhiều Sa-lê-diêng mới có lòng quảng đại để trở nên dấu chỉ tình 
yêu của Ngài cho giời trẻ, đặc biệt là ở Âu châu. 


