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LỜI GIỚI THIỆU

Các hội viên thân mến,

Sau cùng, Luật đời sống của chúng ta, được canh tân 
và phê chuẩn, đã đến với anh em.

Luật này được trao cho anh em dưới hình thức một thủ 
bản giống như tấm thẻ căn cước mà mỗi người Salêdiêng 
phải mang theo mình.

Luật gồm Hiến Luật của Tu Hội Thánh Phanxicô Salê, 
"bộ luật nền tảng" của chúng ta được suy xét và soạn thảo 
lại theo yêu cầu của Công đồng Vaticanô II (xem Ecclesiae 
Sanctae, II,I,12-14).

Luật còn gồm bản văn Quy chế Tổng quát được cập 
nhật là thành phần thiết yếu cho bộ luật riêng của Tu Hội 
chúng ta.

Sau cùng luật cũng gồm một số bút tích chất chứa kinh 
nghiệm thiêng liêng của cha chúng ta, thánh Gioan Bosco.

Việc duyệt xét văn bản được toàn Dòng hoàn tất trong 
một tiến trình kéo dài nhiều năm được đánh dấu bởi công 
việc của ba Tổng Tu nghị (20, 21, 22); mức rộng lớn và 
sự nghiêm chỉnh của việc duyệt xét ấy bảo đảm đặc tính 
Hội thánh của việc thánh hiến tông đồ Salêdiêng cũng như 
khuynh hướng bẩm sinh hướng tới phổ cập tính của sứ 
mệnh Don Bosco trên thế giới.

Ngày 25 tháng 11 năm 1984, đại lễ Chúa Kitô Vua, 
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Tông Tòa đã phê chuẩn Hiến Luật hiện tại, trong khi xác 
nhận một cách có uy quyền về "tính chính đáng của con 
đường tin mừng do Đấng Sáng lập vạch ra".

Hiến Luật diễn tả sự giàu có thiêng liêng của truyền 
thống Salêdiêng chúng ta; xác định kế hoạch tông đồ ấy, 
vạch ra con đường nên thánh của chúng ta, và mời gọi 
chúng ta làm chứng rằng con đường đó là món quà quý báu 
nhất chúng ta có thể cống hiến cho thanh thiếu niên.

Ngày 8 tháng 12 năm 1984, đại lễ Mẹ Vô Nhiễm, ngày 
"khởi đầu và hoàn thành mọi việc lớn lao nhất của chúng 
ta", Bề trên Cả ban hành bản văn quý giá này đã được soạn 
thảo lại.

Trong khi đón nhận luật đời sống của mình với lòng tri 
ân và niềm hy vọng của người nhận lãnh "di chúc sống của 
Don Bosco" từ chính bàn tay Đức Trinh Nữ Phù hộ, chúng 
ta hãy mở rộng tâm hồn dâng lên lời cảm tạ và nguyện cầu:

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha, 
vì Cha đã gọi chúng con đích danh, từng người một, 
từ mọi lục địa, để trong Hội thánh, 
chúng con nên dấu chỉ và người mang tình yêu của Cha.

Từ chính trái tim của Đức Kitô, Vị Tông đồ của Cha, 
Cha cũng đã làm phát sinh cho chúng con 
cùng một tình yêu mục tử hằng tô đậm nhiệt tình 
của chúng con đối với Hội thánh 
bằng đặc ân của tình ưu ái dành cho thanh thiếu niên.
Với niềm tri ân con thảo, chúng con thờ lạy Cha 
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vì Cha đã ban cho chúng con 
Đấng Bầu Chữa là Thần Khí Đức Kitô, 
để Ngài theo sát chúng con 
với ơn thánh hiến của Ngài, 
và giúp chúng con sống mỗi ngày sự tự hiến trọn vẹn, 
qua việc canh tân mầu nhiệm Giao ước thánh tẩy, 
bằng lối diễn tả thâm sâu và tròn đầy hơn.

Lạy Cha từ ái, với sự hướng dẫn của Mẹ Maria, 
xin cho chúng con biết đi cho đến cùng 
con đường dẫn tới tình yêu này.
Trong việc tuyên khấn tu trì, 
Cha đã làm nẩy sinh nơi chúng con 
sức sống mới đầy phấn khởi, đó là sự hiến dâng, 
hoạt động cứu độ và phụng vụ đời sống.
Xin dạy chúng con, khi sống kế hoạch của Luật này, 
biết chiêm ngắm trái tim không phân chia 
của Con Một Cha;
Xin cho sự tự do của chúng con 
được nhuần thấm quyền lực của Thần Khí Cha, 
để tất cả chúng con, 
những người ở lại với Don Bosco, 
được Cha trợ lực, có thể trung thành chu toàn điều 
mà nhờ ơn Cha chúng con đã hân hoan tuyên hứa.

       
Cha Egidio Viganò

Bề trên Cả 

Roma, ngày 8 tháng 12 năm 1984
Đại lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm



LỜI GIỚI THIỆU ẤN BẢN THỨ BA

Anh em Hội viên thân mến,

Cách nay 31 năm, bản văn Luật Đời sống chúng ta đã 
được canh tân và chấp thuận. Đó là kết quả tuyệt vời của 
ba Tổng Tu nghị, đáp lại yêu cầu của Công Đồng Chung 
Vaticanô II.

Khi giới thiệu, Cha Bề trên Cả Egidio Viganò đã nói 
rằng Cuốn Hiến Luật và Quy Chế "mô tả những sự phong 
phú thiêng liêng của truyền thống chúng ta; xác định kế 
hoạch tông đồ của chúng ta; vạch ra con đường nên thánh 
của chúng ta và mời gọi chúng ta làm chứng về con đường 
nên thánh đó là quà tặng quý báu nhất mà chúng ta có thể 
cống hiến cho thanh thiếu niên".

Bản văn vẫn này lưu tồn toàn thể giá trị và sự phong 
phú của nó, cho nên phải được nhận biết, suy gẫm, cầu 
nguyện và thực hiện trong đời sống. Tuy nhiên, nhằm thích 
ứng Luật đời sống với những nhu cầu mới của Tu Hội, trong 
các Tổng Tu nghị vừa qua (TTN 23, TTN 24, TTN 25, TTN 
26 và TTN 27), một số tu chính được cho là thích hợp và đã 
được Tòa Thánh phê chuẩn.

Đối với Luật Đời sống chúng ta, được canh tân năm 
1984, trong ấn bản thứ ba này, có những thay đổi được đưa 
vào Hiến Luật, khoản 5, 95, 128, 132 (14), 133, 134, 137, 
142, 151 (8), và Quy Chế Tổng quát, khoản 3, 13, 24, 38, 
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76, 107, 114, 127 và 128. Vì thế, trong Mục lục Phân tích, 
có những sự thay đổi được đưa vào các chữ: Trung Tâm, 
Nội Quy, Cựu Học viên, Gia đình Salêdiêng, Cộng Tác viên 
Salêdiêng và Phó Bề trên Cả.

Tôi tin rằng việc tái bản lần thứ ba với những tu chính 
đó là điều thích hợp. Tôi cầu mong chúng ta một lần nữa 
đón nhận bản văn Hiến Luật như là "kho tàng quý báu nhất" 
được Don Bosco ủy thác cho chúng ta. Ngài lập lại với 
chúng ta: "Nếu các con đã yêu mến cha trong quá khứ, hãy 
tiếp tục yêu mến cha trong tương lai bằng cách tuân giữ cặn 
kẽ Hiến Luật chúng ta". Xin Mẹ Phù Hộ giúp chúng ta nên 
dễ dạy đối với hoạt động biến đổi của Chúa Thánh Thần để 
có thế uốn nắn đời sống chúng ta theo đời sống Don Bosco, 
như các Salêdiêng đầu tiên, nhất là khi Kỷ niệm 200 Năm 
Sinh Nhật của ngài.

Don Ángel Fernández Artime

Bề trên Cả

Roma, ngày 16 tháng 8 năm 2015
200 Năm Sinh nhật Don Bosco



CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ TẮT

Kinh Thánh (theo bản CGKPV)

Cl  Thư Cô-lô-sê
Cn  Châm ngôn
1 Cr  Thư 1 Cô-rin-tô
2 Cr  Thư 2 Cô-rin-tô
Cv  Công vụ các Tông đồ
Ed  Ê-dê-ki-en
Ep  Thư Ê-phê-sô
Ga  Tin mừng theo thánh Gio-an
1 Ga  Thư 1 thánh Gio-an
Gl  Thư Ga-lát
Gv  Giảng viên
Is  Sách I-sa-i-a
Kh  Khải huyền của thánh Gio-an
Kn  Khôn ngoan
Lc  Tin mừng theo thánh Lu-ca
Mc  Tin mừng theo thánh Mác-cô
Mt  Tin mừng theo thánh Mat-thêu
Pl  Thư Phi-lip
1 Pr  Thư 1 thánh Phê-rô
Rm  Thư Rô-ma
1 Sm  1 Sa-mu-en
St  Sáng thế
1 Tm  Thư 1 Ti-mô-thê-ô
Tv  Thánh vịnh
1 Tx  Thư 1 Thê-xa-lô-ni-ka
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Các Văn kiện Giáo hội

AA  Apostolicam Actuositatem, 
 Sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II

AG  Ad Gentes, Sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II

CIC  Codex Iuris Canonici (Bộ Giáo luật)
EN  Evangelii Nuntiandi, 
 Tông huấn của Đức Phaolô VI, 1975

ET  Evangelica Testificatio, 
 Tông huấn của Đức Phaolô VI, 1971

GS  Gaudium et Spes, 
 Hiến chế của Công đồng Vaticanô II

IGLH  Institutio Generalis de Liturgia Horarum

IM  Inter Mirifica, 
 Sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II

LG  Lumen Gentium, 
 Hiến chế của Công đồng Vaticanô II

MR  Mutuae Relationes, Hướng dẫn của 
 Thánh Bộ các Tu Hội Dòng và Đời

SCRIS Thánh Bộ các Giám mục 1978

PC  Perfectae Caritatis, 
 Sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II

PO Presbyterorum Ordinis, 
 Sắc lệnh của Công đồng Vaticanô II

RD  Redemptionis Donum, 
 Tông huấn của Đức Gioan Phaolô II, 1984

SC  Sacrosanctum Concilium, 
 Hiến chế của Công đồng Vaticanô II
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Các Nguồn Tài liệu Salêdiêng

ASC  Archivio Salesiano Centrale
 Văn thư Lưu trữ Salêdiêng Trung ương

HL  Costituzioni della Società di S. Francesco di Sales  
 Hiến Luật Tu Hội Thánh Phanxicô Salê

HL 1875 Regole o Costituzioni della Società di S. Francesco 
 di Sales, Torino 1875 (OE XXVII,10-99)
 Hiến luật, ấn bản 1875

DB  Don Bosco

MB  Memorie Biografiche
 Hồi sử (19 cuốn)

MO  Memorie dell'Oratorio di S. Francesco di Sales
 Hồi ký Nguyện xá Thánh Phanxicô Salê

OE  Opere edite
 Các tác phẩm đã xuất bản

QC  Regolamenti Generali, 
 Quy Chế Tổng quát

QC 1924 Regolamenti della Società salesiana 
 Quy Chế Tu Hội Salêdiêng, ấn bản 1924

Don Rua Lettere circolari di Don Rua
 Các Thư Luân lưu của Don Rua





LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Ñoái vôùi ngöôøi Saleâdieâng chuùng ta, saùch Luaät laø 
di chuùc soáng cuûa Don Bosco. Ngaøi noùi vôùi chuùng 
ta: "Neáu caùc con ñaõ yeâu meán cha trong quaù khöù, 
caùc con haõy tieáp tuïc yeâu meán Cha trong töông lai 
baèng vieäc tuaân giöõ caën keõ Hieán Luaät cuûa chuùng 
ta" 1  .

Cha Micae Rua, ngöôøi keá vò thöù nhaát cuûa Don 
Bosco, nhaéc nhôû chuùng ta: "Khi cha chuùng ta 
sai nhöõng ngöôøi con ñaàu tieân cuûa ngaøi sang Myõ 
chaâu, ngaøi muoán hình chuïp trình baøy ngaøi ôû giöõa 
hoï trong luùc trao saùch Hieán Luaät cho cha Gioan 
Caglieâroâ, tröôûng ñoaøn truyeàn giaùo, nhö theå muoán 
noùi: "Cha thaät muoán ñích thaân ñi vôùi caùc con, 
nhöng ñieàu cha khoâng theå, thì Hieán Luaät naøy seõ 
laøm. Caùc con haõy giöõ laáy noù nhö kho taøng quyù 
baùu nhaát!" 2.

1. MB XVII, 258.
2. xem DON RUA, L 1, 12, 1909



Phần Một

Người Salêdiêng Don Bosco 
trong Giáo hội





Với ý thức tri ân khiêm cung, chúng ta tin 
rằng Tu Hội Thánh Phanxicô Salê được khai 
sinh do sự khởi xướng của Thiên Chúa1, chứ 
không chỉ do kế hoạch của loài người. Để 
góp phần vào việc cứu rỗi giới trẻ, "thành 
phần mỏng dòn nhất và cũng quý báu nhất 
của xã hội loài người"2, Chúa Thánh Thần 
đã khơi dậy thánh Gioan Bosco, qua sự can 
thiệp từ mẫu của Đức Maria.

Ngài đã tạo nên trong người một tấm lòng 
của người cha và người thầy, có khả năng tự 
hiến trọn vẹn: "Cha đã nguyện hứa với Chúa 
là cho đến hơi thở cuối cùng cha vẫn sống 
cho các trẻ nghèo khổ của cha"3. 

Để lưu tồn sứ mệnh của người trong thời 
gian, Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt người 
khai sinh một số lực lượng tông đồ khác 
nhau, đứng đầu là Tu Hội chúng ta.

HL 1

Thiên Chúa 
hành động 
trong việc 
sáng lập và 
trong đời 
sống Tu Hội 
chúng ta

I.   TU HỘI THÁNH PHANXICÔ SALÊ

"Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta và sẽ chăm 
nom chúng... Ta sẽ khơi dậy cho chúng một 
mục tử duy nhất... Ngài sẽ chăn dắt chúng và 
sẽ là mục tử của chúng" (Ed 34,11.23).
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Cuộc sống môn đệ theo Chúa mà chúng ta 
ôm ấp là một hồng ân của Chúa Cha, Đấng 
hiến thánh chúng ta1 bằng ơn Thần Khí của 
Ngài và sai chúng ta đi làm tông đồ cho 
thanh thiếu niên.

1. xem MO, 16.
2. MB II, 45.
3. MB XVIII, 258.

HL 3

Sự thánh 
hiến tông đồ 
của chúng ta

Chúng ta, những người Salêdiêng Don Bosco 
(SDB), tạo thành một cộng thể những người 
được thánh tẩy, mau mắn vâng nghe tiếng 
Chúa Thánh Thần, nguyện thực hiện kế hoạch 
tông đồ của Đấng Sáng Lập trong một hình 
thức chuyên biệt của đời tu: trong Hội Thánh, 
chúng ta là những dấu chỉ và người mang tình 
yêu Thiên Chúa đến cho thanh thiếu niên, đặc 
biệt những em nghèo khổ nhất.

Trong khi chu toàn sứ mệnh này, chúng ta 
tìm được con đường nên thánh cho mình.

HL 2

Bản chất và 
sứ mệnh 
của Tu Hội 
chúng ta

Hội Thánh đã nhìn nhận ở đây hành động 
của Thiên Chúa, nhất là khi phê chuẩn Hiến 
Luật và tuyên thánh Đấng Sáng Lập.

Từ sự hiện diện sinh động này của Chúa 
Thánh Thần, chúng ta kín múc nghị lực để 
sống trung thành và sức mạnh nâng đỡ niềm 
cậy trông của chúng ta.
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Với việc tuyên khấn tu trì, chúng ta tự hiến 
mình cho Thiên Chúa để bước theo Đức 
Kitô và cùng Ngài làm việc xây dựng Nước 
Chúa. Sứ mệnh tông đồ, cộng thể huynh đệ 
và việc thực hành các Lời Khuyên Phúc Âm 
là những yếu tố bất khả phân của sự thánh 
hiến chúng ta; chúng được sống trong một 
động lực tình yêu duy nhất đối với Thiên 
Chúa và anh em.

Sứ mệnh đem lại sắc thái cụ thể cho toàn 
thể hiện hữu của chúng ta, chỉ rõ nhiệm vụ 
chúng ta trong Hội Thánh và xác định chỗ 
đứng của chúng ta giữa các gia đình tu sĩ.

Tu Hội chúng ta gồm giáo sĩ và giáo dân sống 
cùng một ơn gọi trong sự bổ sung huynh đệ.

Trong Giáo Hội, chúng ta được nhìn nhận 
như một hội dòng giáo sĩ, thuộc quyền Giáo 
hoàng, dấn thân vào các công cuộc tông đồ1.

Cảm hứng từ lòng nhân hậu và nhiệt thành 
của Thánh Phanxicô Salê, Don Bosco đã đặt 
tên cho chúng ta là Salêdiêng2  và đã vạch ra 
cho chúng ta một chương trình sống trong câu 
châm ngôn : "Da mihi animas, cetera tolle"3.

HL 4

Hình thức 
Tu Hội 
chúng ta

1. xem  LG 44.

1. xem PC 8; CIC, kh. 675,1. 
2. xem MB V,9. 
3. xem MB XVII, 365,366,280.
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Bắt nguồn từ Don Bosco là cả một phong 
trào rộng lớn của những người hoạt động 
nhằm cứu rỗi giới trẻ, bằng những hình thức 
khác nhau.

Ngoài Tu Hội Thánh Phanxicô Salê, chính 
ngài đã sáng lập dòng Con Đức Mẹ Phù hộ 
và Hội Cộng tác viên Salêdiêng. Nhờ sống 
cùng một tinh thần và trong sự hiệp thông với 
nhau, những nhóm này tiếp tục sứ mệnh do 
ngài khởi xướng, với những ơn gọi chuyên 
biệt khác nhau. Cùng với những nhóm này 
và các nhóm khác phát sinh sau đó, chúng 
ta tạo thành Gia đình Salêdiêng1.

Theo ý Đấng Sáng Lập, chúng ta có những 
trách nhiệm đặc biệt trong Gia đình này là 
gìn giữ sự hiệp nhất tinh thần, khích lệ sự đối 
thoại và cộng tác huynh đệ nhằm làm phong 
phú cho nhau và đạt tới hiệu năng tông đồ 
lớn lao hơn.

Các Cựu học viên là thành phần của Gia 
đình này do nền giáo dục họ nhận được. Họ 
liên kết mật thiết hơn khi họ cam kết tham dự 
vào sứ mệnh Salêdiêng trên thế giới.

HL 5

Tu Hội 
chúng ta
trong 
Gia đình 
Salêdiêng

1. xem ASC, Progetto CG1, ms DB; MB XVII,  
 25
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Ơn gọi Salêdiêng định vị chúng ta trong lòng 
Hội Thánh và làm chúng ta hoàn toàn hiến 
mình phục vụ sứ mệnh Hội Thánh.

Trung thành với những cam kết Don Bosco 
truyền lại, chúng ta là những người rao giảng 
Tin Mừng cho thanh thiếu niên, cách riêng 
những em nghèo khổ hơn cả; chúng ta đặc 
biệt chăm sóc các ơn gọi tông đồ; chúng ta 
là những người giáo dục đức tin trong các 
môi trường bình dân, đặc biệt với việc truyền 
thông xã hội; chúng ta loan báo cho các dân 
Tin Mừng mà họ chưa được nhận biết.

Bằng cách ấy, chúng ta góp phần xây dựng 
Hội Thánh là Thân mình Đức Kitô, để cũng 
nhờ chúng ta, Hội Thánh được tỏ ra cho thế 
giới như "bí tích phổ quát của ơn cứu độ"1.

Ơn gọi đòi hỏi chúng ta liên đới mật thiết với 
thế giới và lịch sử nhân loại1. Rộng mở đối 
với những nền văn hóa của các dân nước 
nơi chúng ta làm việc, chúng ta nỗ lực thấu 
hiểu những nền văn hóa ấy và đón nhận 
những giá trị của chúng, nhằm hội nhập vào 
đó sứ điệp Tin mừng.

Những nhu cầu của thanh thiếu niên và của 
các môi trường bình dân, ý muốn hành động 

HL 6

Tu Hội 
chúng ta 
trong 
Hội Thánh

HL 7

Tu Hội 
chúng ta 
trong thế 
giới ngày 
nay

1. LG 48; GS 45. 
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với Hội Thánh và nhân danh Hội Thánh thúc 
đẩy và định hướng hoạt động mục vụ của 
chúng ta nhằm thể hiện một thế giới công 
bình và huynh đệ hơn trong Đức Kitô.

Đức Trinh nữ Maria đã chỉ cho Don Bosco 
cánh đồng hoạt động của người giữa các 
thanh thiếu niên và liên lỷ hướng dẫn, nâng 
đỡ người 1, đặc biệt trong việc thiết lập Tu 
Hội chúng ta.

Chúng ta tin rằng Đức Maria hiện diện giữa 
chúng ta và tiếp tục "sứ mệnh của Ngài là Mẹ 
Hội Thánh và Đấng Phù hộ các giáo hữu"2.

Chúng ta phó thác mình cho Mẹ, người tớ 
nữ khiêm cung, nơi Ngài Chúa đã làm những 
điều cao cả3, để ta trở thành nhân chứng tình 
yêu vô tận của Con Mẹ giữa thanh thiếu niên.

HL 8

Sự hiện diện 
của Đức 
Maria trong 
Tu Hội 
chúng ta

1. xem GS 1.  

1. xem MB VII, 334; XVII, 258; XVIII, 439. 
2. xem DB Meraviglie della Madre di Dio,        
 Torino 1868, trg 45 (OE XX, 237). 
3. xem Lc 1,48-49.
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Là phần tử của Hội Thánh lữ hành, chúng ta 
ý thức mình hiệp thông với các anh em trong 
Nước Trời và cần được các ngài trợ giúp1.

Don Bosco đặc biệt phó thác Tu Hội chúng ta 
không những cho Đức Maria mà ngài đã đặt 
làm bổn mạng chính2, nhưng còn cho thánh 
Giuse và Thánh Phanxicô Salê, vị mục tử 
nhiệt thành và tiến sĩ đức ái.

Chúng ta còn tôn kính như các Đấng Bảo trợ 
riêng: Thánh Đaminh Saviô là dấu chỉ những 
việc kỳ diệu ơn thánh đã hoàn thành nơi các 
thanh thiếu niên, và các phần tử khác đã 
được tôn vinh thuộc Gia đình chúng ta.

HL 9

Các Đấng 
Bổn mạng 
và Bảo trợ 
của Tu Hội

1. xem LG 49. 
2. HL 1875, V, 6.



Được Thiên Chúa linh ứng, Don Bosco đã 
sống và truyền lại cho chúng ta một lối sống 
và hành động độc đáo: tinh thần Salêdiêng.

Trung tâm và điểm tổng hợp của tinh thần 
này là Đức Ái Mục Tử đầy sức năng động 
tươi trẻ đã tỏ hiện thật mãnh liệt nơi Đấng 
Sáng Lập và trong thời kỳ khởi đầu của Tu 
Hội chúng ta: đó là nhiệt tình tông đồ thúc 
đẩy chúng ta tìm kiếm các linh hồn và phụng 
sự một mình Thiên Chúa.

Tinh thần Salêdiêng tìm thấy mẫu mực và 
nguồn mạch nơi chính trái tim Đức Kitô vị 
tông đồ của Chúa Cha 1.

Khi đọc Tin Mừng chúng ta nhạy cảm hơn 
trước một vài nét nơi dung mạo Đức Kitô: 

HL 10

Đức ái 
mục tử ở 
tâm điểm 
của 
tinh thần 
chúng ta

HL 11

Đức Kitô 
trong 
Tin Mừng 
nguồn mạch 

II.   TINH THẦN SALÊDIÊNG

"Những điều anh em đã học hỏi, đã hấp thụ, 
đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực 
hành và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở 
cùng anh em" (Pl 4,9).
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lòng tri ân Cha vì đã kêu gọi mọi người 
vào sự sống thần linh; lòng ưu ái dành cho 
những kẻ bé nhỏ và nghèo khó; mối bận tâm 
lo việc rao giảng, chữa lành, cứu vớt vì sự 
khẩn trương của Nước Trời đang đến; thái 
độ của Vị Mục tử Nhân lành chinh phục bằng 
lòng dịu hiền và sự tự hiến; ước muốn quy 
tụ các môn đệ lại trong sự hiệp nhất của tình 
hiệp thông huynh đệ.

Trong khi hoạt động cứu rỗi giới trẻ, người 
Salêdiêng cảm nghiệm tình phụ tử của Thiên 
Chúa và liên lỷ làm sống dậy chiều kích thần 
linh của hoạt động mình: "Không có Ta, các 
con không thể làm gì"1.

Người Salêdiêng vun trồng sự kết hiệp với 
Thiên Chúa, nhờ ý thức về đòi hỏi phải cầu 
nguyện không ngừng bằng đối thoại đơn sơ 
và thân tình với Đức Kitô sống động và với 
Chúa Cha, Đấng mình cảm thấy ở gần bên. 
Chú tâm tới sự hiện diện của Chúa Thánh 
Thần và chu toàn mọi sự vì lòng mến Chúa, 
người Salêdiêng trở nên người chiêm niệm 
trong hành động như Don Bosco.

tinh thần 
của chúng ta

HL 12

Kết hợp với 
Thiên Chúa

1. xem LG 3; AG 3. 

1. Ga 15,5.
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 Lòng yêu mến Đức Kitô của chúng ta nhất 
thiết phải làm nảy sinh lòng yêu mến đối với 
Hội Thánh Ngài, là Dân Thiên Chúa, trung 
tâm của sự hiệp nhất và hiệp thông của tất 
cả các lực lượng hoạt động cho Nước Chúa.

Chúng ta cảm thấy mình là thành phần sinh 
động của Hội Thánh và vun trồng nơi mình 
cũng như nơi các cộng thể một ý thức luôn 
được canh tân về Hội Thánh. Chúng ta diễn 
đạt ý thức ấy qua sự trung thành con thảo 
với Đấng kế vị Thánh Phêrô và huấn quyền 
của ngài, và qua ý muốn sống hiệp thông, 
cộng tác với các giám mục, hàng giáo sĩ, các 
tu sĩ và giáo dân.

Chúng ta đào tạo nơi các Kitô hữu trẻ một ý 
thức chân chính về Hội Thánh và cần mẫn 
làm việc cho Hội Thánh được tăng trưởng. 
Don Bosco nhắc nhở chúng ta: "Vì Hội 
Thánh và Đức Thánh Cha, dù gian khổ đến 
mấy cũng kể bằng không"1.

Ơn gọi của chúng ta được đánh dấu bằng một 
đặc ân của Thiên Chúa. Đặc ân đó là lòng ưu 
ái đối với thanh thiếu niên : "Chỉ cần các con 
còn trẻ là đủ để cha hết lòng thương yêu các 
con"1. Tình yêu này, biểu hiện của đức ái mục 
tử, làm cho cả cuộc sống chúng ta có ý nghĩa.

HL 13

Ý thức về 
Hội Thánh

HL 14

Lòng ưu ái 
dành cho 
thanh thiếu 
niên

1. MB V,577.
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Vì lợi ích của các em, chúng ta quảng đại 
cống hiến thời giờ, tài năng và sức khỏe: "Vì 
các con cha học hỏi, vì các con cha làm việc, 
vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng 
hiến dâng cả đến mạng sống"2.

Được Thiên Chúa Đấng là "trọn cả tình 
thương" sai đến với các thanh thiếu niên1, 
người Salêdiêng sống cởi mở và thân tình, 
sẵn sàng đi bước trước và luôn tiếp đón với 
lòng nhân hậu, kính trọng và kiên nhẫn.

Tình thương nơi người Salêdiêng là tình 
thương của một người cha, người anh và 
người bạn, khả dĩ tạo được mối tương giao 
thân thiết: Đó là lòng thương mến Don Bosco 
hằng tha thiết khích lệ.

Đức thanh khiết và sự quân bình mở lòng 
người Salêdiêng cho tình phụ tử thiêng liêng 
và làm lộ rõ nơi họ tình yêu quan phòng của 
Thiên Chúa.

HL 15

Lòng 
thương mến 
Salêdiêng 

1. DB, Il Giovane Provveduto, Torino 1847,  
 trang 7 (OE II,187). 
2. Don Ruffino, Cronaca dell' Oratorio, ASC  
 110, tập 5, trang 10.

1. DB, Esercizio di divozione alla   
 misericordia di Dio, Torino 1847, trang 81;          
     (OE II.151).
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Don Bosco muốn trong các môi trường của 
ngài mỗi người đều cảm thấy "như ở nhà 
mình". Nhà Salêdiêng trở thành một gia đình 
khi tình thương được trao cho nhau và mọi 
người, hội viên cũng như thanh thiếu niên, 
đều cảm thấy mình được đón nhận và có 
trách nhiệm về lợi ích chung.

Trong bầu khí tin tưởng nhau, và hằng ngày 
tha thứ cho nhau, người Salêdiêng nghiệm 
thấy nhu cầu và niềm vui được cùng chia sẻ 
mọi sự. Họ tương quan với nhau không dựa 
vào luật lệ nhiều cho bằng dựa vào đức tin 
và sự thúc đẩy của cõi lòng1.

Một chứng tá như thế sẽ khơi dậy nơi các 
thanh thiếu niên ước muốn tìm hiểu và theo 
đuổi ơn gọi Salêdiêng.

Người Salêdiêng không nản lòng trước 
những khó khăn, bởi hoàn toàn tín thác nơi 
Chúa Cha, như lời Don Bosco dạy: "Đừng để 
chuyện gì làm con nao núng" 1.

Cảm hứng từ học thuyết nhân bản của Thánh 
Phanxicô Salê, họ tin vào những năng lực tự 
nhiên và siêu nhiên nơi con người, tuy vẫn 
nhìn nhận sự yếu đuối của bản tính nhân loại.

HL 16

Tinh thần 
gia đình

HL 17

Lạc quan và 
vui tươi

1. xem MB XVII, 110.
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Họ tiếp nhận những giá trị trần thế và không 
than van về thời cuộc; giữ lại tất cả những gì 
là tốt lành2, đặc biệt những điều thanh thiếu 
niên ưa thích.

Họ luôn sống vui tươi, vì là người loan báo Tin 
Mừng 3. Họ làm lan tỏa niềm vui này và biết 
giáo dục con người sống niềm vui đời Kitô 
hữu và sống tinh thần ngày lễ: "Chúng ta hãy 
phụng sự Chúa trong niềm vui thánh" 4.

"Làm việc và tiết độ sẽ làm cho Dòng phát 
triển" 1; trái lại việc tìm tiện nghi và an nhàn 
sẽ đưa Dòng tới chỗ diệt vong 2.

Người Salêdiêng hiến mình cho sứ mệnh với 
sự cần lao không mỏi mệt, lo hoàn thiện mọi 
việc cách đơn sơ và mực thước. Qua công 
việc, họ biết là mình tham gia vào hành động 
sáng tạo của Thiên Chúa và cộng tác với 
Đức Kitô trong việc xây dựng Nước Chúa.

Sự tiết độ kiện cường nơi người Salêdiêng 
việc canh giữ cõi lòng và làm chủ bản thân, 
đồng thời giúp họ sống thanh thản.

HL 18

Làm việc và 
tiết độ 

1. MB VII, 524. 
2. xem 1 Tx 5,21. 
3. xem Pl 3,1. 
4. DB, Il Giovane Provveduto, Torino 1847,  
 trang 6; (OE II, 186).
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1. MB XII,466. 
2. xem MB XVII,272.
3. xem HL 1875; XIII,13.

Họ không tìm những việc đền tội phi thường, 
nhưng chấp nhận những đòi hỏi hằng ngày 
và những sự từ bỏ của đời tông đồ: sẵn sàng 
chịu nóng lạnh, đói khát, mệt nhọc và khinh 
khi, mỗi khi vinh danh Chúa và phần rỗi các 
linh hồn đòi hỏi 3.

Đức thanh khiết và sự quân bình mở lòng 
người Salêdiêng cho tình phụ tử thiêng liêng 
và làm lộ rõ nơi họ tình yêu quan phòng của 
Thiên Chúa.

Người Salêdiêng cần có óc cụ thể và chú tâm 
đến những dấu chỉ của thời đại, thâm tín rằng 
Chúa cũng tỏ mình ra qua những thúc bách 
của thời điểm và nơi chốn.

Từ đó họ có tinh thần chủ động: "Trong những 
điều có lợi cho giới trẻ gặp hiểm nghèo hay 
giúp chinh phục các linh hồn cho Thiên Chúa, 
cha cứ tiến lên tới độ liều lĩnh"1.

Để kịp thời đáp ứng những nhu cầu này, 
người Salêdiêng phải biết theo dõi những 
bước chuyển biến của lịch sử, tiếp nhận lấy 
sự chuyển biến này với óc sáng tạo và sự 
quân bình của Đấng Sáng Lập, định kỳ kiểm 
chứng hoạt động của mình.

HL 19

Tính sáng 
tạo và 
mềm dẻo

1. MB XIV,662.
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Trong cuộc đời tiếp xúc với các thanh thiếu 
niên của nguyện xá đầu tiên, Don Bosco, 
được Đức Maria, vị Thầy của mình hướng 
dẫn, đã sống một kinh nghiệm thiêng liêng 
và giáo dục mà ngài gọi là "Hệ thống Giáo 
dục Dự phòng". Đối với ngài, đó là lòng yêu 
thương tự hiến cách nhưng không, kín múc 
từ lòng mến của Thiên Chúa, Đấng tiên liệu 
mọi sự cho mọi tạo vật bằng sự Quan phòng, 
hằng hiện diện bên cạnh chúng, và rộng ban 
sự sống Ngài để cứu vớt chúng.

Don Bosco đã chuyển giao cho chúng ta hệ 
thống giáo dục này như một lối sống và làm 
việc để thông truyền Tin Mừng và cứu rỗi 
các thanh thiếu niên cùng với chúng và nhờ 
chúng. Hệ thống giáo dục này thấm nhập 
vào mối tương quan của ta với Thiên Chúa, 
vào những giao tiếp cá nhân và đời sống 
cộng thể, trong việc thực thi một tình yêu khả 
dĩ gợi được sự đáp trả.

Chúa đã ban cho chúng ta Don Bosco làm 
cha và làm thầy.

Chúng ta học và bắt chước ngài, chiêm 
ngưỡng nơi ngài một sự hòa hợp tuyệt diệu 
giữa tự nhiên và ân sủng. Thật sâu xa là một 
con người, giàu các đức tính của dân tộc 
mình, ngài cởi mở trước những thực tại trần 

HL 20

Hệ thống 
Giáo dục 
Dự phòng 
và tinh thần 
Salêdiêng

HL 21

Don Bosco 
mẫu gương 
của 
chúng ta
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1. Dt 11,27. 
2. DON RUA, L 24.8.1894

thế; thật sâu xa là người của Thiên Chúa, 
đầy tràn ân huệ của Chúa Thánh Thần, ngài 
đã sống "như thể nhìn thấy Đấng Vô hình"1.

Cả hai khía cạnh này được đúc kết lại trong 
một kế hoạch đời sống thống nhất chặt chẽ: 
phục vụ các thanh thiếu niên. Kế hoạch ấy 
ngài đã thực hiện cách cương quyết và kiên 
trì giữa những chướng ngại và lao nhọc, 
với tính nhạy bén của một con tim quảng 
đại. "Ngài đã không đi một bước, không 
nói một lời, không bắt tay vào một việc mà 
không nhắm cứu vớt giới trẻ. Thật sự ngài 
không chú tâm vào điều gì khác ngoài các 
linh hồn"2.



Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời 
gọi để nên phần tử của Tu Hội Salêdiêng. Vì 
thế mỗi người nhận được từ nơi Ngài những 
ân huệ riêng, và bởi trung thành đáp trả tiếng 
Chúa, họ tìm được con đường thể hiện chính 
mình cách trọn vẹn trong Đức Kitô.

Tu Hội nhìn nhận mỗi người trong ơn gọi 
của họ, và giúp họ phát triển ơn gọi ấy. Còn 
họ, với tư cách là phần tử có trách nhiệm, 
họ đem bản thân cùng những năng lực của 
mình vào phục vụ đời sống và hoạt động 
chung.

Mỗi tiếng gọi biểu lộ lòng Chúa yêu thương 
Tu Hội, muốn Tu Hội nên sinh động vì lợi ích 
của Hội Thánh Ngài, và không ngừng làm 
cho Tu Hội thêm phong phú bằng những 
năng lực tông đồ mới.

HL 22
Ơn gọi 
cá nhân 
của người 
Salêdiêng

III.   VIỆC TUYÊN KHẤN 
        CỦA NGƯỜI SALÊDIÊNG

"Đức Giêsu nói với họ: Hãy theo Ta; Ta sẽ làm 
cho các ngươi thành ngư phủ lưới người. Và 
tức khắc, họ bỏ chài lưới mà đi theo Ngài" (Mc 
1,17-18).
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Việc tuyên khấn tu trì là dấu chỉ cuộc gặp gỡ 
tình yêu giữa Chúa Đấng kêu gọi và người 
môn đệ kẻ đáp trả qua việc tự hiến trọn vẹn 
cho Chúa và anh em.

Đây là một trong những sự chọn lựa cao cả 
nhất mà một tín hữu có thể ý thức thực hiện 
được, một hành vi lập lại và tái xác nhận mầu 
nhiệm giao ước thánh tẩy để đi đến một lối 
diễn tả thâm sâu và tròn đầy hơn.

Khi công khai cam kết trước mặt Hội Thánh 
và được hiến thánh cách thâm sâu hơn qua 
thừa tác vụ của Hội Thánh để phục vụ Thiên 
Chúa 1, người Salêdiêng khởi sự một cuộc 
sống mới được thể hiện bằng sự tận tụy suốt 
đời vì các thanh thiếu niên 2.

Việc tuyên khấn cũng biểu hiện một sự cam 
kết song phương của người tuyên khấn gia 
nhập Tu Hội và Tu Hội vui mừng tiếp nhận 
người ấy.

Sau đây là văn thức tuyên khấn của chúng ta:

Lạy Thiên Chúa Cha,
Cha đã thánh hiến con cho Cha trong ngày 
Rửa tội.

HL 23

Ý nghĩa 
của việc 
tuyên khấn 
chúng ta

HL 24

Văn thức 
Tuyên khấn

1. Xem MR 8; LG 44.
2. Xem LG 44; PC 5; CIC, kh. 654.



Người Salêdiêng Don Bosco trong Hội thánh      3534      Hiến luật Tu hội Thánh Phanxicô Salê   

Để đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu, Con Cha,
Đấng gọi con theo sát Ngài hơn,
và được Chúa Thánh Thần là ánh sáng và sức 
mạnh hướng dẫn,
con (tên gọi) ..., hoàn toàn tự do
dâng hiến trọn mình con cho Cha,
qua việc cam kết trao hiến tất cả sức lực con
cho những người Cha sẽ sai con đến,
cách riêng các thanh thiếu niên nghèo khổ nhất,
sống trong Tu Hội Salêdiêng
trong sự hiệp thông huynh đệ bằng tinh thần cũng 
như hành động,
và nhờ đó tham dự vào đời sống và sứ mệnh của 
Hội Thánh Cha.

Bởi thế,
trước sự hiện diện của các anh em con,
trước mặt cha (tên gọi) ..., Bề trên Cả Tu Hội 
Thánh Phanxicô Salê
(hay: trước mặt ... đại diện Bề trên Cả Tu Hội 
Thánh Phanxicô Salê),
con tuyên khấn sống vâng phục,
nghèo khó và thanh khiết trọn đời,
theo đường lối Phúc âm đã được vạch ra trong 
Hiến Luật Salêdiêng.

Lạy Cha,
nguyện xin ơn thánh Cha,
cùng lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù hộ Rất 
Thánh,
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của Thánh Giuse, Thánh Phanxicô Salê,
Thánh Gioan Bosco, cùng các anh em Salêdiêng
trợ lực con mỗi ngày và giúp con sống trung thành.

Cho các hội viên khấn tạm:

Bởi thế,
trước sự hiện diện của các anh em con,
trước mặt cha (tên gọi)..., Bề trên Cả Tu Hội Thánh 
Phanxicô Salê
(hay: trước mặt ... đại diện Bề trên Cả Tu Hội 
Thánh Phanxicô Salê),
tuy có ý hướng dâng mình con cho Cha trọn đời,
nhưng theo những quy định của Hội Thánh,
con tuyên khấn sống vâng phục, 
nghèo khó và thanh khiết trong ... năm
theo đường lối Phúc âm đã được vạch ra trong 
Hiến Luật Salêdiêng.

Lạy Cha,
nguyện xin ơn thánh Cha,
cùng lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù hộ Rất Thánh,
của Thánh Giuse, Thánh Phanxicô Salê,
Thánh Gioan Bosco, cùng các anh em Salêdiêng 
trợ lực con mỗi ngày và giúp con sống trung thành.

Bề trên đáp lời :

Nhân danh Hội Thánh và Tu Hội Salêdiêng,
cha tiếp nhận con như hội viên đã cam kết với 
lời khấn trọn (hay : tạm) vào số những người 
Salêdiêng Don Bosco.
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Đối với người đã tuyên khấn, hoạt động của 
Chúa Thánh Thần là nguồn ơn liên lỷ và là 
sự nâng đỡ cho nỗ lực tăng trưởng hằng 
ngày trong tình yêu mến hoàn hảo đối với 
Thiên Chúa và loài người 1.

Những hội viên đã hoặc đang sống cách 
hoàn hảo kế hoạch Tin Mừng của Hiến Luật 
quả là niềm khích lệ và sự trợ giúp chúng ta 
trên bước đường nên thánh.

Được thể hiện trong sứ mệnh Salêdiêng, 
chứng tá đời sống thánh thiện này biểu lộ 
giá trị có một không hai của các mối phúc, và 
là quà tặng cao quý nhất mà chúng ta có thể 
cống hiến cho các thanh thiếu niên.

HL 25

Việc 
tuyên khấn, 
nguồn mạch
thánh hóa

1. xem PC 1.





Phần Hai

Được sai tới 
các Thanh thiếu niên  

trong Cộng thể theo Đức Ki-tô





Chúa đã chỉ cho Don Bosco các thanh thiếu 
niên, đặc biệt những em nghèo khổ hơn cả, 
như những người đầu tiên và chính yếu mà 
sứ mệnh Ngài phải hướng tới.

Được kêu gọi tới cùng một sứ mệnh, chúng 
ta nhận thức được mức quan trọng tột bực 
của nó: các thanh thiếu niên đang trải qua 
lứa tuổi phải thực hiện những chọn lựa nền 
tảng của cuộc đời có ảnh hưởng tới tương 
lai của xã hội và Hội Thánh.

Cùng với Don Bosco, chúng ta tái khẳng định 
sự ưu tiên dành cho "giới trẻ nghèo khổ, bị bỏ 
rơi, sống trong nguy hiểm" 1, là thành phần 
cần được yêu mến và rao giảng Tin Mừng 
hơn; đặc biệt chúng ta làm việc tại những nơi 
nghèo khổ trầm trọng hơn cả.

HL 26

Thanh
thiếu niên: 
những 
người 
chúng ta 
được sai tới

IV.   ĐƯỢC SAI TỚI CÁC THANH THIẾU NIÊN
NHỮNG NGƯỜI SỨ MỆNH CHÚNG TA HƯỚNG TỚI 

"Ngài thấy đông đảo dân chúng thì chạnh lòng 
thương, vì họ như bầy chiên không người chăn 
giữ, và Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều" 

(Mc 6,34).

1. xem MB XIV, 662.



42      Hiến luật Tu hội Thánh Phanxicô Salê   

Các thanh thiếu niên thuộc những môi 
trường bình dân bước vào lao động và là 
những người lao động trẻ thường gặp khó 
khăn và dễ là nạn nhân của những bất công.

Noi gương lòng ân cần lo lắng của Don 
Bosco, chúng ta dấn thân giúp các em có khả 
năng chiếm được chỗ đứng xứng đáng trong 
xã hội và trong Giáo Hội, đồng thời ý thức 
được vai trò của chúng trong việc chuyển 
hóa đời sống xã hội về các giá trị Kitô giáo.

Để đáp ứng những nhu cầu của dân Ngài, 
Chúa liên tục kêu gọi nhiều người theo Ngài 
và ban cho họ nhiều ơn huệ khác nhau để 
phục vụ Nước Ngài.

Chúng ta tin chắc rằng giữa các thanh thiếu 
niên có nhiều em giàu tiềm năng thiêng liêng 
và tỏ lộ những mầm ơn gọi tông đồ.

Chúng ta giúp các em khám phá, đón nhận 
và làm trưởng thành ơn gọi giáo dân, thánh 
hiến, linh mục, vì lợi ích của toàn thể Hội 
Thánh và của Gia đình Salêdiêng.

Với cùng một lòng ân cần, chúng ta chăm lo 
cho các ơn gọi muộn.

HL 27

Thanh thiếu 
niên thuộc 
thế giới 
lao động

QC 2

HL 28

Những 
thanh thiếu 
niên được 
kêu gọi 
phục vụ 
trong Hội 
Thánh

QC 9.16.17
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1. HL 1875, I,7. 
2. xem GS 52.

Việc dấn thân ưu tiên phục vụ những thanh 
thiếu niên nghèo ăn khớp với hoạt động mục 
vụ dành cho tầng lớp bình dân.

Chúng ta nhìn nhận giá trị Tin Mừng tiềm 
tàng nơi họ và nhu cầu cần được hỗ trợ 
trong nỗ lực của họ nhằm thăng tiến nhân 
bản và tăng trưởng đức tin. Bởi thế chúng ta 
nâng đỡ họ với "tất cả mọi phương thế mà 
đức ái Kitô giáo gợi hứng" 1.

Chúng ta chú trọng tới những giáo dân có 
trách nhiệm Phúc âm hóa môi trường và tới 
gia đình là nơi các thế hệ khác nhau cùng 
gặp gỡ 2  và xây dựng tương lai con người.

Những dân tộc chưa được rao giảng Tin 
Mừng là đối tượng đặc biệt của sự quan tâm 
và nỗ lực tông đồ của Don Bosco. Họ vẫn 
tiếp tục khơi dậy lòng nhiệt thành của chúng 
ta và giữ cho nó luôn sinh động. Chúng ta 
nhìn nhận việc truyền giáo là một nét thiết 
yếu của Dòng chúng ta.

Với hoạt động truyền giáo chúng ta thực 
hiện một công cuộc Phúc âm hóa kiên trì và 
thiết lập Hội Thánh nơi một nhóm dân1. Công 

HL 29

Trong 
những môi 
trường bình 
dân

QC 14.25.26

HL 30

Những dân 
tộc chưa 
được rao 
giảng Tin 
Mừng
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1. xem AG 6. 
2. xem AG 3,12,26.

cuộc này động viên tất cả nỗ lực giáo dục và 
mục vụ riêng của đoàn sủng chúng ta.

Theo gương Con Thiên Chúa, Đấng đã nên 
giống anh em mình trong mọi sự, người 
truyền giáo Salêdiêng tiếp thu những giá trị 
của các dân tộc này cũng như chia sẻ những 
lo âu và hy vọng của họ 2.

Sứ mệnh của chúng ta tham dự vào sứ mệnh 
của Hội Thánh là thực hiện kế hoạch cứu 
rỗi của Thiên Chúa, làm cho Nước Người 
trị đến, bằng cách mang tới cho con người 
sứ điệp Tin Mừng được liên kết mật thiết với 
việc phát triển trật tự trần thế 1.

QC 18-24

HL 31

Thăng tiến 
toàn diện

VIỆC PHỤC VỤ GIÁO DỤC MỤC VỤ CỦA CHÚNG TA

"Thần Khí Chúa ở trên tôi; bởi thế Người xức 
dầu cho tôi và đã sai tôi đem Tin Mừng cho 
người nghèo khổ, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, 
cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức 
được giải oan và loan báo năm hồng ân của 
Chúa" (Lc 4,18-19).
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1. xem EN 31. 
2. xem GS 41. 
3. Piano di Regolamento per l'Oratorio,   
 1854 (MB II,46).

Chúng ta giáo dục và rao giảng Tin Mừng 
theo một kế hoạch thăng tiến toàn diện con 
người, hướng tới Đức Kitô, con người hoàn 
hảo 2. Trung thành với những ý hướng của 
Đấng Sáng Lập, chúng ta nhắm đào tạo 
"những công dân lương thiện và những Kitô 
hữu tốt" 3.

Là nhà giáo dục, chúng ta cộng tác với thanh 
thiếu niên nhằm làm phát triển các khả năng 
và năng khiếu của chúng cho tới mức trưởng 
thành trọn vẹn.

Trong các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta 
chia sẻ với các em cơm ăn, áo mặc, thăng 
tiến khả năng nghề nghiệp và đào luyện văn 
hóa.

Trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, chúng ta 
giúp các em mở lòng đón nhận chân lý và 
kiến tạo cho mình một sự tự do có trách 
nhiệm. Để được như thế, chúng ta quyết tâm 
tạo cho các em lòng xác tín và quý chuộng 
các giá trị chân chính là các giá trị hướng các 
em tới đối thoại và phục vụ.

QC 4.5.22

HL 32

Thăng tiến 
cá nhân

QC 4.6
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Don Bosco đã thấy rõ tầm mức xã hội của 
công cuộc Ngài.

Chúng ta làm việc trong những môi trường 
bình dân và cho những thanh thiếu niên 
nghèo khổ. Chúng ta cộng tác với chúng 
trong việc giáo dục chúng thành người có ý 
thức trách nhiệm về luân lý, nghề nghiệp và 
xã hội. Bằng cách ấy, chúng ta góp phần vào 
việc thăng tiến dân chúng và môi trường.

Với tư cách tu sĩ, chúng ta tham dự vào 
chứng tá và nỗ lực của Giáo Hội cho công 
lý và hòa bình. Trong khi giữ mình độc lập 
khỏi mọi thứ ý thức hệ và chính trị đảng phái, 
chúng ta từ khước tất cả những gì tán trợ 
nghèo đói, bất công và bạo lực, và cộng tác 
với những ai xây dựng một xã hội xứng đáng 
với con người hơn.

Việc thăng tiến mà chúng ta dấn thân phục 
vụ trong tinh thần Tin Mừng, thể hiện tình 
yêu giải phóng của Đức Kitô, và tạo thành 
một dấu chỉ cho thấy Nước Chúa đang ở 
giữa chúng ta.

"Tu Hội này khởi sự bằng một bài giáo lý 
đơn sơ"1. Đối với chúng ta cũng vậy, việc rao 
giảng Tin Mừng và huấn giáo là chiều kích 
nền tảng của sứ mệnh chúng ta.

HL 33

Thanh thiếu 
niên thuộc 
thế giới 
lao động

QC 6.26

HL 34

Rao giảng 
Tin Mừng 
và Huấn giáo
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1. MB IX,61. 
2. xem Ep 3,8-19. 
3. xem Lc 1,45.

Như Don Bosco, trong mọi dịp tất cả chúng 
ta đều được kêu gọi để trở thành người giáo 
dục đức tin. Bởi thế, kiến thức siêu việt nhất 
của chúng ta là biết Đức Kitô, và niềm vui 
sâu xa nhất là được tỏ bày cho mọi người 
biết sự giàu có khôn lường của mầu nhiệm 
Ngài 2.

Chúng ta đồng hành với thanh thiếu niên để 
dẫn các em tới gặp chính con người Chúa 
Phục Sinh, để nhờ khám phá ra nơi Ngài và 
nơi Tin Mừng Ngài ý nghĩa tột đỉnh của đời 
mình, các em được lớn lên như những con 
người mới.

Trên bước đường này, Đức Trinh Nữ Maria 
hiện diện như một người Mẹ. Chúng ta làm 
cho Mẹ được nhận biết và yêu mến như 
Đấng đã tin 3, hằng phù hộ và chuyển thông 
niềm trông cậy.

Chúng ta hướng thanh thiếu niên tới sống kinh 
nghiệm và đời sống Hội Thánh qua việc gia 
nhập và tham dự vào một cộng đoàn đức tin.

Bởi thế, chúng ta cổ võ và phát động những 

QC 7

HL 35

Khai tâm 
đời sống 
Hội Thánh
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nhóm và những phong trào đào luyện và 
hoạt động có mục đích tông đồ và xã hội. 
Qua các nhóm và phong trào này thanh thiếu 
niên tăng trưởng ý thức trách nhiệm cá nhân 
và học cho biết góp phần bất khả thế của 
mình vào việc làm biến chuyển thế giới, và 
vào đời sống Hội Thánh, để chính chúng trở 
thành những "tông đồ đầu tiên và trực tiếp 
của giới trẻ" 1.

Chúng ta dẫn thanh thiếu niên tới tham dự 
cách ý thức và tích cực vào phụng vụ của 
Hội Thánh, là tột đỉnh và nguồn mạch của cả 
đời sống Kitô hữu 1.

Cùng với các em, chúng ta cử hành cuộc 
gặp gỡ với Đức Kitô trong việc lắng nghe Lời 
Chúa, trong kinh nguyện và trong các bí tích.

Việc siêng năng cử hành Thánh Thể và Hòa 
Giải cống hiến nguồn năng lực vô giá cho 
việc giáo dục hướng tới tự do Kitô hữu, tới 
sự hoán cải cõi lòng và tới tinh thần chia 
sẻ cũng như phục vụ trong cộng đồng Hội 
Thánh.

QC 8

HL 36
Khai tâm 
đời sống 
phụng vụ

QC 7

1. xem SC 10.

1. AA 12.
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Chúng ta giáo dục thanh thiếu niên phát triển 
ơn gọi làm người và Kitô hữu của chúng 
trong một đời sống thường nhật ngày càng 
được Tin Mừng gợi hứng và thống nhất.

Bầu khí gia đình, niềm nở và đầy đức tin 
được tạo nên do chứng tá của một cộng thể 
hân hoan trao hiến cho nhau, là môi trường 
hữu hiệu nhất cho việc khám phá và hướng 
dẫn ơn gọi.

Công việc cộng tác vào kế hoạch của Thiên 
Chúa này là tinh hoa của toàn thể hoạt động 
giáo dục mục vụ của chúng ta, phải được 
nâng đỡ bằng kinh nguyện và tiếp xúc cá 
nhân, và trên hết bằng việc linh hướng.

Để chu toàn việc phục vụ giáo dục và mục vụ 
này, Don Bosco đã chuyển giao cho chúng ta 
Hệ thống Giáo dục Dự phòng.

"Hệ thống này hoàn toàn dựa trên lý trí, tôn 
giáo và lòng thương mến" 1 : không nại tới 
cưỡng bách, nhưng tới những tiềm năng của 
lý trí, của cõi lòng và của khát vọng Thiên 
Chúa, mà mỗi người đều mang trong tâm 
khảm mình.

Hệ thống này liên kết các nhà giáo dục và 
thanh thiếu niên vào một kinh nghiệm sống 

HL 37
Hướng dẫn 
chọn lựa ơn 
gọi

QC 9.16.17

HL 38
Hệ thống 
giáo dục dự 
phòng trong 
sứ mệnh 
chúng ta
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duy nhất, trong bầu khí gia đình, tín nhiệm 
và đối thoại.

Noi theo sự nhẫn nại của Thiên Chúa, chúng 
ta gặp gỡ thanh thiếu niên trong chính hiện 
trạng tự do của chúng, chúng ta sống sát 
chúng để giúp chúng làm chín mùi những 
xác tín vững chắc và dần dần biết lãnh lấy 
trách nhiệm trong tiến trình tế nhị của sự 
tăng trưởng nhân bản trong đức tin.

Việc thực hành Hệ thống Giáo dục Dự phòng 
đòi chúng ta một thái độ căn bản: có thiện 
cảm và ý muốn tiếp xúc với các thanh thiếu 
niên. "Được ở đây với các con, cha cảm thấy 
hạnh phúc, đời cha chính là để ở với các 
con"1.

Với tình huynh đệ, chúng ta ở giữa các thanh 
thiếu niên bằng sự hiện diện tích cực và thân 
tình. Sự hiện diện này nâng đỡ mọi nỗ lực 
tăng trưởng trong sự thiện của chúng và 
khích lệ chúng tự giải thoát khỏi mọi thứ nô 
lệ, hầu sự dữ khỏi thống trị bản tính yếu đuối 
của chúng.

Sự hiện diện này mở đường cho chúng ta 
hiểu biết cách sinh động thế giới tuổi trẻ và 

QC 4.5.13.15

HL 39

Việc hộ trực 
như thái độ 
và phương 
pháp

1. MB XIII, 919.
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1. MB IV, 654

liên đới với mọi khía cạnh chân chính thuộc 
tính năng động của tuổi trẻ.

Don Bosco đã sống một kinh nghiệm mục vụ 
điển hình trong Nguyện xá đầu tiên của ngài; 
Nguyện xá này đối với các thanh thiếu niên 
từng là mái nhà tiếp nhận, xứ đạo rao giảng 
Tin Mừng, ngôi trường dẫn vào cuộc sống và 
sân chơi, nơi bạn hữu gặp nhau trong niềm 
vui.

Trong việc chu toàn sứ mệnh chúng ta hôm 
nay, kinh nghiệm tại Valdocco vẫn là tiêu 
chuẩn trường tồn để biện phân và canh tân 
mọi hoạt động và công cuộc.

HL 40

Nguyện xá 
của 
Don Bosco, 
tiêu chuẩn 
trường tồn

NHỮNG TIÊU CHUẨN HÀNH ĐỘNG SALÊDIÊNG

"Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc 
vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi 
người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 
Tôi đã cùng yếu với những người yếu; tôi đã 
hoàn toàn trở nên mọi sự cho mọi người, hầu 
cứu được một số người bằng mọi cách" 

(1 Cr 9,19.22).
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Hoạt động tông đồ của chúng ta thể hiện qua 
nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc trước 
hết vào các nhu cầu của những người chúng 
ta phục vụ.

Lưu tâm tới những nhu cầu của môi trường 
và của Hội Thánh, chúng ta thể hiện đức ái 
cứu độ của Đức Kitô qua việc tổ chức những 
hoạt động và công cuộc giáo dục mục vụ. 
Nhạy bén trước những dấu chỉ thời đại, bằng 
tinh thần sáng kiến, sức dẻo dai kiên trì, 
chúng ta kiểm chứng và canh tân các hoạt 
động và công cuộc hiện hành, đồng thời tạo 
ra những hoạt động và công cuộc mới.

Việc giáo dục và rao giảng Tin Mừng cho 
đông đảo thanh thiếu niên, đặc biệt giữa 
những em nghèo khổ hơn cả, thôi thúc ta 
đến với họ trong chính môi trường sống và 
cung ứng các hình thức mục vụ tương xứng 
lối sống của họ.

Chúng ta thực hiện sứ mệnh của mình chủ 
yếu qua các hoạt động và công cuộc trong 
đó chúng ta có thể đẩy mạnh việc giáo dục 
nhân bản và Kitô hữu cho các thanh thiếu 
niên, như nguyện xá và trung tâm trẻ, trường 
học và các trung tân huấn nghiệp, nội trú 
và các nhà dành cho thanh thiếu niên trong 
hoàn cảnh khó khăn.

HL 41

Những 
tiêu chuẩn 
gợi hứng 
cho các 
hoạt động 
và 
công cuộc 
chúng ta

QC 1

HL 42

Các 
hoạt động 
và 
công cuộc
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Trong các xứ đạo và các cứ điểm truyền giáo, 
chúng ta góp phần quảng bá Tin Mừng và 
thăng tiền quần chúng, bằng cách cộng tác 
vào việc mục vụ của Giáo Hội địa phương 
với sự phong phú của ơn gọi chuyên biệt của 
chúng ta.

Chúng ta cống hiến việc phục vụ sư phạm và 
huấn giáo trong lãnh vực giới trẻ qua những 
trung tâm chuyên môn.

Trong các nhà tĩnh tâm, chúng ta chăm lo 
đến việc đào luyện Kitô giáo cho các nhóm, 
đặc biệt các nhóm trẻ.

Ngoài ra chúng ta cũng dấn thân vào bất cứ 
công cuộc nào khác nhằm cứu rỗi giới trẻ.

Chúng ta hoạt động trong địa hạt truyền thông 
xã hội. Đó là một lãnh vực hoạt động quan 
trọng 1 nằm trong những hoạt động tông đồ ưu 
tiên của sứ mệnh Salêdiêng.

Đấng Sáng Lập Dòng chúng ta đã nhận thức 
được giá trị của trường học đại chúng này 
trong vai trò tạo lập nền văn hóa và truyền bá 
những nếp sống, và ngài đã nỗ lực dấn thân 
vào các công tác tông đồ độc đáo để bảo vệ và 
nâng đỡ đức tin của quần chúng.

QC 11-30.35

HL 43

Việc 
truyền thông 
xã hội
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Noi gương ngài, chúng ta đề cao như hồng ân 
của Thiên Chúa những khả năng lớn lao mà 
việc truyền thông xã hội cống hiến cho chúng 
ta để giáo dục và rao giảng Tin Mừng.

Trách vụ tông đồ mà Hội Thánh trao phó cho 
chúng ta được đảm nhận và thực hiện trước 
hết bởi các cộng thể tỉnh và địa phương 
trong đó các hội viên có các chức năng bổ 
sung cho nhau và mỗi nhiệm vụ đều là quan 
trọng. Họ ý thức rằng nhờ vào sự hiệp nhất 
và đồng trách nhiệm huynh đệ, họ đạt được 
các mục tiêu phục vụ.

QC 31-34.41

HL 44

Sứ mệnh
cộng đoàn

1. xem  IM 1.

NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM 
TRONG SỨ MỆNH

"Kẻ trồng và người tưới chỉ là một, ai sẽ lãnh 
công nấy, chiếu theo công khó của mình. Quả 
thế, chúng tôi là những cộng sự viên với Thiên 
Chúa. Anh em là thửa ruộng của Thiên Chúa, 
là tòa nhà của Thiên Chúa" (1 Cr 3,8-9).
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Giám tỉnh và giám đốc, như những người cổ 
động sự đối thoại và sự tham gia, hướng dẫn 
cộng thể nhận định về mục vụ để cộng thể 
tiến hành việc thực hiện kế hoạch tông đồ 
trong sự hiệp nhất và trung thành.

Mỗi người chúng ta đều chịu trách nhiệm về 
sứ mệnh chung và tham gia vào sứ mệnh ấy 
với sự phong phú của các đặc ân riêng cũng 
như của các đặc tính giáo dân và linh mục 
thuộc cùng một ơn gọi Salêdiêng duy nhất.

Người Salêdiêng sư huynh mang giá trị riêng 
của giáo dân tính của mình vào trong tất cả 
các lãnh vực giáo dục và mục vụ. Chính giáo 
dân tính này làm họ trở nên chứng nhân một 
cách đặc biệt cho Nước Chúa trong thế gian, 
gần gũi với thanh thiếu niên và với những 
thực tại lao động.

Người Salêdiêng linh mục hay phó tế mang 
tính chuyên biệt của thừa tác vụ mình vào 
công việc chung nhắm đến thăng tiến và giáo 
dục đức tin. Chính tính chuyên biệt ấy làm họ 
trở nên dấu chỉ Đức Kitô Mục Tử, đặc biệt với 
việc rao giảng Tin Mừng và hoạt động bí tích.

Sự hiện diện đặc sắc và bổ sung cho nhau 
của các người Salêdiêng giáo sĩ và giáo dân 
trong cộng thể làm thành một yếu tố thiết 

HL 45

Những
trách nhiệm 
chung 
và bổ sung
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yếu cho diện mạo và sự hoàn bị tông đồ của 
cộng thể.

Tinh thần gia đình và tính năng động đặc 
trưng của sứ mệnh chúng ta làm cho việc 
đóng góp tông đồ của người Salêdiêng trẻ 
trở thành đặc biệt có giá trị.

Họ gần gũi hơn với các thế hệ mới, có khả 
năng mang sức sống và niềm phấn khởi, 
rộng mở trước những giải pháp mới.

Cộng thể giúp họ đạt tới sự trưởng thành tu 
trì và tông đồ bằng cách khích lệ và hướng 
dẫn lòng quảng đại của họ.

Trong các công cuộc của mình, chúng ta 
thực hiện cộng đoàn giáo dục và mục vụ bao 
gồm cả ngươì trẻ lẫn người lớn, cha mẹ và 
các nhà giáo dục, trong bầu khí gia đình, hầu 
có thể trở thành kinh nghiệm Hội Thánh, biểu 
lộ kế hoạch của Thiên Chúa.

Trong cộng đoàn này, những người đời tham 
gia vào công việc chúng ta, cống hiến phần 
đóng góp độc đáo mà chỉ họ có, dựa vào 
kinh nghiệm và mẫu sống của họ.

Chúng ta đón nhận và khơi dậy sự cộng tác 
của họ, giúp họ có điều kiện hiểu biết và đào 
sâu tinh thần Salêdiêng cũng như việc thực 

HL 46

Người 
Salêdiêng 
trẻ

HL 47

Cộng đoàn 
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chúng ta
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Giáo Hội địa phương là nơi cộng thể sống và 
diễn tả sự dấn thân tông đồ của mình. Chúng 
ta hội nhập vào việc mục vụ Giáo Hội địa 
phương mà Đức Giám mục là người trách 
nhiệm chính1 và những đường hướng của 
các Hội đồng Giám mục là nguyên tắc hoạt 
động trên địa bàn rộng lớn hơn.

Chúng ta cống hiến cho Giáo Hội địa phương 
sự đóng góp của mình qua công cuộc và 
khoa sư phạm Salêdiêng, và tiếp nhận từ 
Giáo Hội địa phương những hướng dẫn và 
sự nâng đỡ.

Để thực hiện một sự liên kết có phối hợp 
hơn, chúng ta cùng chia sẻ những sáng kiến 
với các nhóm trong Gia đình Salêdiêng và 
với các Dòng khác.

Chúng ta cũng sẵn sàng cộng tác với những cơ 
quan dân sự lo việc giáo dục và thăng tiến xã hội.

HL 48

Liên đới 
với Giáo Hội 
địa phương

QC 
2.13.25.35

QC 4.5.148

hành Hệ thống Giáo dục Dự phòng.

Chúng ta cổ xúy sự tăng trưởng thiêng liêng 
của mỗi người và với những ai được gọi, 
chúng ta kêu mời họ tham gia cách chặt chẽ 
hơn vào sứ mệnh chúng ta trong Gia đình 
Salêdiêng.

1. xem CIC, kh 678,1.
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Đối với người Salêdiêng chúng ta, cùng nhau 
sống và làm việc là một đòi hỏi nền tảng và 
một đường lối vững chắc để thực hiện ơn 
gọi chúng ta.

Bởi thế chúng ta quy tụ lại trong cộng thể 1, 
trong đó chúng ta mến thương nhau tới độ 
chia sẻ mọi sự cho nhau trong tinh thần gia 
đình và xây dựng sự hiệp thông giữa những 
con người.

Trong cộng thể mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 
được phản ánh; và trong đó chúng ta tìm 
được câu trả lời cho khát vọng thâm sâu của 
cõi lòng và trở nên cho thanh thiếu niên dấu 
chỉ của tình yêu và hiệp nhất.

HL 49

Giá trị 
của cuộc 
sống trong 
cộng thể

QC 20

V.   TRONG CỘNG THỂ HUYNH ĐỆ 
         VÀ TÔNG ĐỒ 

"Đức mến không được giả tạo... Trong tình 
huynh đệ, hãy yêu nhau tha thiết, hãy thi đua 
trong sự kính trọng lẫn nhau... Hãy chia sẻ sự 
túng thiếu của anh em, hãy ân cần cho khách 
trọ nhà, hãy cùng nhau tâm đầu ý hợp".

(Rm 12, 9.10.13.16).

1. xem CIC, kh. 608. 
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Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống trong cộng 
thể và trao phó cho ta các anh em để thương 
yêu. Bác ái huynh đệ, sứ mệnh tông đồ và 
việc thực thi các lời khuyên phúc âm là những 
mối dây kết thành sự hiệp nhất và không 
ngừng củng cố sự hiệp thông của chúng ta.

Như thế chúng ta trở nên một lòng một trí 
hầu yêu mến và phụng sự Thiên Chúa1, và 
giúp đỡ lẫn nhau.

Thánh Phaolô khích lệ chúng ta: "Anh em là 
những người được Thiên Chúa tuyển chọn, 
hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy 
mặc lấy những tâm tình của lòng từ bi, nhân 
hậu, khiêm nhu, hiền từ, nhẫn nại. Hãy chịu 
đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau"1.

Cộng thể Salêdiêng nổi bật về tinh thần gia đình. 
Tinh thần này làm sinh động mọi giây phút cuộc 
sống cộng thể: khi làm việc và cầu nguyện, lúc 
ăn uống và nghỉ ngơi, khi hội họp và gặp gỡ.

Trong bầu khí đầy tình bằng hữu huynh đệ, 
chúng ta thông truyền cho nhau những niềm 
vui và đau buồn, và trong tinh thần đồng 
trách nhiệm chúng ta chia sẻ với nhau những 
kinh nghiệm và kế hoạch tông đồ.

HL50

Những 
mối dây 
hiệp nhất

QC 42

HL51

Những
giao tiếp 
bằng hữu 
huynh đệ

1. Xem  Hl 1875, II, 1.

1. Xem  Hl 1875, II, 1.
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Cộng thể tiếp nhận người hội viên với tấm 
lòng rộng mở, họ thế nào, chấp nhận họ như 
vậy, và giúp cho họ trưởng thành; cống hiến 
cho họ những điều kiện diễn đạt các tài năng 
do tự nhiên và ân sủng; cung cấp cho họ 
những gì cần thiết và nâng đỡ họ trong những 
lúc khó khăn, nghi nan, nhọc mệt, đau ốm.

Don Bosco thường nói với những ai xin 
được ở lại sống với ngài: "Cơm ăn, việc làm 
và thiên đàng: Đó là ba điều cha có thể nhân 
danh Chúa cống hiến cho các con" 1.

Người hội viên nỗ lực xây dựng cộng thể 
mình sống và yêu mến cộng thể ấy dù nó có 
bất toàn, vì biết rằng ở đấy mình tìm được sự 
hiện diện của Đức Kitô.

Họ chấp nhận sự sửa bảo huynh đệ, chiến 
đấu chống lại những gì họ nhận thấy nơi 
mình nghịch với đời sống chung, và quảng 
đại tham dự vào đời sống và công việc 
chung. Họ cảm tạ Chúa vì được ở giữa 
những người anh em hằng khích lệ và nâng 
đỡ mình.

HL 52

Người 
hội viên 
trong 
cộng thể

QC 43

Các cộng thể đùm bọc các hội viên cao niên 
và đau yếu bằng sự săn sóc và thương mến.

Khi góp phần phục vụ theo khả năng và chấp 
nhận thân phận mình, các hội viên ấy là nguồn 

HL 53

Các hội viên 
cao niên 
và đau yếu

1. MB XVIII, 420.
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chúc lành cho cộng thể, làm cho tinh thần gia 
đình được phong phú và làm cho sự hiệp nhất 
của cộng thể được sâu xa hơn.

Đời sống của họ mang một ý nghĩa tông đồ 
mới: nhờ lấy đức tin mà dâng hiến những giới 
hạn và những đau đớn vì lợi ích của anh em và 
thanh thiếu niên, họ kết hợp với cuộc thương 
khó cứu độ của Chúa và tiếp tục tham dự vào 
sứ mệnh Salêdiêng.

Cộng thể nâng đỡ người hội viên đau nặng với 
tình thương và kinh nguyện tha thiết hơn. Khi tới 
giờ làm cho đời thánh thiến của họ đạt tới mức 
hoàn tất tột cùng, các anh em giúp họ tham dự 
trọn vẹn vào cuộc Vượt qua của Đức Kitô.

Đối với người Salêdiêng, sự chết được soi 
sáng bởi niềm cậy trông là được vào hưởng 
niềm hoan lạc của Chúa mình 1. Và mỗi khi có 
người Salêdiêng nào chết trong lúc làm việc 
cho các linh hồn, thì Tu Hội đã đạt được một 
chiến thắng lớn 2.

Việc tưởng nhớ những anh em hội viên quá 
cố kết hiệp trong "tình mến không hề tàn tạ"3 

những người còn đang lữ hành với những 
người đã an nghỉ trong Đức Kitô.

HL 54

Cái chết 
của người 
anh em 
hội viên

QC 47

1. xem Mt 25,21. 
2. xem MB XVII, 273. 
3. 1Cr 13,8.
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Giám đốc đại diện Đức Kitô, Đấng liên kết 
những kẻ thuộc về mình vào trong việc phục 
vụ Chúa Cha. Ngài ở trung tâm của cộng thể, 
là người anh giữa các anh em; ngài được họ 
nhìn nhận trách nhiệm và quyền bính.

Nhiệm vụ trước hết của ngài là sinh động 
hóa cộng thể để cộng thể sống trung thành 
với Hiến Luật và tăng trưởng trong sự hiệp 
nhất. Ngài phối hợp các nỗ lực của mọi 
người, lưu ý đến các quyền lợi, bổn phận và 
khả năng từng người.

Ngài cũng có trách nhiệm trực tiếp đối với 
từng hội viên; giúp họ thể hiện ơn gọi riêng 
và nâng đỡ họ trong công việc được trao phó.

Ngài trải rộng mối quan tâm tới các thanh thiếu 
niên và các cộng sự viên, để họ được thăng tiến 
trong sự đồng trách nhiệm về sứ mệnh chung.

Trong lời nói và trong các giao tiếp thường 
xuyên cũng như trong các quyết định thích hợp, 
ngài là người cha, người thày và linh hướng.

Các hội viên sống cách đơn sơ đời tự hiến 
và tinh thần chia sẻ trong việc tiếp đón kẻ 
khác và trong sự hiếu khách. Với sự ân cần 
và vui tươi, họ biết làm cho mọi người thông 
phần vào tinh thần gia đình Salêdiêng.

HL 55

Giám đốc 
trong
cộng thể

QC 42.48

HL 56

Cộng thể 
niềm nở
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1. xem CIC, kh. 667, 1.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho sự kính trọng 
lẫn nhau và cho những biểu hiện của tình 
hiệp thông huynh đệ, cộng thể dành riêng 
một số nơi trong tu xá cho các hội viên 1.

Cộng thể Salêdiêng hoạt động trong sự hiệp 
thông với Giáo Hội địa phương.

Cộng thể rộng mở trước các giá trị trần thế 
và chú tâm tới bối cảnh văn hóa trong đó 
mình thi hành công việc tông đồ. Liên đới 
với toàn thể dân chúng trong đó mình sống, 
cộng thể vun trồng những mối giao hảo tốt 
đẹp với mọi người.

Như thế, cộng thể là dấu biểu lộ Đức Kitô và 
ơn cứu rỗi của Ngài hiện diện giữa loài người 
và trở thành men khơi dậy những người mới, 
theo gương cộng thể đầu tiên tại Valdocco.

Cộng thể địa phương là thành phần sinh 
động của cộng thể tỉnh. Cộng thể tỉnh cổ võ 
các cộng thể địa phương trong sự hiệp thông 
huynh đệ và nâng đỡ các cộng thể ấy trong 
sứ mệnh.

Cộng thể tỉnh ưu ái theo dõi các tân hội viên; 

QC 21.45

HL 57

Cộng thể 
rộng mở

HL 58

Cộng thể 
tỉnh
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quan tâm đến việc đào luyện của mỗi hội 
viên, chung vui trước sự thành công và các 
dịp lễ mừng của họ; đau đớn khi mất họ, và 
tưởng nhớ đến họ cách sống động.

Chú tâm tới các hoàn cảnh giới trẻ, cộng thể 
tỉnh, qua các cơ quan của mình, phối hợp và 
kiểm chứng công việc tông đồ, cổ võ sự cộng 
tác, sinh động hóa mục vụ ơn gọi, lo liệu để 
các công cuộc được tiếp tục và mở các hoạt 
động mới.

Cộng thể tỉnh vun trồng và biểu lộ tình huynh 
đệ qua việc liên đới cụ thể với các tỉnh khác, 
với toàn Dòng và với Gia đình Salêdiêng.

Việc tuyên khấn tu trì hội nhập người 
Salêdiêng vào Tu Hội, cho họ tham dự vào sự 
hiệp thông tinh thần, chứng tá và phục vụ mà 
Tu Hội thực hiện trong Hội Thánh toàn cầu.

Sự hiệp nhất với Bề trên Cả và Ban Cố vấn 
của ngài, sự liên đới trong các hoạt động 
tông đồ, sự liên lạc và thông tin về công việc 
của các hội viên là những yếu tố, tăng cường 
sự hiệp thông, ý thức thuộc về cộng thể thế 
giới, và làm chúng ta sẵn sàng phục vụ cộng 
thể ấy.

HL 59

Cộng thể 
thế giới

QC 103
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Với việc tuyên khấn tu trì, chúng ta nhắm tới 
việc sống ơn thánh tẩy cách sung mãn và 
tận căn hơn.

Chúng ta theo Đức Giêsu Kitô, Đấng "thanh 
khiết và nghèo khó, đã cứu chuộc và thánh 
hóa loài người bằng sự vâng phục của Ngài"1 
và tham dự cách mật thiết hơn vào mầu 
nhiệm Vượt qua của Ngài, vào sự tự hủy và 
vào đời sống của Ngài trong Thánh Thần.

Gắn bó cách toàn diện với Thiên Chúa, Đấng 
được yêu mến trên hết mọi sự, chúng ta dấn 
mình vào một lối sống hoàn toàn đặt nền 
tảng trên những giá trị của Tin Mừng.

Don Bosco thường lưu ý là việc thi hành 
trung thực các lời khấn thực sự củng cố mối 
dây yêu thương huynh đệ và sự nhất trí trong 
hoạt động tông đồ.

HL 60

Theo 
Đức Kitô

HL 61

Tình yêu 
huynh đệ 
và tông đồ

VI.   THEO ĐỨC KITÔ VÂNG PHỤC 
          NGHÈO KHÓ THANH KHIẾT 

"Tôi đành thua lỗ mọi sự... để lợi được Đức 
Kitô... bởi chưng tôi đã được Đức Kitô chiếm 
đoạt rồi" (Pl 3,8.12).

1. PC 1.
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Việc tuyên khấn các Lời Khuyên Phúc Âm 
giúp chúng ta sống tình hiệp thông với anh 
em trong cộng thể tu trì, như trong một gia 
đình đang hưởng sự hiện diện của Chúa 1.

Qua việc thanh luyện cõi lòng và nâng đỡ 
tự do thiêng liêng 2, các Lời Khuyên Phúc 
Âm làm cho đức ái mục tử của chúng ta trở 
thành ân cần và phong phú; người Salêdiêng 
vâng phục, nghèo khó và thanh khiết sẵn 
sàng yêu mến và phục vụ những người mà 
Chúa sai mình đến, nhất là các thanh thiếu 
niên nghèo khổ.

Việc thi hành các Lời Khuyên Phúc Âm đúng 
theo tinh thần các mối phúc làm cho lời rao giảng 
Tin Mừng của chúng ta có sức thuyết phục hơn.

Trong một thế giới bị quyến rũ bởi thuyết vô 
thần và việc sùng bái các ngẫu tượng khoái 
lạc, của cải và quyền lực, lối sống của chúng 
ta làm chứng, đặc biệt cho thanh thiếu niên 
rằng Thiên Chúa hiện hữu và tình yêu Ngài 
có thể lấp đầy một cuộc sống. Nó cũng làm 
chứng rằng nhu cầu yêu thương, sự ham 
muốn sở hữu và quyền tự do để định đoạt 
về cuộc sống mình đạt được ý nghĩa tột đỉnh 
nơi Đức Kitô Cứu Chúa.

HL 62

Dấu riêng 
biệt biểu lộ 
sự hiện diện 
của Thiên 
Chúa

1. xem PC 15. 
2. xem  LG 46.
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Cách sống của chúng ta cũng tác động đến 
cách ăn mặc: nghĩa là y phục phải là dấu chỉ 
bên ngoài biểu lộ chứng tá về việc phục vụ 
của chúng ta1: y phục người giáo sĩ mặc sẽ 
tuân theo những qui định của Giáo Hội địa 
phương nơi họ ở, y phục của các tu sĩ giáo 
dân sẽ đơn giản như Don Bosco khuyên nhủ 2.

Việc dâng hiến sự tự do của mình trong vâng 
phục, tinh thần nghèo khó Tin Mừng và tình 
yêu được dâng hiến trong thanh khiết biến 
người Salêdiêng nên dấu biểu lộ sức mạnh 
của sự sống lại.

Trong khi uốn nắn con tim họ nên hoàn toàn 
cho Nước Trời, các Lời Khuyên Phúc Âm 
giúp người Salêdiêng biện phân và đón nhận 
hành động của Thiên Chúa trong lịch sử; 
trong sự giản dị và lao nhọc của cuộc sống 
hằng ngày, các lời khuyên ấy biến đổi người 
Salêdiêng thành nhà giáo dục loan báo "trời 
mới đất mới"1 cho thanh thiếu niên, thức tỉnh 
nơi các em những nỗ lực dấn thân và niềm 
vui của đức cậy 2.

HL 63

Chứng tá 
về thế giới 
tương lai

1. xem CIC, kh. 669.
2. xem HL 1875, XV, 1-3. 

1. xem Kh 21,1. 
2. xem Rm 12,12.
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Chúa Cứu Thế khẳng định với chúng ta rằng 
Ngài đến trần gian không phải để làm theo ý 
riêng mình, nhưng để thực thi thánh ý Cha Ngài 
trên trời1.

Với việc tuyên khấn vâng phục, chúng ta hiến 
dâng ý chí chúng ta cho Thiên Chúa và lặp lại 
đời sống vâng phục của Đức Kitô trong Hội 
Thánh cũng như trong Tu Hội, qua việc chu toàn 
sứ mệnh được giao phó cho chúng ta.

Dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần và chú tâm 
đến những dấu chỉ Ngài ban cho ta qua các 
biến cố, chúng ta lấy Tin Mừng làm luật tối 
thượng 2  của đời sống, Hiến Luật làm đường đi 
vững chắc, các Bề trên và cộng thể làm những 
người hằng ngày giải thích thánh ý Thiên Chúa.

HL 64

Ý nghĩa 
Phúc âm 
của sự 
vâng phục 
chúng ta

VÂNG PHỤC CỦA CHÚNG TA

"Dẫu là Con Thiên Chúa, Ngài đã phải trải qua 
nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng 
phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập 
toàn, Ngài trở nên nguyên nhân cứu độ vĩnh 
cửu cho những ai vâng phục Ngài" (Dt 5,8-9).

1. xem HL 875, III,1. 
2. xem PC 2.
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Theo truyền thống Salêdiêng vâng phục và 
quyền bính được thực hiện trong một tinh 
thần gia đình và bác ái từng gợi được các 
mối tương giao thấm nhuần sự kính trọng và 
tín nhiệm lẫn nhau.

Bề trên hướng dẫn, dìu dắt và khích lệ qua 
việc thận trọng sử dụng quyền bính của 
mình. Tất cả mọi hội viên cộng tác bằng một 
sự vâng phục thẳng thắn, mau lẹ, thi hành 
"với tâm hồn vui vẻ và lòng khiêm cung" 1.

Việc phục vụ của quyền bính và thái độ sẵn 
sàng trong vâng phục là nguyên lý của sự 
chặt chẽ và là bảo đảm cho Tu Hội được 
trường tồn. Đối với người Salêdiêng hai yếu 
tố trên là con đường nên thánh, là nguồn 
nghị lực trong công việc, là mạch sống vui 
tươi và bình an.

Trong cộng thể và nhắm tới sứ mệnh, tất 
cả chúng ta đều vâng phục, tuy với những 
nhiệm vụ khác nhau.

Trong việc lắng nghe Lời Chúa và cử hành 
bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng bày tỏ và 
canh tân sự qui phục thánh ý Chúa.

HL 65

Phong cách 
Salêdiêng 
trong vâng 
phục và 
quyền bính

QC 50

HL 66

Đồng trách 
nhiệm trong 
vâng phục

1. HL 1875, III, 2.
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Trong những điều hệ trọng, chúng ta cùng 
nhau tìm ý Chúa qua đối thoại huynh đệ và 
kiên nhẫn, với ý thức sống động và sự đồng 
trách nhiệm.

Bề trên thi hành quyền bính của mình bằng 
cách lắng nghe anh em, khích lệ sự đóng 
góp của mọi người và cổ võ sự liên kết các 
ý chí trong đức tin và đức mến. Ngài kết 
thúc giờ phút tìm kiếm chung bằng cách lấy 
những quyết định thích hợp, thường đến từ 
việc đồng qui các quan điểm.

Bởi vậy tất cả chúng ta đều nỗ lực thi hành bằng 
sự cộng tác chân thành, cả khi những quan 
điểm riêng của mình không được nghe theo.

Người Salêdiêng được kêu gọi vâng phục với 
tinh thần tự do và trách nhiệm qua việc vận 
dụng những "năng lực trí tuệ và ý chí, những 
đặc ân tự nhiên và siêu nhiên" của mình 1.

Người Salêdiêng vâng phục với đức tin và 
nhìn nhận Bề trên là một sự trợ giúp và dấu 
chỉ Chúa dùng để biểu lộ thánh ý Ngài.

Vâng phục như thế sẽ "dẫn tới trưởng thành 
bằng cách phát huy sự tự do của con cái Chúa" 2.

HL 67

Vâng phục 
cá nhân và 
tự do

1. PC 14. 
2. PC 14.
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Với lời khấn vâng phục, người Salêdiêng 
cam kết vâng phục các Bề trên hợp pháp 
trong những điều liên quan tới việc tuân giữ 
Hiến Luật 1.

Khi một lệnh được ban hành cách rõ ràng 
nhân danh lời khấn vâng phục, thì buộc ngặt 
phải tuân theo. Chỉ các Bề trên cao cấp và 
các Giám đốc mới có thể ban hành một lệnh 
như thế; tuy nhiên họa hiếm các ngài mới nên 
làm, bằng văn bản hay trước hai nhân chứng, 
và chỉ khi có lý do hệ trọng nào đòi hỏi 2.

Mỗi hội viên cống hiến các khả năng và năng 
khiếu để phục vụ sứ mệnh chung.

Bề trên, được cộng thể trợ giúp, có trách 
nhiệm đặc biệt trong việc thẩm định các năng 
khiếu này, giúp chúng phát triển và được sử 
dụng đúng mức.

Nếu nhu cầu cụ thể của bác ái và tông đồ đòi 
hỏi phải hy sinh các ước vọng và dự tính tự 
nó chính đáng, người hội viên chấp nhận với 
đức tin điều mà sự vâng phục đòi hỏi mình, 
tuy vẫn có thể nại tới thẩm quyền cao hơn.

HL 68

Những 
đòi hỏi của 
lời khấn
vâng phục

HL 69

Những
năng khiếu 
cá nhân 
và 
vâng phục

1. xem CIC, kh. 601. 
2. xem CIC, kh. 49tt.
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Để đảm nhận những trách nhiệm hay chức 
vụ ngoài những gì được chỉ định cho mình 
trong cộng thể, hội viên cần xin phép Bề trên 
hợp pháp 1.

Trung thành với lời Don Bosco căn dặn, mỗi 
hội viên thường xuyên gặp gỡ Bề trên của 
mình trong cuộc đàm thoại huynh đệ.

Đây là cơ hội tuyệt hảo để đối thoại vì lợi 
ích của bản thân và vì bước tiến tốt đẹp của 
cộng thể.

Trong cuộc gặp gỡ này, hội viên tín nhiệm 
trao đổi về cuộc sống và hoạt động của mình 
và, nếu muốn, cả về tình trạng lương tâm 
mình nữa.

Don Bosco nói với chúng ta : "Thay vì hãm 
mình phạt xác, các con hãy thực hành vâng 
phục"1.

Có những lần vâng phục đi ngược lại với xu 
hướng độc lập và ích kỷ hoặc có thể đòi hỏi 
nơi ta những bằng chứng tình yêu cam go. 
Đây chính là lúc phải nhìn lên Đức Kitô, Đấng 
đã vâng phục cho đến chết 2 : "Lạy Cha, nếu 

HL 70

Đàm thoại
với Bề trên

QC 49

HL 71

Vâng phục
và 
mầu nhiệm 
thập giá

1. xem CIC, kh 671. 
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chén này không thể qua đi được mà con phải 
uống, thì xin theo ý Cha" 3.

Mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa dạy ta: 
vâng phục thật phong phú cho ta biết chừng 
nào: hạt lúa có chết đi trong lòng đất tăm tối 
mới sinh nhiều bông hạt 4.

Chúng ta nhận biết lòng đại độ của Đức 
Giêsu Kitô Chúa chúng ta: từ phận giàu có, 
Ngài đã nên nghèo khó, ngõ hầu chúng ta 
được nên giàu có nhờ sự nghèo khó của 
Ngài 1.

Được gọi sống theo sát Tin Mừng, chúng ta 
chọn theo "Chúa Cứu Thế, Đấng đã sinh ra 

HL 72

Ý nghĩa 
Phúc âm 
của sự 
nghèo khó 
chúng ta

1. MB XIII, 89 
2. xem Pl 2,8; xm MB IV, 233. 
3. Mt 26,42. 
4. xem Ga 12,24.

NGHÈO KHÓ CỦA CHÚNG TA

"Đức Giêsu nói với người ấy: Nếu ngươi muốn 
nên trọn lành, thì hãy đi bán những gì ngươi có 
mà cho kẻ khó, và ngươi sẽ có một kho tàng 
trên trời, đoạn hãy đến mà theo Ta" (Mt 19,21).
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trong nghèo khó, sống thiếu thốn mọi sự và 
chết trần truồng trên thập giá" 2.

Như các tông đồ trước lời mời gọi của Chúa, 
chúng ta giải thoát mình khỏi nỗi bận tâm và 
lo lắng về của cải trần gian3, và nhờ tín thác 
vào sự Quan phòng của Cha, chúng ta hiến 
thân phục vụ Tin Mừng.

Don Bosco đã sống đức nghèo khó với lòng 
siêu thoát và quảng đại phục vụ anh em. Lối 
sống của ngài ghi đậm dấu khắc khổ, cần 
mẫn và giàu sáng kiến.

Theo gương ngài, chúng ta cũng sống siêu 
thoát khỏi mọi của cải trần gian 1, và tích cực 
tham dự vào sứ mệnh của Hội Thánh, vào nỗ 
lực của Hội Thánh cho công lý và hòa bình, 
đặc biệt qua việc giáo dục những kẻ nghèo 
khổ.

Chứng tá nghèo khó của chúng ta, được thể 
hiện trong sự hiệp thông của cải, giúp thanh 
thiếu niên vượt thắng bản năng chiếm hữu 
ích kỷ và mở lòng chúng tới tinh thần chia 
sẻ Kitô hữu.

HL 73

Nghèo khó 
và sứ mệnh 
Salêdiêng

1. xem 2 Cr 8,9. 
2. HL 1875 (Lời dẫn nhập), trang XXIV. 
3. xem Mt  6,25tt. 

1. xem HL 1875, IV,7. 
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Với lời khấn nghèo khó chúng ta cam kết 
không sử dụng và không định đoạt những 
của cải vật chất nếu không có sự ưng thuận 
của Bề trên hợp pháp.

Mỗi hội viên duy trì quyền sở hữu về tài sản 
của mình và khả năng mua tậu những của 
cải khác; nhưng trước khi tuyên khấn họ tự 
do định liệu về việc sử dụng và hưởng hoa 
lợi của những của cải ấy và nhượng cho 
người khác việc quản trị chúng.

Trước khi khấn trọn, hội viên viết di chúc phù 
hợp với các luật lệ dân sự. Sau khi suy nghĩ 
chín chắn và để diễn tả sự phó thác trọn vẹn 
vào Chúa Quan phòng, họ cũng có thể vĩnh 
viễn từ bỏ các của cải mà mình vẫn còn duy 
trì quyền sở hữu, theo qui định của luật phổ 
quát và luật riêng.

Mỗi người chúng ta phải là người đầu tiên 
chịu trách nhiệm về sự nghèo khó của mình, 
vì thế hằng ngày ta sống sự ly thoát mình đã 
hứa bằng một nếp sống nghèo khó.

Ta chấp nhận lệ thuộc vào Bề trên và cộng 
thể trong việc sử dụng của cải trần thế, 
nhưng biết rằng phép tắc nhận được không 
miễn chước cho mình khỏi sống nghèo khó 
trong thực tế và trong tinh thần1 .

HL 74

Những đòi 
hỏi của 
lời khấn 
nghèo khó

QC 51-53

HL 75

Nỗ lực 
cá nhân 
về sự 
nghèo khó
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Ta cảnh giác kẻo mình dần dần chiều theo 
ước muốn sống an nhàn và tiện nghi, vốn là 
một đe dọa trực tiếp đối với lòng trung thành 
và quảng đại tông đồ.

Và khi tình trạng nghèo khó của mình là cớ 
gây nên một vài bất tiện và đau khổ2, ta sung 
sướng vì mình có thể tham dự vào mối phúc 
Chúa hứa cho kẻ nghèo khó trong tinh thần3. 

Theo gương các Kitô hữu tiên khởi, chúng ta 
đặt làm của chung những của cải vật chất1: 
các thành quả của công việc mình, các tặng 
phẩm ta nhận được và mọi thứ ta thu được 
từ lương bổng, trợ cấp và bảo hiểm. Chúng 
ta cũng cống hiến tài năng, nghị lực và kinh 
nghiệm của mình.

Trong cộng thể, của riêng mỗi người trở 
thành của chung cho mọi người.

Trong tình huynh đệ, chúng ta chia sẻ với 
cộng thể tỉnh những gì chúng ta có và liên 
đới với những nhu cầu của toàn thể Tu Hội, 
Giáo Hội và thế giới.

QC 53

HL 76

Hiệp thông 
của cải

QC 56-58.63.
      197.201

1. xem PC 13. 
2. xem HL 1875 (Lời dẫn nhập, trang XXVI).
3. 3.  xem Mt 5,3.

1. xem Cv 4,32.
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Mỗi cộng thể bén nhạy đối với những hoàn 
cảnh của môi trường mình sống và làm 
chứng về sự nghèo khó của mình bằng nếp 
sống đơn giản và thanh đạm trong những 
nơi ở giản dị.

Theo gương sáng và tinh thần của Đấng 
Sáng Lập, chúng ta chấp nhận sở hữu 
những phương tiện cần thiết cho công việc 
mình và quản trị chúng thế nào để mọi người 
thấy rõ mục tiêu phục vụ của chúng.

Việc chọn các hoạt động và địa điểm thiết lập 
các công cuộc phải đáp ứng với những nhu 
cầu của những người túng thiếu; cấu trúc vật 
chất phải phù hợp với các tiêu chuẩn giản 
đơn và thích dụng.

Lao động cần mẫn và đầy hy sinh là một đặc 
điểm Don Bosco đã để lại cho chúng ta và 
là cách biểu lộ cụ thể đức nghèo khó của 
chúng ta.

Trong sự cần lao hằng ngày, chúng ta liên 
kết với những người nghèo sống bằng mồ 
hôi của mình và làm chứng cho giá trị nhân 
bản và Kitô hữu của lao động1.

HL 77

Chứng tá 
nghèo khó 
trong 
cộng thể và 
trong các 
công cuộc

QC 1.58-65

HL 78

Lao động

QC 64

1. xem ET 20.
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Tinh thần nghèo khó khiến chúng ta sống 
liên đới với người nghèo và yêu mến họ 
trong Đức Kitô1 .

Bởi thế chúng ta cố gắng gần gũi họ, làm nhẹ 
bớt sự thiếu thốn của họ bằng cách lấy làm 
của mình những khát vọng chính đáng của 
họ nhắm vươn tới một xã hội nhân bản hơn.

Khi xin và nhận những trợ giúp để phục 
vụ người nghèo, chúng ta bắt chước Don 
Bosco về lòng nhiệt thành và biết ơn; và 
như ngài chúng ta giữ lòng mình siêu thoát 
theo Tin Mừng. Ngài hằng căn dặn chúng ta: 
"Các con hãy nhớ kỹ, của chúng ta có không 
thuộc về chúng ta, mà thuộc về những người 
nghèo; khốn cho chúng ta nếu không biết 
dùng của ấy cho nên"2.

HL 79

Liên đới 
với người 
nghèo

1. xem PC 13 
2. MB V, 682.   
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Thanh khiết thánh hiến vì Nước Trời là một 
"hồng ân quý báu của ơn thánh Cha ban cho 
một số người"1. Đáp lại trong niềm tin, chúng 
ta tiếp nhận ơn này với lòng tri ân và cam kết 
với lời khấn sống hoàn toàn tiết dục trong 
đời độc thân2.

Chúng ta theo sát Đức Giêsu Kitô, chọn lấy 
một kiểu sống Tin Mừng mãnh liệt để yêu mến 
Chúa và anh em với trái tim không phân chia3.

Như thế, với một ơn gọi chuyên biệt, chúng 
ta hội nhập vào mầu nhiệm Hội Thánh hoàn 
toàn kết hợp với Đức Kitô và, nhờ tham dự 
vào sự phong phú của Hội Thánh, chúng ta 
hiến thân cho sứ mệnh của mình4.

HL 80

Ý nghĩa 
Phúc âm 
của sự 
thanh khiết 
chúng ta

1. LG 42. 
2. CIC kh. 599. 
3. xem LG 42. 
4. xem ET 13-14; RD 11.

THANH KHIẾT CỦA CHÚNG TA

"Tôi thâm tín rằng dù sự chết hay sự sống... 
dù hiện tại hay tương lai... hay bất cứ tạo vật 
nào khác, không có gì sẽ tách được chúng ta 
ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Rm 8,38-39).
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Don Bosco đã sống đức thanh khiết trong 
một tình yêu vô hạn đối với Thiên Chúa và 
thanh thiếu niên. Ngài muốn nhân đức này là 
dấu đặc trưng của Tu Hội Salêdiêng : "Ai tiêu 
hao đời mình vì lợi ích của thanh thiếu niên 
bị bỏ rơi chắc chắn phải hết sức trau dồi mọi 
nhân đức, nhưng nhân đức phải được vun 
trồng hơn cả... là đức thanh khiết"1.

Truyền thống chúng ta luôn coi đức thanh 
khiết là một nhân đức rạng ngời, mang một 
sứ điệp đặc biệt để giáo dục giới trẻ. Thanh 
khiết làm ta nên nhân chứng về lòng ưu ái 
của Đức Kitô đối với thanh thiếu niên, cho 
phép ta yêu mến chúng cách chân tình, sao 
cho "chúng biết mình được thương mến"2, 
và làm cho ta có khả năng giáo dục chúng tới 
tình yêu và sự trong sạch.

HL 81

Thanh khiết 
và sứ mệnh 
Salêdiêng

Những yêu cầu giáo dục và mục vụ của sứ 
mệnh chúng ta cũng như việc giữ tiết dục 
trọn vẹn chạm tới một số khuynh hướng 
thâm sâu nhất của bản tính con người 1, đòi 
hỏi nơi người Salêdiêng một sự quân bình 
tâm lý và trưởng thành tình cảm.

Don Bosco khuyến cáo: "Ai không có hy 

HL 82

Thanh khiết 
và trưởng 
thành nhân 
bản

1. xem HL 1875, V, 1. 
2. DB, Lá Thư gửi từ Rôma 1884, MB X VII.  
 110.
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vọng vững chắc là mình, với ơn Chúa giúp, 
có thể gìn giữ nhân đức thanh khiết trong 
lời nói, việc làm và tư tưởng, thì đừng khấn 
trong Tu Hội này, vì họ sẽ thường xuyên gặp 
nguy hiểm"2.

Thanh khiết thánh hiến, "dấu chỉ và động lực 
của đức ái"1, giải phóng và tăng cường nơi ta 
khả năng nên mọi sự cho hết mọi người; làm 
phát triển ý nghĩa Kitô hữu nơi những tương 
quan cá nhân của ta, cổ võ tình bạn chân 
thật và góp phần làm cho cộng thể thành một 
gia đình.

Đáp lại, bầu khí huynh đệ của cộng thể giúp 
ta vui sống sự độc thân vì Nước Trời và vượt 
thắng những giây phút khó khăn nhờ được 
niềm cảm thông và tình thương mến nâng đỡ.

Đức thanh khiết không phải một lần chiếm 
được là có mãi mãi. Thanh khiết có những 
lúc an bình và những hồi thử thách. Đó là một 
ân huệ, mà vì sự yếu đuối của con người, đòi 
hỏi việc cam kết trung thành mỗi ngày.

QC 68

HL 83

Thanh khiết 
và đời 
cộng thể

HL 84

Những
thái độ và 
phương thế 

1. xem PC 12. 
2. xem HL 1875, V,2.

1. LG 42.
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Bởi thế người Salêdiêng, trung thành với 
Hiến Luật, sống đời làm việc và tiết độ, thực 
hành hãm mình và canh giữ giác quan, 
sử dụng chừng mực và thận trọng những 
phương tiện truyền thông xã hội và không 
xao nhãng những phương tiện tự nhiên có 
lợi cho sức khỏe thể lý và tâm trí.

Nhất là họ cầu khẩn sự trợ lực của Thiên 
Chúa và sống dưới sự hiện diện của Ngài; 
nuôi dưỡng lòng yêu mến Đức Kitô nơi bàn 
tiệc Lời Chúa và Thánh Thể và khiêm cung 
thanh luyện mình trong bí tích Hòa Giải, đơn 
sơ phó thác mình cho một vị linh hướng.

Với lòng tín thác con thảo, họ chạy lại với 
Đức Maria Vô nhiễm và Phù hộ, Mẹ sẽ giúp 
họ biết yêu mến như Don Bosco đã yêu mến.

để tăng triển 
trong đức 
thanh khiết

1. xem HL 1875, V, 1. 
2. DB, Lá Thư gửi từ Rôma 1884, MB X VII.  
 110.
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Cộng thể biểu hiện một cách hữu hình mầu 
nhiệm Hội Thánh, được phát sinh không do ý 
muốn phàm nhân, nhưng là thành quả cuộc 
Vượt qua của Chúa. Cùng một cách thức 
ấy, Thiên Chúa qui tụ cộng thể chúng ta và 
gìn giữ cộng thể hiệp nhất bằng sự mời gọi, 
bằng Lời và tình yêu của Ngài.

Khi cầu nguyện, cộng thể Salêdiêng đáp lại 
lời mời gọi này, đào sâu ý thức về mối liên hệ 
mật thiết và sinh động với Thiên Chúa và về 
sứ mệnh cứu rỗi mình đảm nhận lấy chính 
lời cầu xin của Don Bosco: "Da mihi animas, 
cetera tolle" làm của mình.

Dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần, Don Bosco đã 
sống một kinh nghiệm cầu nguyện khiêm cung, 
tín thác và tông đồ, kinh nghiệm ấy liên kết cách 
tự nhiên việc cầu nguyện với cuộc sống.

HL 85

Hồng ân 
cầu nguyện

QC 69

HL 86

Cầu nguyện 
Salêdiêng

VII.   TRONG ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA 

"Ước gì lời Đức Kitô ngự nơi anh em dồi dào 
phong phú. Hãy dạy dỗ răn bảo nhau cho thật 
khôn khéo. Hãy đem hết lòng biết ơn mà hát 
dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, những 
khúc thánh ca do Thánh Thần linh ứng. Phàm 
điều gì anh em làm, ngôn hành bất luận, mọi 
sự hết thảy hãy làm vì Danh Chúa Giêsu" 

(Cl 3,16-17)
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Nơi ngài, chúng ta học nhận ra ân sủng đang 
hoạt động trong đời sống thanh thiếu niên: 
chúng ta cầu nguyện cho chúng để kế hoạch 
của Cha được hoàn tất nơi mỗi người trong 
chúng. Chúng ta cầu nguyện cùng với chúng 
để làm chứng về lòng tin của ta và để chia sẻ 
cũng một niềm cậy trông ơn cứu độ.

Việc cầu nguyện Salêdiêng vui tươi và sáng 
tạo, đơn sơ và thâm sâu, hướng tới tham dự 
cộng đồng, phát sinh từ kinh nghiệm sống và 
đi vào cuộc sống.

QC 77

Dân Chúa được qui tụ trước hết là nhờ Lời 
Thiên Chúa hằng sống1.

Lời Chúa, một khi được lắng nghe với lòng 
tin, sẽ trở nên cho chúng ta nguồn sống 
thiêng liêng, lương thực đời cầu nguyện, ánh 
sáng để nhận biết thánh ý Chúa trong các 
biến cố và sức mạnh để sống trung thành với 
ơn gọi chúng ta.

Hằng ngày với Thánh Kinh trên tay2, như 
Đức Maria, chúng ta đón nhận Lời Chúa và 
suy niệm trong lòng3 để Lời sinh hoa kết quả 
và được chúng ta nhiệt tình loan báo.

HL 87

Cộng thể
lắng nghe 
Lời Chúa

1. xem PO 4. 
2. xem PC 6. 
3. xem Lc 2,19.51.
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Việc cử hành Thánh Thể là nơi lý tưởng nhất 
để lắng nghe Lời Chúa. Việc cử hành này là 
hành vi trung tâm hằng ngày của mỗi cộng 
thể Salêdiêng, được sống trong niềm hân 
hoan của một phụng vụ sống động.

Trong Thánh Thể, cộng thể cử hành mầu 
nhiệm Vượt qua và thông phần vào Thân 
Thể Đức Kitô được hiến tế, nhờ chịu lấy 
Ngài. Chính trong Ngài cộng thể xây dựng 
chính mình thành sự hiệp thông huynh đệ và 
canh tân việc dấn thân tông đồ của mình.

Việc đồng tế làm nổi bật sự phong phú của 
mầu nhiệm này: diễn tả được sự duy nhất 
của hy tế, của chức tư tế và của cộng thể, 
trong đó mọi phần tử đều phục vụ cho cùng 
một sứ mệnh.

Đối với chúng ta, con cái Don Bosco, sự hiện 
diện của Thánh Thể trong các nhà chúng ta 
là động lực thôi thúc chúng ta năng gặp gỡ 
Đức Kitô. Từ nơi Ngài chúng ta kín múc năng 
động lực và sức kiên trì trong hoạt động của 
chúng ta cho thanh thiếu niên.

HL 88

Cộng thể 
hiệp nhất 
trong 
Thánh Thể

QC 70

HL 89

Mầu nhiệm 
Đức Kitô 
trong dòng 
thời gian

Phụng Vụ Các Giờ Kinh trải dài ân sủng của 
mầu nhiệm Thánh Thể tới các giờ giấc khác 
nhau trong ngày1 .

Kết hợp với Đức Kitô và Hội Thánh, cộng 
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QC 70

Lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải liên tục.

Ý thức về sự yếu đuối của mình chúng ta đáp 
lại bằng sự tỉnh thức và lòng thống hối chân 
thành, bằng việc sửa bảo huynh đệ và tha 
thứ lẫn nhau, bằng việc bình thản chấp nhận 
thập giá hằng ngày.

HL 90

Cộng thể 
trong sự 
hoán cải
liên tục

1. xem IGLH 10, 12. 
2. xem LG 3. 
3. xem CIC, kh. 1174,1. 
4. xem SC 102.

thể ca ngợi và khẩn cầu Chúa Cha, nuôi 
dưỡng sự kết hợp của mình với Ngài 2 và 
luôn giữ mình chú tâm tới Thánh Ý Chúa. 
Trong khi các giáo sĩ vẫn phải chu toàn các 
bổn phận họ đảm nhận do việc thụ phong 3, 
cộng thể cử hành Kinh Sáng và Kinh Chiều 
phụng vụ như kinh sáng tối thường nhật, với 
sự trang nghiêm và sốt sắng mà Don Bosco 
hằng căn dặn.

Chúa nhật là ngày của niềm vui phục sinh. 
Được sống trong công việc tông đồ, trong đạo 
đức và trong vui tươi, ngày ấy bồi bổ lòng tín 
thác và lạc quan của người Salêdiêng.

Suốt năm phụng vụ, việc tưởng nhớ các mầu 
nhiệm của Chúa biến đời ta thành một thời 
gian cứu độ trong niềm cậy trông4.
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Ý chí hoán cải của chúng ta được canh tân 
vào dịp tĩnh tâm tháng và cấm phòng năm. 
Đây là những thời gian hồi phục thiêng liêng 
mà Don Bosco coi là phần căn bản và là 
tổng hợp của toàn bộ các việc thực hành 
đạo đức1.

Đối với cộng thể và mỗi người Salêdiêng, 
đây là những cơ hội đặc biệt để lắng nghe 
Lời Chúa, để nhận ra thánh ý Ngài và để 
thanh luyện cõi lòng.

Những thời điểm ân sủng này hoàn lại cho 
tâm trí chúng ta sự hiệp nhất sâu xa trong 
Chúa Giêsu và giữ cho niềm trông đợi Ngài 
trở lại được sống động.

Bí tích Hòa Giải hoàn tất nỗ lực thống hối của 
mỗi người và của toàn cộng thể.

Được chuẩn bị bằng việc xét mình hằng 
ngày và được lãnh nhận thường xuyên theo 
các chỉ dẫn của Giáo Hội, bí tích này ban cho 
ta niềm vui vì được Cha tha thứ, tái lập sự 
hiệp thông huynh đệ và thanh luyện những ý 
hướng tông đồ.

HL 91

Những 
thời điểm 
canh tân

QC 72

QC 73

1. xem HL 1875 (Lời dẫn nhập) trang XXXIV
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Chúng ta chỉ có thể tạo thành một cộng thể 
cầu nguyện nếu chính bản thân mình trở nên 
những con người cầu nguyện.

Mỗi người chúng ta đều cần diễn tả trong 
tâm khảm cách thức riêng để sống như con 

HL 93

Cầu nguyện 
cá nhân

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chiếm một vị trí 
độc đáo trong lịch sử cứu độ.

Mẹ là gương mẫu cầu nguyện và đức ái mục 
tử, thày dạy sự khôn ngoan và người hướng 
dẫn Gia đình chúng ta.

Chúng ta chiêm ngắm và bắt chước lòng 
tin của Mẹ, mối ân cần lo lắng cho những 
người nghèo khó, lòng trung kiên trong giờ 
phút thập giá và niềm vui trước những việc 
kỳ diệu Cha đã thực hiện.

Đức Maria Vô nhiễm và Phù hộ, giáo dục 
chúng ta biết tận hiến trọn vẹn cho Chúa và 
thông ban cho ta lòng can đảm phục vụ các 
anh em.

Chúng ta nuôi dưỡng một lòng sùng kính con 
thảo và mãnh liệt đối với Mẹ. Chúng ta lần hạt 
mỗi ngày và cử hành các lễ của Mẹ để thúc 
đẩy mình bắt chước Mẹ cách xác tín và cá 
nhân hơn.

HL 92

Đức Maria
trong 
đời sống 
và trong 
kinh nguyện 
của người 
Salêdiêng

QC 74
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Lòng tin vào Đức Kitô Phục sinh nâng đỡ 
niềm trông cậy của chúng ta và giữ cho mối 
hiệp thông với các anh em đang nghỉ trong sự 
bình an của Đức Kitô được sống động. Họ đã 
tiêu hao cuộc đời trong Tu Hội và nhiều người 
đã chịu đau khổ thậm chí tới mức tử đạo vì 
lòng mến Chúa.

Hiệp nhất trong sự trao đổi những lợi ích 
thiêng liêng, với lòng biết ơn, chúng ta dâng 
những việc độ vong được qui định để cầu 
nguyện cho họ.

Việc tưởng nhớ tới họ là một khích lệ để ta 
trung thành tiếp tục sứ mệnh của mình.

cái Chúa, để tỏ lòng tri ân đối với Ngài, phó 
dâng cho Ngài những ước nguyện và những 
mối bận tâm tông đồ.

Đối với chúng ta tâm nguyện là một hình 
thức cầu nguyện bất khả thế. Nó củng cố 
sự kết hiệp mật thiết của chúng ta với Thiên 
Chúa, gỡ chúng ta khỏi thói chiếu lệ, giữ cho 
lòng ta được tự do và nuôi dưỡng việc tự 
hiến cho đồng loại. Đối với Don Bosco đây là 
bảo đảm cho sự bền đỗ vui tươi trong ơn gọi.

HL 94

Tưởng nhớ
các hội viên
quá cố

QC 47.76

QC 71
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1. xem Gl 5,22. 
2. xem Ep 5,20. 
3. QC 1924, kh.291.

Ngập chìm trong thế giới và trong những mối 
bận tâm của đời mục vụ, người Salêdiêng 
học biết gặp gỡ Thiên Chúa nơi những 
người mà họ được sai tới.

Khám phá ra hoa quả của Thánh Thần1 trong 
đời sống con người, đặc biệt là thanh thiếu 
niên, người Salêdiêng dâng lời cảm tạ Chúa 
trong mọi sự2; cùng chia sẻ những vấn đề và 
những đau khổ của con người, họ cầu xin 
Thánh Thần ban cho những người ấy ánh sáng 
và sức mạnh đến từ sự hiện diện của Ngài.

Người Salêdiêng kín múc nơi nguồn đức ái 
của Vị Mục tử Nhân lành, mà họ muốn làm 
nhân chứng; họ tham dự vào sự giàu có 
thiêng liêng mà cộng thể cống hiến.

Nhu cầu về Thiên Chúa mà người Salêdiêng 
cảm nhận trong dấn thân tông đồ đưa họ tới 
việc cử hành phụng vụ đời sống, đạt được 
"sự cần lao không biết mỏi mệt, được thánh 
hóa bằng kinh nguyện và sự kết hợp với 
Thiên Chúa; sự cần lào đó phải là đặc điểm 
của con cái thánh Gioan Bosco"3.

HL 95

Đời sống 
như 
kinh nguyện



Phần Ba

Được Đào luyện 
cho Sứ mệnh của  

những nhà Giáo dục Mục tử





Chúa Giêsu đã kêu gọi các Tông đồ từng 
người một để ở lại với Ngài và sai đi công 
bố Tin Mừng1. Ngài kiên trì và yêu thương, 
chuẩn bị họ và ban cho họ Thánh Thần để 
dẫn dắt họ tới sự thật trọn vẹn2.

Ngài cũng kêu gọi cả chúng ta nữa để sống 
kế hoạch của Đấng Sáng Lập của chúng ta 
là nên tông đồ của các người trẻ.

Chúng ta đáp lại tiếng gọi này trong nỗ lực 
đào luyện thích đáng và liên tục, một công 
việc mà Chúa hằng ban ơn sủng mỗi ngày.

Những người Salêdiêng tiên khởi đã tìm 
được nơi Don Bosco người hướng đạo vững 
chắc. Được hội nhập vào sức sống của cộng 
thể hoạt động của Ngài, họ học khuôn rập 
đời sống mình theo đời sống Ngài.

HL 96

Ơn gọi 
và việc 
đào luyện

HL 97

Đường 
hướng 
Salêdiêng 

VIII.   NHỮNG KHÍA CẠNH TỔNG QUÁ
           CỦA VIỆC ĐÀO LUYỆN CHÚNG TA
VIỆC ĐÀO LUYỆN SALÊDIÊNG 

"Nhờ sống theo sự thật trong lòng mến, trong 
mọi sự ta vươn lên tới Ngài, Đức Kitô, tức là 
Đầu"  (Ep 4,15).

1. xem Mc 3,14. 
2. xem Ga 16,13.
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Cả chúng ta cũng tìm được khuôn mẫu 
nơi Ngài. Bản chất tu sĩ tông đồ của ơn gọi 
Salêdiêng xác định đường hướng chuyên 
biệt cho việc đào luyện của chúng ta; đường 
hướng ấy cần thiết đối với đời sống và sự 
hiệp nhất của Tu Hội.

của việc đào 
luyện

Được soi sáng bởi con người Đức Kitô và 
Tin Mừng của Ngài, Tin Mừng được sống 
theo tinh thần Don Bosco, người Salêdiêng 
dấn mình vào một tiến trình đào luyện trải 
dài suốt cuộc sống, đồng thời tôn trọng các 
nhịp tiến của bước trưởng thành. Họ tiếp thu 
bằng kinh nghiệm những giá trị của ơn gọi 
Salêdiêng trong những giai đoạn khác nhau 
của cuộc sống và chấp nhận việc khổ chế 
mà con đường ấy đòi hỏi.

Với sự trợ lực của Đức Maria, là người mẹ 
và thầy, họ nỗ lực trở thành nhà giáo dục 
mục tử phục vụ thanh thiếu niên trong bậc 
giáo dân hay linh mục mà họ đã theo đuổi.

Mỗi người Salêdiêng đảm nhận lấy trách 
nhiệm đào luyện bản thân. Dễ dạy đối với 
Chúa Thánh Thần, họ phát triển những năng 
khiếu của mình và các đặc ân của ơn thánh 
trong nỗ lực hoán cải và canh tân bền bỉ, nhờ 
sống và làm việc cho sứ mệnh chung.

HL 98

Kinh nghiệm 
đào luyện

HL 99

Trách nhiệm 
cá nhân 
và cộng thể 
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Môi trường tự nhiên để ơn gọi tăng trưởng là 
cộng thể, nơi người hội viên hội nhập vào với 
lòng tin tưởng và cộng tác với tinh thần trách 
nhiệm. Chính nếp sống của cộng thể, hiệp 
nhất trong Đức Kitô và mở rộng trước nhu 
cầu thời đại đã mang tính chất đào luyện: 
do đó cộng thể phải liên tục thăng tiến và 
canh tân.

Đoàn sủng Đấng Sáng Lập là nguyên lý cho 
sự hiệp nhất của Tu Hội và nhờ sự phong 
phú của nó, đoàn sủng này là nguồn phát 
sinh những lối sống khác nhau của ơn gọi 
Salêdiêng duy nhất. Cho nên việc đào luyện 
cùng một lúc phải vừa thống nhất về nội dung 
chính yếu vừa khác biệt trong cách diễn tả cụ 
thể: tiếp nhận và triển khai tất cả những gì là 
chân thật, là cao quý, là chính đáng1 chứa 
đựng trong các nền văn hóa khác nhau.

Cộng thể tỉnh đón nhận và theo dõi ơn gọi 
của mỗi hội viên, chăm lo chuẩn bị nhân sự 
cũng như cơ cấu đào luyện, thúc đẩy nỗ lực 
đào luyện của các cộng thể địa phương.

Qua các cơ quan khác nhau có nhiệm vụ cổ 
võ và cai quản, cộng thể tỉnh có bổn phận ấn 
định cách thức thực hiện việc đào luyện theo 

QC 85

HL 100
Thống nhất 
trong 
đào luyện 
giữa các nền 
văn hóa

HL 101

Cộng thể 
tỉnh 
và việc 
đào luyện

1. xem Pl 4,8.
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Việc đào luyện ban đầu thông thường được 
thực hiện trong các cộng thể được tổ chức 
chuyên biệt cho mục đích này.

HL 103

Cộng thể 
đào luyện

những đòi hỏi của bối cảnh văn hóa riêng, 
phù hợp với những đường hướng của Giáo 
Hội và Tu Hội.

Trong việc thực thi trách nhiệm chung này, 
mỗi người Salêdiêng, bằng cầu nguyện và 
chứng tá, góp phần nâng đỡ và canh tân ơn 
gọi của các anh em mình.

QC 84

Việc đào luyện ban đầu nhắm đến sự trưởng 
thành nhân bản và việc chuẩn bị tri thức cho 
hội viên trẻ, đồng thời giúp họ tiến sâu trong 
đời thánh hiến và dần dần dẫn dắt họ vào 
công cuộc giáo dục mục vụ.

Trong kinh nghiệm đào luyện, các khía cạnh 
này phải được hòa hợp trong một sự thống 
nhất sinh động.

HL 102

Tính đa diện 
và sự 
thống nhất 
của việc
đào luyện 
ban đầu

ĐÀO LUYỆN BAN ĐẦU

"Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa lắng 
nghe" (1 Sm 3,9)
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Thể theo phong thái giáo dục của Don Bosco, 
các cộng thể này phải cởi mở và lưu tâm đến 
những nguyện vọng của người trẻ vươn tới 
một đời sống trọng nhân vị và huynh đệ hơn.

Nơi đây tinh thần chúng ta được sống cách 
mãnh liệt hơn: mọi hội viên cùng nhau kết 
thành một gia đình được xây dựng trên đức 
tin và lòng hăng say vì Đức Kitô, hiệp nhất 
trong sự kính trọng lẫn nhau và trong cùng 
một nỗ lực chung.

Tuy giữ những vai trò khác nhau, các người 
đào luyện và những hội viên trong thời kỳ 
đào luyện đều cùng tạo nên bầu khí đồng 
trách nhiệm, và thực hiện cách rõ nét những 
mục tiêu đào luyện.

Trong những cộng thể đào luyện các người 
đào luyện có trách vụ chuyên biệt và thiết yếu.

Họ bảo đảm cho các hội viên trong thời đào 
luyện có cơ may hiện thực một kinh nghiệm 
sống có giá trị và một suy tư nghiêm chỉnh về 
giáo thuyết trong một môi trường thích hợp.

Ý thức mình là trung gian cho hoạt động của 
Chúa, hợp cùng Giám đốc là người lãnh đạo 
cộng thể và người thầy tinh thần, họ nỗ lực 
họp thành một cộng thể đồng xác tín về trách 
nhiệm chung.

 

QC 78.80.81

HL 104

Vai trò 
của người 
đào luyện



98      Hiến luật Tu hội Thánh Phanxicô Salê   

Việc đào luyện ban đầu của các người 
Salêdiêng giáo dân, các linh mục tương lai 
và phó tế vĩnh viễn thông thường có một chu 
trình ở mức độ đồng đều, với cùng những 
giai đoạn, với mục tiêu và nội dung tương tự.

Những sự phân biệt thì được ấn định do ơn 
gọi chuyên biệt của mỗi người, do những khả 
năng và năng khiếu cá nhân, và do những 
trách vụ của việc tông đồ chúng ta.

HL 106

Chu trình 
đào luyện

QC 95.97.98

Những người được chọn vào một trách vụ 
như thế phải là người giàu đức tin tới mức 
có thể truyền đạt lý tưởng Salêdiêng cách 
sinh động, có khả năng đối thoại và dầy kinh 
nghiệm mục vụ.

QC 78

 Đối với người Salêdiêng việc đào luyện ban 
đầu chính là thời gian làm việc và nên thánh, 
chứ không chỉ là thời gian chờ đợi. Đây là 
thời gian đối thoại giữa sáng kiến của Thiên 
Chúa, Đấng kêu gọi, dẫn dắt, và sự tự do của 
người Salêdiêng đang dần dần đảm đương 
lấy trách nhiệm đào luyện lấy chính mình.

Trên bước đường trách nhiệm ngày càng 
tăng này, họ được nâng đỡ bằng kinh 
nguyện, việc linh hướng, suy tư, học hỏi và 
các mối tương giao huynh đệ.

HL 105

Người 
Salêdiêng 
trong thời kỳ
đào luyện 
ban đầu

QC 79
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Mỗi người trước khi dứt khoát gia nhập Tu 
Hội đều trải qua những thời kỳ đào luyện sau 
đây: chuẩn bị vào tập viện, tập viện và thời 
kỳ khấn tạm.

Chúng là những thời kỳ cần thiết cho ứng 
sinh cũng như cho cộng thể để cùng nhau 
cộng tác tìm ra thánh ý Chúa và đáp trả.

Ứng sinh dần dần am hiểu Tu Hội, và ngược 
lại, Tu Hội cũng có thể lượng định nơi họ 
những khả năng phù hợp với nếp sống 
Salêdiêng.

Việc tiếp nhận vào tập viện, cho tuyên khấn 
tạm hay trọn, cho lãnh các thừa tác vụ cũng 
như các chức thánh được Giám tỉnh thực 
hiện với sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, 
một khi ứng sinh tự do đệ đơn xin và sau khi 
có ý kiến của Giám đốc cộng thể với Ban Cố 
vấn nhà.

Các Bề trên phán quyết dựa trên những yếu 
tố tích cực minh xác được sự thích hợp của 
ứng sinh, lưu ý trước hết những đòi hỏi của 
giáo luật1.

 HL 107

Gia nhập 
Tu Hội 
và những 
thời kỳ 
đào luyện

HL 108

Việc 
tiếp nhận

QC 81.93.94

1. xem CIC, kh. 642-645; 1019-1054.
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Tập viện giúp cho ứng sinh điều kiện để khởi 
sự kinh nghiệm tu trì Salêdiêng.

Vì thế cộng thể nhà tập phải nêu gương một 
đời sống được xây dựng trên đức tin, và 
được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, trong 
đó tinh thần đơn sơ Tin Mừng, sự vui tươi, 

HL 110

Tập viện

Ai hướng về đời Salêdiêng sẽ được cống 
hiến môi trường cùng những điều kiện thích 
hợp để nhận ra ơn gọi của mình và đạt tới 
sự trưởng thành nhân bản và Kitô hữu. Như 
vậy, với sự giúp đỡ của một vị linh hướng, 
người ấy có thể chọn lựa một cách ý thức 
hơn, không bị một áp lực ngoại tại cũng như 
nội tại nào chi phối.

Ngay trước thời tập viện cần phải có một sự 
chuẩn bị đặc biệt để đào sâu việc chọn lựa 
ơn gọi và để minh xác sự xứng hợp cần thiết 
cho việc khởi sự tập viện. Sự chuẩn bị này 
được thực hiện trải qua kinh nghiệm về cuộc 
sống cộng thể và tông đồ Salêdiêng.

HL 109

Chuẩn bị 
vào tập viện

QC 88

IX.   TIẾN TRÌNH ĐÀO LUYỆN

"Đấng đã khởi sự nơi anh em một công trình 
thiện hảo như vậy, sẽ tiếp tục cho đến hoàn 
thành trong ngày của Đức Kitô Giêsu" (Pl 1,6).
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tình bằng hữu và sự kính trọng lẫn nhau tạo 
nên bầu khí tín nhiệm và dễ dạy.

Với sự giúp đỡ của Tập sư, tập sinh đào sâu 
những động lực quyết định sự chọn lựa của 
mình, minh xác về sự xứng hợp với ơn gọi 
Salêdiêng và hướng tới việc tự hiến trọn vẹn 
cho Thiên Chúa nhằm phục vụ thanh thiếu 
niên, theo tinh thần Don Bosco.

Thời gian tập viện kéo dài mười hai tháng 
theo qui định của Giáo luật1. Thời gian này 
bắt đầu từ lúc ứng sinh, sau khi đã được 
Giám tỉnh chấp nhận, vào một nhà tập thiết 
lập theo giáo luật và đặt mình dưới sự hướng 
dẫn của Tập sư.

Sự vắng mặt quá ba tháng, liên tục hay đứt 
quãng, đều làm vô hiệu thời gian tập viện. Sự 
vắng mặt quá mười lăm ngày phải được bù lại.

Tập sư là vị linh hướng, phối hợp và linh 
động hóa tất cả mọi hoạt động đào luyện của 
tập viện.

Ngài phải là người có kinh nghiệm thiêng 
liêng và Salêdiêng, thận trọng, được cập 
nhật về những thực tại tâm lý và các vấn đề 

 

QC 89.92

HL 111

Thời gian 
tập viện

QC 93

HL 112

Tập sư

1. xem CIC, kh. 642-645; 1019-1054.
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Liền sau việc tuyên khấn lần đầu là thời kỳ 
làm cho đời tu được trưởng thành. Thời kỳ 
này tiếp tục kinh nghiệm đào luyện của tập 
viện và chuẩn bị cho thời kỳ thực tập.

Việc tuyên khấn lần đầu khai mở thời kỳ 
cuộc sống thánh hiến. Trong thời kỳ này, 
hội viên được nâng đỡ bởi cộng thể và bởi 
việc được linh hướng, sẽ hoàn tất tiến trình 
trưởng thành nhắm tới việc khấn trọn, và 
trong tư cách người Salêdiêng giáo dân hay 
người Salêdiêng hướng tới chức linh mục, 
họ triển khai những khía cạnh khác nhau của 
ơn gọi mình.

Việc tuyên khấn trong giai đoạn ba năm đầu 
sẽ là khấn ba năm hay từng năm một; trong 
giai đoạn ba năm thứ hai, việc tuyên khấn 
thông thường sẽ là khấn ba năm.

 HL 114

Thời kỳ 
liền sau 
tập viện

HL 113

Thời kỳ 
khấn tạm

QC 95.96

về hoàn cảnh giới trẻ. Ngài phải có khả năng 
giao tiếp dễ dàng với người khác, biết đối 
thoại, và làm cho tập sinh tín nhiệm xuyên 
qua sự hiền dịu của mình.

Ngài là hội viên khấn trọn và được Giám tỉnh 
bổ nhiệm với sự ưng thuận của Ban Cố vấn 
tỉnh và sự chấp thuận của Bề trên Cả. Ngài giữ 
trách vụ ba năm và có thể được tái bổ nhiệm.
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Trong suốt tiến trình đào luyện ban đầu, cùng 
với việc học hành, phải coi trọng hoạt động 
mục vụ thuộc sứ mệnh chúng ta.

Thời thực tập là giai đoạn trực diện sinh động 
và mãnh liệt với hoạt động Salêdiêng xuyên qua 
kinh nghiệm giáo dục mục vụ. Trong thời gian 
này, người hội viên trẻ được rèn luyện trong 
việc thực hành Hệ thống Giáo dục Dự phòng, 
và cách riêng trong việc hộ trực Salêdiêng.

Được Giám đốc và cộng thể theo dõi, họ 
thực hiện một tổng hợp cá nhân liên kết hoạt 
động của họ với những giá trị của ơn gọi.

Sau thời kỳ thực tập, người Salêdiêng hoàn 
tất việc đào luyện ban đầu.

Việc đào luyện chuyên biệt của ứng sinh cho thừa 
tác vụ linh mục tuân theo những đường hướng 
và quy luật mà Giáo Hội và Tu Hội đã thiết định, 
và nhắm đến việc chuẩn bị một linh mục thực thụ 
là một mục tử và nhà giáo dục Salêdiêng.

QC 95

HL 115

Thời
thực tập

QC 86.96

HL 116

Việc 
đào luyện 
chuyên biệt 
của người 
Salêdiêng 
linh mục 

Việc đào sâu đời sống đức tin và tinh thần 
Don Bosco cùng với việc chuẩn bị thích đáng 
về triết lý, sư phạm và huấn giáo, trong sự 
trao đổi với nền văn hóa, hướng người hội 
viên trẻ tới việc kết hợp thuần nhất đức tin, 
nền văn hóa và cuộc sống.
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Trong bối cảnh đa diện và chuyển biến mau 
lẹ, tính cách tiến hóa của con người cũng 
như phẩm chất và sự phong phú của đời 
tu tông đồ đòi hỏi chúng ta, sau những giai 
đoạn ban đầu, vẫn còn phải tiếp tục việc đào 

Hội viên sẽ tuyên khấn trọn sau khi đã đạt 
tới sự trưởng thành thiêng liêng Salêdiêng 
ngang với tầm quan trọng mà bước tiến ấy 
đòi hỏi.

Việc cử hành tuyên khấn cần có một thời 
gian chuẩn bị trực tiếp xứng hợp và cần 
được cộng thể tỉnh ân cần theo dõi trong tình 
huynh đệ.

Việc tuyên khấn trọn thông thường được 
thực hiện sáu năm sau lần tuyên khấn đầu 
tiên. Tuy nhiên, nếu thấy cần, Giám tỉnh có 
thể kéo dài thời gian này, nhưng không quá 
chín năm.

 HL 118

Yêu cầu 
đào luyện 
liên tục

HL 117

Tuyên khấn 
trọn đời

QC 94

Việc đào luyện chuyên biệt cống hiến cho 
người Salêdiêng sư huynh, cùng với việc 
đào sâu gia sản thiêng liêng của Tu Hội, một 
sự chuẩn bị tương xứng về thần học theo 
đường nét đời giáo dân thánh hiến, và hoàn 
bị việc đào luyện của họ nhắm đến công việc 
giáo dục tông đồ.

và người 
Salêdiêng 
giáo dân

QC 97.98
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Sống giữa thanh thiếu niên và luôn tiếp 
xúc với những môi trường bình dân, người 
Salêdiêng nỗ lực nhận ra tiếng nói của Chúa 
Thánh Thần trong các biến cố, nhờ thế mà 
họ có được khả năng học hỏi từ cuộc sống. 
Họ coi các hoạt động thường ngày của mình 
có hiệu năng đào luyện và hưởng dùng cả 
những phương tiện đào luyện được cống 
hiến cho mình.

Trong thời gian dành trọn cho hoạt động, họ 
tìm ra những cơ hội để canh tân ý thức tu trì 
và mục vụ của cuộc sống mình và tự trau dồi 
mình để thực hiện công việc với khả năng 
chuyên môn cao hơn.

QC 99-102

HL 119
Đào luyện 
liên tục như 
thái độ 
cá nhân

luyện. Chúng ta nỗ lực phát triển mức trưởng 
thành nhân bản, nên giống Đức Kitô sâu xa 
hơn và canh tân lòng trung thành của ta đối 
với Don Bosco, để đáp ứng những nhu cầu 
luôn mới mẻ của hoàn cảnh giới trẻ và giới 
bình dân.

Qua những sáng kiến cá nhân cũng như 
cộng thể, chúng ta vun trồng đời sống thiêng 
liêng Salêdiêng, việc cập nhật thần học và 
mục vụ, trình độ nghiệp vụ và tính sáng tạo 
tông đồ.
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Kế đó, họ cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ 
sử dụng tốt bất cứ hoàn cảnh sống nào để 
đào luyện bản thân, coi đó là cơ hội thuận lợi 
để lớn lên trong ơn gọi của mình.

QC 10.19.
       99-102



Phần Bốn

Việc Phục vụ của Quyền Bính  
trong Tu Hội chúng ta





Tu Hội chúng ta được tạo thành bởi các cộng 
thể tỉnh, và các cộng thể tỉnh lại chia thành 
các cộng thể địa phương.

Việc cai quản cấp thế giới bảo đảm sự hiệp 
nhất của đời sống và hành động trong sự 
khác biệt của các môi trường và hoàn cảnh.

Việc cai quản cấp trung ương, tỉnh và địa 
phương được thi hành với quyền thông 
thường do một Bề trên được Ban Cố vấn 
ngài hỗ trợ.

Quyền tối cao trên toàn Dòng thuộc về Tổng 
Tu nghị. Ở địa bàn tỉnh, một số quyền hành 
nhất định được thừa nhận cho Tu nghị tỉnh.

Quyền bính trong Tu Hội được thi hành nhân 
danh và noi gương Đức Kitô như một việc 
phục vụ anh em, trong tinh thần Don Bosco, 
để tìm kiếm và chu toàn thánh ý Cha.

HL 120

Những 
cơ cấu 
nền tảng 
của Tu Hội 
chúng ta

HL 121

Bản chất 
phục vụ của 
quyền bính

X.   NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ 
        TIÊU CHUẨN TỔNG QUÁT

” Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì hãy phục 
vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu giữa các 
ngươi, thì hãy làm tôi tớ mọi người. Vì chưng 
Con Người đến không để được phục vụ, nhưng 
là để phục vụ, và thí mạng sống mình làm giá 
chuộc thay cho mọi người”  (Mc 10,43-45).



110      Hiến luật Tu hội Thánh Phanxicô Salê   

Các Bề trên ở mọi cấp cai quản đều tham 
dự vào cùng một quyền bính duy nhất và thi 
hành quyền bính ấy trong sự hiệp thông với 
Bề trên Cả, vì lợi ích của toàn Tu Hội. Như 
thế, trong khi cổ võ lợi ích của từng cộng thể 
riêng rẽ, các ngài cũng chăm lo cho sự hiệp 
nhất, bước tăng trưởng và sự hoàn thiện hóa 
của toàn thể Tu Hội.     

Ơn gọi chung đòi hỏi sự tham gia có trách 
nhiệm và hữu hiệu của mọi phần tử vào đời 
sống và hoạt động của cộng thể địa phương, 
tỉnh và thế giới, trên bình diện thi hành cũng 
như trên bình diện quy hoạch, tổ chức và 

 HL 122
Sự hiệp nhất 
trong việc 
cai quản 
Tu Hội

 HL 123

Tham gia và 
đồng trách 
nhiệm

Việc phục vụ này nhằm thúc đẩy lòng bác ái, 
phối hợp nỗ lực của mọi người, sinh động 
hóa, hướng dẫn, quyết định, sửa sai, nhằm 
thể hiện cho được sứ mệnh của chúng ta.

Theo truyền thống chúng ta, các cộng thể 
được một hội viên linh mục lãnh đạo; nhờ 
ân sủng của thừa tác vụ linh mục và kinh 
nghiệm mục vụ, ngài nâng đỡ và hướng dẫn 
tinh thần cùng hành động của các anh em.

Theo quy định của Giáo luật1, ngài buộc đọc 
bản tuyên xưng đức tin.

1. xem CIC, kh.833,8.  
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Quyền bính thuộc bất cứ loại nào hay cấp 
bậc nào cũng đều dành phần chủ động 
cho các cơ quan cấp dưới và từng cá nhân 
trong tất cả những gì họ có thể quyết định 
và thực hiện tùy theo cấp thẩm quyền liên 
quan. Bằng cách ấy, các cá nhân và cộng 
thể khẳng định được giá trị của mình đồng 
thời có điều kiện thể hiện được sự dấn thân 
thực sự hơn.

Nguyên tắc thuộc quyền bao gồm tản quyền, 
trong khi vẫn bảo tồn sự hiệp nhất, việc tản 
quyền này nhìn nhận một quyền tự quản 
thích hợp và một sự phân phối quyền bính 
hợp lý giữa các cơ quan cai quản khác nhau.

QC 169

HL 124

Thuộc 
quyền 
và tản quyền

kiểm tra tùy theo vai trò và thẩm quyền của 
từng người.

Việc đồng trách nhiệm như thế đòi sự tham gia 
của hội viên, theo những phương thức thích 
hợp nhất, vào việc chọn lựa những người 
đảm trách việc cai quản ở các cấp khác nhau, 
và vào việc hình thành những quyết định có 
tầm mức quan trọng của các ngài.

Bổn phận người thi hành quyền bính là phát 
động và hướng dẫn việc đóng góp này qua 
việc thông tin thích đáng, đối thoại cá nhân 
và suy tư cộng thể.
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Tu Hội Salêdiêng có Đức Thánh Cha là Bề 
trên tối cao. Các hội viên quy phục cách 
thảo hiếu quyền bính ngài, cũng nhân danh 
lời khấn vâng phục, luôn sẵn sàng phục vụ 
lợi ích Hội Thánh toàn cầu. Họ ngoan ngoãn 
tiếp nhận huấn quyền của ngài và giúp các 
tín hữu, cách riêng các thanh thiếu niên chấp 
nhận những lời ngài dạy dỗ.

Bề trên Cả, Bề trên của Tu Hội Salêdiêng, 
là người kế vị Don Bosco, là người cha và 
trung tâm sự hiệp nhất của toàn thể Gia đình 
Salêdiêng.

Hiệp thông với Ban Tổng Cố vấn, ngài 
chủ yếu quan tâm tới việc cổ võ lòng trung 
thành bền bỉ của các hội viên với đoàn sủng 
Salêdiêng để hoàn thành sứ mệnh Chúa đã 
trao phó cho Tu Hội chúng ta.

HL 125

Đức 
Thánh Cha

HL 126

Bề Trên Cả

QC 103

XI.   VIỆC PHỤC VỤ CỦA QUYỀN BÍNH
         TRONG CỘNG THỂ THẾ GIỚI

“Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa 
được trao phó cho anh em, hãy coi sóc không 
phải như thể miễn cưỡng, nhưng là sẵn lòng 
thể theo ý Thiên Chúa ... đừng làm chúa trên 
những người được trao phó cho anh em, 
nhưng là làm gương mẫu cho đoàn chiên”.   

(1 Pr 5,2-3)
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Bề trên Cả có quyền cai quản thông thường 
và ngài thi hành quyền này theo luật định 
trên tất cả các tỉnh, các nhà và các hội viên, 
trong các việc thiêng liêng và trần thế. Ngài 
đích thân hoặc qua trung gian các vị khác đi 
thăm viếng tất cả các tỉnh và các cộng thể 
địa phương.

Ngài triệu tập và chủ tọa Ban Tổng Cố vấn. 
Ngài chính thức đại diện Tu Hội.

Bề trên Cả được Tổng Tu nghị bầu chọn với 
nhiệm kỳ sáu năm và chỉ có thể được bầu lại 
cho nhiệm kỳ sáu năm thứ hai liên tiếp. Ngài 
không thể từ nhiệm nếu không có sự ưng 
thuận của Tông Tòa.

Để được bầu làm Bề trên Cả, hội viên phải là 
linh mục, đã khấn trọn ít là mười năm và nổi 
bật về lòng yêu mến Hội Thánh và Tu Hội, về 
gương mẫu đời sống, sức năng động mục 
vụ, tài khéo và thận trọng trong việc cai quản.

Ban Tổng Cố vấn cộng tác với Bề trên Cả 
trong việc sinh động hóa và cai quản Tu Hội.

Ban Tổng Cố vấn có nhiệm vụ hoạch định 
và nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến 
lợi ích chung của Tu Hội, cổ võ sự hiệp nhất 

 HL 127

QC 104.105

HL 128

HL 129

HL 130
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Các vị Tổng Cố vấn cộng tác với Bề trên Cả 
bằng cách góp ý và bỏ phiếu. Hiệp thông với 
Bề trên Cả, các ngài chú tâm tới những trách 
nhiệm đã lãnh nhận từ Tổng Tu nghị, hoặc 
những trách nhiệm mà Bề trên Cả xét thấy 
trao phó cho các ngài là thích hợp. Vì mục 
đích này các ngài có trụ sở tại chính nhà Bề 
trên Cả cư ngụ.   

§1. Bề trên Cả phải có sự ưng thuận của Ban 
Cố vấn ngài trong các việc sau đây:

1. thiết lập hay bãi bỏ các tỉnh, á tỉnh hay 
các hạt pháp lý khác (HL 156);

2. mở và đóng cửa các nhà hoặc thay 
đổi mục đích của các công cuộc hiện 
hữu theo giáo luật1  (HL 156);

3. thiết lập các tập viện (HL 110);

4. triệu tập Tổng Tu nghị, theo ý của 
khoản Hiến Luật 149;

5. phê chuẩn các quyết nghị của Tu nghị 
Tỉnh (HL 170);

6. thiết lập các Hội đồng Liên Tỉnh (HL 
155); 

HL 131

QC 106

 HL 132

huynh đệ giữa các tỉnh và chăm lo cho việc 
tổ chức ngày càng hữu hiệu hơn để thể hiện 
sứ mệnh Salêdiêng trên thế giới.
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7. bổ nhiệm người thay thế một thành 
viên Ban Tổng Cố vấn trong trường 
hợp qua đời hay bị ngăn trở (HL 142);

8. bổ nhiệm Tổng Thư ký (HL 144);

9. bổ nhiệm Tổng Đại diện và Tổng 
Thỉnh viên (HL 145);

10. bổ nhiệm các Giám tỉnh, các Bề trên 
Á tỉnh hay Bề trên các hạt pháp lý 
khác (HL 158, 162); 

11. bãi nhiệm các Giám tỉnh theo ý khoản 
Hiến Luật 163, cũng như các Bề trên Á 
tỉnh và các hạt pháp lý khác (HL 158);

12. di nhượng các bất động sản và động  
sản thuộc về sản nghiệp vững bền 
của Tu Hội (HL 188);

13. xác định những lằn mức giá trị trong 
đó Giám tỉnh cùng với Ban Cố vấn 
ngài có thẩm quyền đối với tất cả 
những dịch vụ được khoản Hiến Luật 
188 nói tới (HL 189);

§2.  Bề trên Cả phải có sự ưng thuận của 
các Tổng Cố vấn có mặt tại trụ sở, họp với 
con số không dưới ba người, trong những 
trường hợp sau đây:

1. tháo gỡ lời khấn tạm;

2. bổ nhiệm các Cố vấn Tỉnh (HL 167);

3. ban quyền thi hành các dịch vụ tài 
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HL 133

QC 107

HL 134
Phó 
Bề trên Cả

chính được khoản Hiến Luật 188 
nói tới, ngoại trừ những gì đã được 
khoản Hiến Luật 132 §1,12 tiên liệu;

§3. Trong các trường hợp thải hồi hội viên, 
Bề trên Cả và Ban Cố vấn của ngài tiến hành 
cách tập thể theo giáo luật.

§4. Ngoài ra, Bề trên Cả sẽ nghe ý kiến Ban 
Cố vấn ngài trong các vấn đề quan trọng 
khác, và mỗi khi ngài xét là thích hợp.

Ban Tổng Cố vấn gồm Phó Bề trên Cả, các 
Cố vấn đặc trách các lãnh vực chuyên biệt 
và các Cố vấn vùng đặc trách các nhóm tỉnh.

Các Cố vấn đặc trách các lãnh vực chuyên 
biệt là: Cố vấn Đào luyện, Cố vấn Mục vụ 
Giới trẻ, Cố vấn Truyền thông Xã hội, Cố vấn 
Truyền giáo và Tổng Quản lý.

Phó Bề trên Cả là cộng sự viên thứ nhất của 
Bề trên Cả trong việc cai quản Tu Hội và có 
quyền đại diện thông thường.

Ngài thay mặt Bề trên Cả khi Bề trên Cả vắng 
mặt hay bị ngăn trở. Ngài được trao phó đặc 
biệt việc chăm nom đời sống và kỷ luật tu trì.

1. xem CIC, kh, 609-612.
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HL 135

Cố vấn 
Đào luyện

HL 136

Cố vấn 
Mục vụ 
Giới trẻ

HL 137

Cố vấn 
Truyền 
thông
Xã hội

Cố vấn Đào luyện có nhiệm vụ thúc đẩy việc 
đào luyện toàn diện và liên tục của các hội viên.

Với sự quan tâm đặc biệt, ngài theo dõi việc 
đào luyện ban đầu trong các giai đoạn khác 
nhau, để trong các giai đoạn ấy những nội 
dung, việc phối trí học hành, các phương 
pháp đào luyện và các cơ cấu đảm bảo 
những điều kiện cho ơn gọi Salêdiêng được 
tăng trưởng.

Cố vấn Mục vụ Giới trẻ sinh động và 
hướng dẫn hoạt động giáo dục dục tông đồ 
Salêdiêng trong các biểu hiện khác nhau, 
trong đó ngài quan tâm thể hiện sự ưu tiên 
cho giới trẻ và tinh thần hoạt động theo Hệ 
thống Giáo dục Dự phòng. Ngài nâng đỡ các 
tỉnh dòng trong việc triển khai các kế hoạch 
và nỗ lực mục vụ, để được vừa trung thành 
với tinh thần Don Bosco, vừa đáp ứng những 
nhu cầu của thời đại và nơi chốn.

Cố vấn Truyền thông Xã hội có nhiệm vụ sinh 
động Tu Hội trong phạm vi này. Ngài cổ võ 
hoạt động Salêdiêng trong phần vụ truyền 
thông xã hội; cách riêng ngài phối kiểm, trên 
cấp toàn cầu, các trung tâm và các cơ cấu 
được Tu Hội điều hành trong lãnh vực này.
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HL 139

Tổng 
Quản lý

QC 192

HL 138

Cố vấn 
Truyền giáo

QC 24

HL 140

Các Cố Vấn 
Vùng

QC 135-137

Tổng Quản lý quản trị các tài sản không 
thuộc về một tỉnh hay một nhà nào nhất định, 
nhưng thuộc về toàn thể Tu Hội.

Ngài phối hợp và kiểm soát việc quản trị 
của các tỉnh, để các dịch vụ đáp ứng được 
những đòi hỏi của đức nghèo khó tu trì và 
việc phục vụ sứ mệnh Salêdiêng.

Ngài chú tâm theo dõi để có được một việc quản 
trị đúng đắn, tuân theo các qui luật cần thiết.

Cố vấn Truyền giáo cổ võ tinh thần và nỗ lực 
truyền giáo trong toàn Tu Hội. Ngài phối hợp 
các sáng kiến và hướng dẫn hoạt động của 
các công cuộc truyền giáo để theo phương 
cách Salêdiêng, hoạt động ấy đáp ứng 
những nhu cầu thúc bách của dân tộc cần 
được Phúc âm hóa.

Ngài cũng có nhiệm vụ đảm bảo việc chuẩn bị 
chuyên môn và cập nhật các người truyền giáo.

Các Cố vấn Vùng cổ võ một sự liên kết trực 
tiếp hơn giữa các tỉnh với Bề trên Cả và Ban 
Cố vấn ngài. Các ngài lo tới lợi ích các tỉnh 
được trao phó cho mình. Các ngài tạo điều 
kiện để Ban Tổng Cố vấn am tường các 
hoàn cảnh địa phương, nơi sứ mệnh chúng 
ta đang được thực hiện.
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HL 141

QC 126-128

HL 142

HL 143

§1. Các thành viên Ban Tổng Cố vấn được 
Tổng Tu nghị bầu chọn từng người một với việc 
đầu phiếu riêng rẽ. Mỗi Cố vấn Vùng tốt hơn 
nên được bầu dựa trên danh sách do các nghị 
viên thuộc nhóm tỉnh liên hệ giới thiệu.

§2. Để được bầu làm thành viên Ban Tổng Cố 
vấn, hội viên phải là người đã khấn trọn ít là 
mười năm. Trường hợp Phó Bề trên Cả thì hội 
viên còn phải là linh mục.

Phó Bề trên Cả, các Tổng Cố vấn Đặc trách 
và các Tổng Cố vấn Vùng giữ nhiệm kỳ sáu 
năm, và chỉ có thể được bầu lại cho nhiệm 
kỳ sáu năm thứ hai liên tiếp trong cùng một 
nhiệm vụ Phó Bề trên Cả, Tổng Cố vấn Đặc 
trách, Tổng Cố vấn Vùng, trừ trường hợp 
được tiên liệu trong khoản Hiến Luật 143.

Nếu một thành viên nào của Ban Tổng Cố 
vấn qua đời hay bị ngăn trở vĩnh viễn, Bề 
trên Cả với sự ưng thuận của Ban Cố vấn 
ngài sẽ trao chức vụ đó cho một người mà 
trong Chúa ngài xét là thích hợp hơn cả, cho 
tới hết nhiệm kỳ sáu năm.

Trong trường hợp Bề trên Cả qua đời hay 
ngưng chức, Phó Bề trên Cả đảm nhận tạm 
thời (ad interim) việc cai quản Tu Hội và, 
được sự đồng ý của các thành viên Ban 
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HL 144

Tổng 
Thư ký

QC 110

QC 111

HL 145

Tổng 
Đại diện

Để phục vụ Bề trên Cả và Ban Cố vấn ngài, 
Tổng Thư ký hoạt động trong nhiệm vụ Công 
chứng viên. Ngài có quyền tham nghị, nhưng 
không có quyền bỏ phiếu, trong các cuộc 
họp của Ban Tổng Cố vấn và làm biên bản 
các cuộc họp ấy.

Ngài phụ trách các công việc của văn phòng 
tổng thư ký và các văn thư lưu trữ trung 
ương của Tu Hội. Ngài được Bề trên Cả bổ 
nhiệm với sự ưng thuận của Ban Tổng Cố 
vấn và tại chức ad nutum (tùy ý các ngài).

Tổng Cố vấn, ngài lo liệu để triệu tập Tổng 
Tu nghị để bầu Bề trên Cả và Ban Tổng Cố 
vấn mới.

Cuộc bầu cử phải được thực hiện không quá 
chín tháng kể từ ngày Bề trên Cả qua đời 
hay ngưng chức.

Trách vụ điều đình các công chuyện với Tông 
Tòa thông thường được trao cho vị Tổng Đại 
diện. Ngài được Bề trên Cả bổ nhiệm với sự 
ưng thuận của Ban Tổng Cố vấn và tại chức 
ad nutum (tùy ý các ngài).

Thủ tục phong chân phước và phong thánh 
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HL 146

HL 147

do Tu Hội đề xướng được trao phó cho Tổng 
Thỉnh viên. Ngài được chọn với cùng cách 
thức như Tổng Đại diện.

Tổng Tu nghị là dấu chỉ chính yếu về sự 
hiệp nhất trong sự khác biệt của Tu Hội. Là 
cuộc gặp gỡ huynh đệ trong đó các người 
Salêdiêng thực hiện một công việc suy tư 
tập thể để giữ mình luôn trung thành với Tin 
Mừng và đặc sủng của Đấng Sáng Lập, và 
bén nhạy trước những nhu cầu của thời đại 
cùng nơi chốn.

Chính nhờ Tổng Tu nghị mà toàn thể Tu Hội, 
vâng theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa, 
gắng sức tìm biết thánh ý của Thiên Chúa 
trong một thời điểm nhất định của lịch sử, 
nhằm phục vụ Hội Thánh cách tốt đẹp hơn1.

Tổng Tu nghị giữ quyền tối thượng trong 
Tu Hội và thi hành quyền ấy theo luật định.

Cách riêng Tổng Tu nghị có quyền lập luật 
cho Tu Hội, xử lý các công chuyện có tầm 
mức quan trọng, bầu Bề trên Cả và các 
thành viên Ban Tổng Cố vấn.

1. xem CIC, kh. 631.
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HL 148

HL 149

HL 150

QC 111-113. 
116.117.120-
123.125.134

HL 151

Những nghị quyết của Tổng Tu nghị phải luôn 
dựa trên nền tảng Hiến Luật đã được Tông 
Tòa phê chuẩn và không có gì đi ngược với 
tinh thần của Hiến Luật. Các nghị quyết này 
ràng buộc tất cả các hội viên ngay sau khi 
được Bề trên Cả ban hành.

Tuy nhiên để ban hành những nghị quyết 
về việc tu sửa Hiến luật, cần phải có sự phê 
chuẩn trước của Tông Tòa.

Tổng Tu nghị là thông thường khi nhóm họp 
sáu năm một lần và trong trường hợp khoản 
Hiến Luật 143 tiên liệu; là ngoại thường, mỗi 
khi nhóm họp với lý do được Bề trên Cả nhìn 
nhận là nghiêm trọng với sự ưng thuận của 
Ban Tổng Cố vấn.

Tổng Tu nghị được triệu tập do Bề trên Cả 
hay trong trường hợp khoản Hiến Luật 143 
nói tới, do Phó Bề trên Cả. Tổng Tu nghị 
được Bề trên Cả chủ tọa, hay khi ngài vắng 
mặt, thì Phó Bề trên Cả chủ tọa.

Tham nghị vào Tổng Tu nghị với quyền bỏ 
phiếu gồm có :

1. Bề trên Cả;
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QC 114.115.  
       118

HL 152 Để các văn kiện Tổng Tu nghị có hiệu lực, 
cần phải có ít là hai phần ba số thành viên 
hiện diện.

Đối với các vấn đề được nói trong khoản 
Hiến Luật 148, điều được đa số tuyệt đối 
những người hiện diện chấp thuận sẽ có 
sức luật buộc.

Những tu sửa liên quan đến bản văn Hiến 
Luật cần phải được đa số là hai phần ba số 
thành viên hiện diện chấp thuận.

2. Các Bề trên Cả mãn nhiệm;

3. Các thành viên Ban Tổng Cố vấn, cả 
những vị vừa mãn nhiệm lẫn những vị 
tân cử, kể từ lúc họ được bầu;

4. Tổng thư ký;

5. Tổng đại diện;

6. Điều hành viên Tổng Tu nghị;

7. Các Giám tỉnh, các Bề trên Á tỉnh hay, 
nếu các ngài bị ngăn trở, các vị phó 
của các ngài sẽ thay thế với sự chấp 
thuận trước của Bề trên Cả;

8. Các đại biểu thuộc các Hạt Pháp lý 
đươc HL 156 nói tới, là các hội viên 
khấn trọn, được bầu thể theo qui định 
của HL 171, 5 và Quy Chế Tổng quát.
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HL 153

QC 126-133

HL 154

Cơ cấu 
Vùng

QC 135-138

HL 155

Việc thiết lập 
các nhóm 
tỉnh thuộc 
quyền 
Tổng Tu nghị

QC 139-142

Trong những lần bầu Bề trên Cả và các 
thành viên Ban Tổng Cố vấn, vị nào được 
phiếu của đa số tuyệt đối những người hiện 
diện sẽ trúng cử.

Nếu lần đầu phiếu thứ nhất vô hiệu quả, sẽ 
tiếp tục đầu phiếu lần thứ hai và thứ ba. Nếu 
cả đến lần thứ ba cũng vô hiệu, sẽ tiến hành 
đầu phiếu lần thứ tư, nhưng lần này chỉ bầu 
cho hai hội viên đạt được số phiếu bầu cao 
nhất ở lần đầu phiếu thứ ba. Nếu các phiếu 
bầu ngang nhau, người có tuổi khấn cao hơn 
sẽ đắc cử; nếu cả hai cùng tuổi khấn dòng, 
thì người có tuổi đời cao hơn đắc cử.

Để tạo thuận lợi cho những liên lạc giữa các 
tỉnh với Bề trên Cả cùng Ban Tổng Cố vấn, và 
để cổ võ sự liên kết giữa các tỉnh với nhau, 
các tỉnh sẽ được kết hợp thành các nhóm 
tỉnh, được trao phó cho một Cố vấn Vùng.

Khi sự tương đồng về các hoàn cảnh và các 
vấn đề gợi ý nên có một sự liên kết chặt chẽ 
hơn giữa một số tỉnh, thì trong nhóm tỉnh có 
thể thiết lập một hay nhiều hội đồng liên tỉnh.

Việc thiết lập hội đồng liên tỉnh thuộc thẩm 
quyền Bề trên Cả với sự ưng thuận của Ban Cố 
vấn ngài, sau khi đã tham khảo các tỉnh liên hệ.
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HL 156

Các hạt 
pháp lý

HL 157

Tỉnh Dòng

Với sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, và 
sau khi đã tham khảo thích đáng các hội 
viên liên hệ, Bề trên Cả có thẩm quyền chia 
Tu Hội thành các hạt pháp lý, lập những hạt 
mới, sát nhập những hạt đã được thiết lập, 
xác định chúng dưới hình thức khác hay 
giải thể chúng.

Thông thường các hạt pháp lý của Tu Hội 
chúng ta là các Tỉnh và Á tỉnh.

Còn đối với những hạt pháp lý khác được 
tùy nghi thiết lập, thì cơ cấu nội bộ và việc 
đại diện tại Tổng Tu nghị sẽ được xác định 
trong sắc lệnh thành lập, theo tinh thần và 
truyền thống Salêdiêng.

Tỉnh dòng kết hợp các cộng thể địa phương 
thành một cộng thể lớn hơn. Tỉnh dòng 
được thiết lập theo giáo luật nếu có điều 
kiện cần và đủ để cổ võ đời sống và sứ 

XII.   VIỆC PHỤC VỤ QUYỀN BÍNH
          TRONG CỘNG THỂ TỈNH

“Anh em hãy ân cần cho chính mình, và toàn 
thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em 
làm người cai quản, để anh em chăn dắt Hội 
Thánh của Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã chuộc 
lấy bằng chính máu mình” (Cv 20,28).
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HL 158

Á Tỉnh

QC 143-149

HL 159

Các Phụ tỉnh

mệnh của dòng trong một hạt pháp lý nhất 
định, với quyền tự quản mà một tỉnh dòng 
có theo Hiến luật.

Qua các cơ cấu của mình, tỉnh dòng củng 
cố các mối dây hiệp thông giữa các hội viên 
và giữa các cộng thể địa phương, đồng thời 
cống hiến cho Hội Thánh địa phương một 
việc phục vụ chuyên biệt.

Á tỉnh gần giống tỉnh. Á tỉnh được thiết lập 
khi khoảng cách, số hội viên hay những hoàn 
cảnh khác đòi hỏi một số nhà cần được tách 
ra khỏi một hay nhiều tỉnh; nhưng sự khan 
hiếm nhân sự, các phương tiện tài chính hay 
một vài lý do khác khuyên không nên lập một 
tỉnh mới.

Bề trên Á tỉnh được bổ nhiệm cùng cách thức 
và điều kiện như đã nêu lên về Giám tỉnh. 
Ngài giữ chức sáu năm. Ngài cai quản bằng 
quyền đại diện thông thường với sự trợ giúp 
của Ban Cố vấn ngài.

Nếu trong phạm vi một tỉnh khoảng cách hay 
các lý do khác không cho phép Giám tỉnh 
chăm sóc thích đáng một vài cộng thể địa 
phương, là những cộng thể tuy có một sự 
hiệp nhất nào đó với nhau, nhưng không có 
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HL 160

Đăng ký hội 
viên vào một 
hạt pháp lý

QC 151.157

HL 161

Giám tỉnh

QC 144-148. 
153.160

đủ những điều kiện cần thiết để được thiết 
lập thành Á tỉnh, thì Giám tỉnh, với sự ưng 
thuận của Ban Cố vấn ngài và sự phê chuẩn 
của Bề trên Cả, có thể thiết lập một Phụ tỉnh.

Bề trên Phụ tỉnh do Giám tỉnh bổ nhiệm với 
sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài và sự 
phê chuẩn của Bề trên Cả, sau khi đã tham 
khảo thích đáng các hội viên trong Phụ tỉnh. 
Ngài thi hành các năng quyền mà Giám tỉnh 
xét thấy nên ủy thác cho ngài.

Với việc tuyên khấn lần đầu, hội viên được 
đăng ký vào hạt pháp lý mà mình đã xin gia 
nhập để phục vụ.

Hội viên có thể được đăng ký vào một hạt 
pháp lý khác qua việc thuyên chuyển dứt 
khoát hay tạm thời do các cơ quan có thẩm 
quyền.

Đứng đầu mỗi tỉnh là Giám tỉnh. Với lòng 
bác ái và tinh thần mục vụ, ngài thi hành 
việc phục vụ trong sự hiệp nhất với Bề trên 
Cả, nhằm hình thành một cộng thể tỉnh đầy 
tình huynh đệ.

Với sự trợ lực của Ban Cố vấn ngài, Giám 
tỉnh sinh động hóa đời tu trì và hoạt động 
tông đồ của cộng thể tỉnh, săn sóc việc đào 
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HL 162

QC 143.149. 
152.153.160

HL 163

luyện các hội viên, đặc biệt các tập sinh và 
hội viên trẻ, hướng dẫn và kiểm soát việc 
quản trị tài sản của tỉnh và của từng nhà.

Giám tỉnh được Bề trên Cả bổ nhiệm với sự 
ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, sau khi tham 
khảo rộng rãi tỉnh liên hệ.

Ngài phải là linh mục và đã khấn trọn ít là 
mười năm.

Ngài thi hành quyền thông thường trên tất cả 
các nhà và các hội viên của tỉnh về tòa trong 
cũng như tòa ngoài theo Hiến Luật và Giáo luật.

Ngài là bề trên thẩm quyền trong việc cho hội 
viên phép xuất bản các trước tác tôn giáo hay 
các tác phẩm mang nội dung luân lý1, và các 
phép rao giảng cho hội viên trong các nhà thờ 
và nhà nguyện của họ2.

Nhiệm kỳ của Giám tỉnh là sáu năm. Trong thời 
kỳ này, Bề trên Cả với sự ưng thuận của Ban Cố 
vấn mình có thể thuyên chuyển ngài đi nơi khác 
hay chỉ định ngài sang chức vụ khác, mỗi khi 
Bề trên Cả xét thấy là cần thiết cho lợi ích của 
Dòng. Mãn nhiệm kỳ sáu năm, thông thường 
ngài rời trách vụ Giám tỉnh ít là một năm.

1. xem CIC, kh. 832. 
2. xem CIC, kh. 765.  
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HL 164

QC 155.159.  
       160

HL 165

Giám tỉnh

Ban Cố vấn tỉnh hỗ trợ Giám tỉnh trong tất 
cả những gì liên quan tới việc sinh động 
hóa và cai quản tỉnh.

Ban Cố vấn được Giám tỉnh triệu tập và chủ 
tọa; ban này gồm Phó Giám tỉnh, Quản lý tỉnh 
và thông thường ba hay năm cố vấn khác.

Giám tỉnh cổ võ sự cộng tác tích cực và có 
trách nhiệm của các Cố vấn ngài.

Trong những điều có tầm mức quan trọng, 
ngài luôn lắng nghe Ban Cố vấn của mình.

Giám tỉnh phải có sự ưng thuận của Ban 
Cố vấn ngài trong những trường hợp sau : 

1. tiếp nhận vào tập viện, cho tuyên 
khấn, cho lãnh các thừa tác vụ và 
các chức thánh (HL 108);

2. bổ nhiệm Giám đốc hay, nếu cần, 
thuyên chuyển Giám đốc (HL 177);

3. bổ nhiệm Tập sư (HL 112);

4. thiết lập các Phụ tỉnh và bổ nhiệm 
các Bề trên Phụ tỉnh (HL 159);

5. xin Bề trên Cả và Ban Tổng Cố vấn 
cho phép mở và đóng cửa các nhà, 
thay đổi mục đích các công cuộc 
hiện hữu và đảm nhận những công 
cuộc ngoại thường (HL 132);
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QC 156-158

HL 166

HL 167

QC 154

6. triệu tập Tu Nghị tỉnh ngoại thường 
(HL 172); 

7. thực hiện các dịch vụ kinh tế được nói 
tới trong khoản Hiến Luật 188;

8. xác định các lãnh vực hoạt động của 
cộng thể cần có đại diện trong Ban 
Cố vấn địa phương (HL 180);

9. thay đổi các cơ cấu thông thường và 
các vai trò trong nội bộ cộng thể (HL 
182); 

10. cho phép hội viên sống trong tình 
cảnh vắng mặt khỏi Tu xá (CIC, kh. 
655, §1).

Để có thể được chọn làm thành viên Ban Cố 
vấn tỉnh, hội viên phải đã khấn trọn ít là năm 
năm và không còn trong thời kỳ đào luyện 
ban đầu.

Trong trường hợp Phó Giám tỉnh, hội viên 
còn phải là linh mục.

Các Cố vấn tỉnh được Bề trên Cả bổ nhiệm 
với sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, dựa 
trên những đề nghị của Giám tỉnh sau khi đã 
thăm dò rộng rãi các hội viên trong tỉnh.

Các ngài giữ chức vụ ba năm và có thể được 
tái xác nhận hay cũng có thể ngưng chức 
đang trong nhiệm kỳ ba năm.
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HL 168

HL 169

QC 193-196

HL 170

Phó Giám tỉnh là cộng sự viên thứ nhất của 
Giám tỉnh trong tất cả những gì liên quan đến 
việc cai quản thông thường của tỉnh và trong 
những gì đã được đặc biệt ủy thác cho ngài.

Ngài thay mặt Giám tỉnh khi Giám tỉnh vắng 
mặt hay bị ngăn trở.

Khi Giám tỉnh qua đời và bao lâu Bề trên 
Cả chưa định liệu cách khác, Phó Giám tỉnh 
đảm nhận và thi hành toàn thể việc cai quản 
tỉnh dòng.

Quản lý tỉnh có nhiệm vụ quản trị các tài sản 
của tỉnh, kiểm soát và phối hợp kinh tế từng 
nhà, nhất trí với Giám tỉnh và theo những quy 
luật đã được thiết định.

Tu nghị Tỉnh là cuộc họp huynh đệ trong đó 
các cộng thể địa phương củng cố ý thức 
mình thuộc về cộng thể tỉnh, qua việc cùng 
nhau lo lắng tới các vấn đề chung.

Tu nghị Tỉnh cũng là Hội nghị đại diện cho 
các hội viên và các cộng thể địa phương.

Tu nghị quyết định những gì liên quan tới 
tỉnh, ngoại trừ thẩm quyền đã được Hiến 
Luật và Quy chế Tổng quát dành cho các cơ 
quan cai quản khác.
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HL 171

QC 167.190

HL 172

QC 168

Các nghị quyết của Tu nghị Tỉnh có sức ràng 
buộc sau khi được Bề trên Cả phê chuẩn 
với sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, trừ 
những gì đã được quy định trong khoản Hiến 
Luật 171,5.

Tu nghị Tỉnh có nhiệm vụ:

1. ấn định những gì liên quan đến bước 
tiến tốt đẹp của tỉnh;

2. tìm các phương thức thích hợp để cổ võ 
đời tu trì và mục vụ của cộng thể tỉnh;

3. nghiên cứu và kiểm chứng việc thực 
hiện cụ thể các nghị quyết của Tổng 
Tu nghị;

4. soạn thảo và duyệt lại Nội quy Tỉnh 
trong phạm vi những thẩm quyền 
được trao phó cho cấp này;

5. bầu một hay hai đại biểu cho Tổng Tu 
nghị và các người dự khuyết theo quy 
định của Quy Chế Tổng quát.

Thông thường Tu nghị Tỉnh sẽ được Giám 
tỉnh triệu tập ba năm một lần và mỗi khi Tổng 
Tu nghị được công bố; ngoại thường Tu nghị 
Tỉnh sẽ được triệu tập mỗi khi Giám tỉnh, với 
sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài và sau 
khi đã tham khảo Bề trên Cả, xét thấy việc 
đó thích hợp cho lợi ích của Tỉnh.
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HL 173

QC 161-65.
      168

HL 174

QC 165

Tham nghị vào Tu nghị Tỉnh với quyền bỏ 
phiếu gồm có:

1. Giám tỉnh, là người chủ tọa;

2. Các Cố vấn tỉnh;

3. Bề trên của mỗi Phụ tỉnh;

4. Điều hành viên Tu nghị tỉnh;

5. Giám đốc của mỗi nhà được thiết lập 
theo Giáo luật hay, nếu các vị này bị 
ngăn trở nghiêm trọng, thì Phó Giám 
đốc sẽ thay thế, với sự chấp thuận 
trước của Giám tỉnh;

6. Tập sư;

7. Các đại biểu của các cộng thể địa 
phương và của cộng thể tỉnh, được 
bầu giữa các hội viên đã khấn trọn 
theo quy định của Quy Chế Tổng 
quát.

Tất cả các hội viên khấn trọn và khấn 
tạm đều tham dự vào cuộc bầu cử các 
đại biểu của cộng thể địa phương và của 
cộng thể tỉnh.
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Cộng thể địa phương gồm các hội viên ở 
trong một nhà được thiết lập cách hợp pháp 
và sống tại đó đời sống chung trong sự hiệp 
nhất tinh thần dưới quyền bính của bề trên1, 
trong khi đồng trách nhiệm hoạt động cho sứ 
mệnh tông đồ.

Bề trên của mỗi cộng thể địa phương được 
gọi là Giám đốc.

Ngài là người thứ nhất chịu trách nhiệm về 
đời tu trì, về hoạt động tông đồ và việc quản 
trị tài sản.

Với sự cộng tác của Ban Cố vấn, ngài sinh 
động hóa và cai quản cộng thể theo quy định 
của Hiến Luật và Quy chế Tổng quát.

HL 175

Cộng thể 
địa phương

HL 176

Giám đốc

QC 29.
172-179.199

XIII.   VIỆC PHỤC VỤ CỦA QUYỀN BÍNH
           TRONG CỘNG THỂ ĐỊA PHƯƠNG

“Mỗi người tùy theo ơn lộc nhận được, hãy sử 
dụng mà phục vụ nhau, như những người quản 
lý khéo léo các ân sủng muôn hình vạn trạng 
của Thiên Chúa... Ai thi hành một chức vụ, hãy 
chu toàn dựa vào năng lực Thiên Chúa ban 
cho, ngõ hầu trong mọi sự Thiên Chúa được 
tôn vinh nhờ Đức Giêsu Kitô” (1 Pr 4,10-11).

1. xem CIC, kh. 608.
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HL 177

QC 170.171

HL 178

QC 180

HL 179

Giám đốc phải là linh mục, đã khấn trọn ít là 
năm năm và được Giám tỉnh bổ nhiệm với 
sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài và sự 
phê chuẩn của Bề trên Cả, sau khi cân nhắc 
ý kiến của hội viên trong tỉnh qua một cuộc 
tham khảo thích hợp.

Ngài giữ nhiệm kỳ ba năm và có thể được 
xác nhận cho một nhiệm kỳ ba năm nữa 
trong cùng một cộng thể.

Trong thời kỳ phục vụ của mình Giám đốc có 
thể được thuyên chuyển sang một chức vụ 
khác nếu Giám tỉnh, với sự ưng thuận của 
Ban Cố vấn ngài, xét là cần thiết.

Trong mỗi cộng thể địa phương cần có một 
Ban Cố vấn gồm các hội viên đã khấn trọn, 
không còn trong thời kỳ đào luyện ban đầu, 
tương xứng với những yêu cầu của các hoạt 
động và với số hội viên.

Ban Cố vấn này có nhiệm vụ cộng tác với Giám 
đốc trong việc sinh động hóa và cai quản. Giám 
đốc triệu tập và chủ tọa Ban Cố vấn.

Các thành viên Ban Cố vấn là:

1. Phó Giám đốc và Quản lý;

2. Các hội viên đặc trách các lãnh vực 
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QC 183

HL 180

QC 183

HL 181

hoạt động chính của cộng thể theo 
quy định của khoản Hiến Luật 180; 

3. Một hay nhiều hội viên được hội nghị 
hội viên bầu hằng năm, khi cộng thể 
có đông số, theo quy định của khoản 
Hiến Luật 180 và 186.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cộng thể địa 
phương và với sự ưng thuận của Ban Cố 
vấn mình, Giám tỉnh sẽ xác định lãnh vực 
nào của hoạt động cộng thể cần được đại 
diện trong Ban Cố vấn; ngài cũng sẽ xác định 
xem Hội nghị hội viên có cần bầu các cố vấn 
hay không và bầu bao nhiêu người.

Giám đốc phải có sự ưng thuận của Ban Cố 
vấn trong việc:

1. chấp thuận chương trình hằng năm 
về đời sống và hoạt động của cộng 
thể để đưa lên Giám tỉnh xác nhận;

2. đề nghị lên Giám tỉnh những thí 
nghiệm mới và những thay đổi 
nghiêm trọng liên quan tới mục tiêu 
công cuộc;

3. phê chuẩn ngân sách dự trù và bảng 
cân đối thu chi của cộng thể và của 
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QC 180

HL 183

QC 182

HL 182

QC 181

những công cuộc trực thuộc trách 
nhiệm chúng ta;

4. thực hiện những dịch vụ kinh tế mà 
khoản Hiến Luật 188 đã tiên liệu;

5. xác định các cuộc họp định kỳ bình 
thường của Ban Cố vấn.

Trong những vấn đề quan trọng khác Giám 
đốc luôn lắng nghe Ban Cố vấn mình.

Phó Giám đốc là người cộng sự thứ nhất 
của Giám đốc. Ngài thay mặt Giám đốc 
trong những trách nhiệm được đặc biệt 
ủy thác cho và nếu Giám đốc vắng mặt 
hay bị ngăn trở, ngài thay thế trong tất cả 
các điều liên quan tới việc cai quản thông 
thường. Bởi thế ngài phải là linh mục.

Khi Giám đốc qua đời và bao lâu Giám tỉnh 

Nếu hoàn cảnh đòi phải có một vài luật 
trừ, nhất là khi cộng thể có ít hội viên, 
Giám tỉnh với sự ưng thuận của Ban Cố 
vấn ngài, sau khi lắng nghe ý kiến của 
cộng thể địa phương liên hệ, có thể sửa 
đổi những cơ cấu bình thường và những 
vai trò trong nội bộ cộng thể, nhưng luôn 
phải giữ nguyên diện mạo của Giám đốc.
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HL 184

QC 198-202

HL 185

HL 186

Hội nghị 
Hội viên

QC 173.184

chưa định liệu cách khác, Phó Giám đốc 
đảm nhận và thi hành việc cai quản nhà.

Quản lý là người chịu trách nhiệm trực tiếp 
về việc quản trị các tài sản vật chất của nhà 
dòng, trực thuộc Giám đốc cùng với Ban Cố 
vấn của ngài. Quản lý thi hành việc phục vụ 
của mình trong tinh thần bác ái và nghèo khó.

Diện mạo và nhiệm vụ của những người đặc 
trách các lãnh vực hoạt động chính trong 
cộng thể sẽ được Tu nghị Tỉnh ấn định.

Hội nghị hội viên quy tụ tất cả các người 
Salêdiêng của cộng thể địa phương. Hội 
nghị được Giám đốc triệu tập và chủ tọa để 
cứu xét với tính cách tham khảo các vấn đề 
chính liên quan tới đời sống và hoạt động 
của cộng thể.

Hội nghị này cũng có nhiệm vụ bầu đại biểu 
cho Tu nghị Tỉnh và người dự khuyết, cũng 
như khi cần bầu các thành viên Ban Cố vấn 
địa phương theo qui định của khoản Hiến 
Luật 180.
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HL 188

QC 187

HL 187

Cần phải có phép của Bề trên Cả với sự 
ưng thuận của Ban Cố vấn ngài để:

1. Mua tậu, di nhượng, đổi chác, cầm 
thế, cho thuê các bất động sản;

2. Ký kết giao kèo vay mượn có hay 
không cầm thế;

Tu Hội Salêdiêng có quyền mua tậu, sở 
hữu, quản trị và di nhượng các tài sản vật 
chất. Quyền này có giá trị cho toàn Dòng, 
cho từng tỉnh, và từng nhà. Các tài sản ấy 
không được do một thế nhân đứng tên và 
chỉ được duy trì trong mức độ có ích trực 
tiếp cho các công cuộc.

Cấm mua tậu, giữ các bất động sản chỉ vì 
mục đích kiếm lời và mọi hình thức đầu tư 
trục lợi lâu dài, trừ những gì khoản Hiến 
Luật 188 đã tiên liệu.

XIV.   QUẢN TRỊ TÀI SẢN VẬT CHẤT
          

“Hãy bằng lòng với phận mình, vì chính Chúa 
đã phán: “Ta sẽ không bỏ rơi cũng không ruồng 
rẫy ngươi”... Đừng quên làm việc thiện và chia 
sẻ của cải mình cho kẻ khác: vì những hy tế 
như thế Chúa vui lòng chiếu nhận” (Dt 13,5.16).
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HL 189

3. Tiếp nhận tài sản thừa kế, di tặng 
hay tặng phẩm có tính cách hữu 
thường; về các của nhận được với 
tính cách vô thường, thì chỉ cần 
báo cáo;

4. Thiết lập các quĩ trợ cấp hằng năm, 
quĩ học bổng, quĩ bổng lễ, những 
tặng vật riêng biệt hay những quĩ 
phúc lợi;

5. Xây dựng công trình mới, phá hủy 
những công trình hiện hữu hay thực 
hiện những biến đổi quan trọng.

Để xin phép này, khi các dịch vụ thuộc cấp 
tỉnh hay địa phương, các cơ quan liên hệ 
phải đệ trình đầy đủ tài liệu, kèm theo ý 
kiến của Giám tỉnh cùng Ban Cố vấn ngài 
và cả ý kiến của Giám đốc cùng Ban Cố 
vấn ngài nếu liên quan tới một nhà.

Đối với tất cả các dịch vụ được khoản Hiến 
Luật 188 nói tới, Bề trên Cả với sự ưng thuận 
của Ban Cố vấn ngài, sau khi lắng nghe ý kiến 
các Giám tỉnh cùng các Ban Cố vấn liên hệ và 
lưu ý đến những quyết định của Tông Tòa liên 
quan đến vấn đề, sẽ xác định những lằn mức 
giá trị trong đó Giám tỉnh với sự ưng thuận của 
Ban Cố vấn ngài có thẩm quyền cho phép thực 
hiện các dịch vụ đó qua một thủ tục tương tự.
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HL 190

QC 30.190.  
      192. 202

Tất cả các tài sản vật chất trong phạm vi 
mỗi cấp đều được tổng quản lý, các quản 
lý tỉnh và các quản lý địa phương quản trị, 
dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của các 
Bề trên và các Ban Cố vấn liên hệ, phù hợp 
với những qui định của Giáo luật, của Hiến 
Luật và Quy Chế tổng quát, và tuân theo 
luật lệ hiện hành tại các nước khác nhau.

Đối với những dịch vụ vượt quá số tiền được 
Tông Tòa ấn định, hay đối với những tặng 
vật dâng cúng và những bảo vật có giá trị lịch 
sử hay nghệ thuật, còn cần phép của chính 
Tông Tòa1.

1. xem CIC, kh. 638,3.
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HL 191

Luật riêng 
của Tu Hội 
chúng ta

HL 192

Ý nghĩa 
và việc 
giải thích 
Hiến Luật

Đời sống và hoạt động của các cộng thể và 
các hội viên được điều hành bởi luật phổ 
quát của Giáo Hội và luật riêng của Tu Hội 
chúng ta.

Luật riêng này được trình bày trong Hiến 
Luật, tiêu biểu cho bộ luật nền tảng của 
chúng ta, trong Quy chế Tổng quát, trong 
các nghị quyết của Tổng Tu nghị, trong các 
Chỉ nam tổng quát và các Nội quy Tỉnh, cũng 
như trong các quyết định khác của các cấp 
thẩm quyền.

Hiến Luật hiện hành chứa đựng sự phong 
phú thiêng liêng của truyền thống những 
người Salêdiêng Don Bosco và xác định kế 
hoạch tông đồ của Tu Hội chúng ta.

Qua việc phê chuẩn Hiến Luật, Hội Thánh 
bảo đảm con đường Đấng Sáng Lập vạch 
ra trung thực với Tin Mừng, và nhìn nhận 
nơi con đường này “một lợi ích đặc biệt cho 
toàn thể Dân Chúa"1.

KẾT LUẬN
          

“Con chạy theo đường lệnh truyền của Chúa, 
bởi Chúa làm cho lòng con vui sướng” .

(Tv 119,32)



Việc Phục vụ Quyền bính trong Tu Hội chúng ta      143

HL 194

Rời bỏ 
Tu Hội

HL 193

Giá trị 
ràng buộc
của 
Hiến luật

Trong trường hợp một hội viên theo lương 
tâm xét thấy mình cần rút lui khỏi Tu Hội, họ 
sẽ làm việc đó trước mặt Thiên Chúa và sau 
khi đã bàn hỏi với những người thận trọng. 
Họ được các anh em hội viên nâng đỡ bằng 
niềm cảm thông và tình bác ái.

Tuy nhiên, hội viên chỉ có thể bỏ Tu Hội khi 
thời gian khấn tạm đã chấm dứt hoặc không 

Hiến Luật ràng buộc mỗi hội viên dựa vào 
sức mạnh của những cam kết họ tự do đảm 
nhận trước mặt Hội Thánh qua việc tuyên 
khấn tu trì.

Các bề trên cao cấp, trong khi giữ vững những 
gì luật phổ quát qui định1, có thể miễn chuẩn 
tạm thời từng khoản liên quan đến kỷ luật.

Chỉ Tông Tòa mới là người cắt nghĩa trung 
thực Hiến Luật; nhưng vì việc hướng dẫn 
thực tiễn của Tu Hội và vì lợi ích của hội 
viên, thì ngoài Tổng Tu nghị, Bề trên Cả 
cùng với Ban Cố vấn của ngài cũng có thể 
cắt nghĩa.

1. RD 14; x PC 1.

1. xem CIC, kh. 85-87; 90; 92; 93; 1245.
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HL 195

Trung thành 
và bền đỗ

HL 196

Con đường 
dẫn tới 
tình yêu

còn được chấp nhận vào đợt khấn kế tiếp; 
hay khi họ đã được tháo gỡ cách hợp pháp 
khỏi các lời khấn và các cam kết họ đã đảm 
nhận bằng chính việc tuyên khấn để chuyển 
sang một hội dòng khác, qua phép miễn 
chuẩn hay qua việc thải hồi, theo qui định 
của luật phổ quát 1.

Trung thành với cam kết mình đã đảm nhận 
qua việc tuyên khấn tu trì là một sự đáp trả 
không ngừng được canh tân trước giao ước 
đặc biệt mà Chúa đã ký kết với chúng ta.

Sự bền đỗ của chúng ta hoàn toàn dựa vào 
sự trung tín của Thiên Chúa, Đấng đã yêu 
ta trước, và được nuôi dưỡng bởi ơn thánh 
hiến của Ngài. Nó cũng được nâng đỡ bởi 
lòng yêu mến thanh thiếu niên mà chúng ta 
được sai tới, và nó được diễn tả qua lòng tri 
ân đối với Chúa về những hồng ân mà đời 
sống Salêdiêng cống hiến cho chúng ta.

Luật sống của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, 
Đấng Cứu Thế được loan báo trong Tin 
Mừng, nay đang sống trong Hội Thánh và 
trong thế giới. Chúng ta khám phá ra Ngài 

1. Xem  CIC, kh. 685; 688;689;691-704.
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hiện diện nơi Don Bosco, người đã hiến đời 
mình cho thanh thiếu niên.

Đáp lại lòng ưu ái của Chúa Giêsu, Đấng đã 
kêu gọi chúng ta đích danh, và được Đức 
Maria hướng dẫn, chúng ta đón nhận Hiến 
Luật như di chúc của Don Bosco, sách đời 
sống cho chúng ta và bảo chứng niềm cậy 
trông cho những kẻ bé mọn và nghèo khổ.

Chúng ta suy gẫm Hiến Luật trong đức tin và 
nỗ lực đem ra thực hành: đối với chúng ta, 
những môn đệ của Chúa, Hiến Luật là một 
con đường dẫn tới tình yêu.





 QUY CHẾ
TỔNG QUÁT





Phần Một

Được sai tới các Thanh Thiếu Niên 
trong Cộng thể theo Đức Kitô





QC 1

HL 26.77

QC 2

HL 27

Mỗi tỉnh hãy nghiên cứu hoàn cảnh giới 
trẻ và giới bình dân, lưu tâm đến bối cảnh 
xã hội nơi mình hoạt động. Cần định kỳ 
kiểm chứng xem các công cuộc và hoạt 
động của mình có phục vụ thanh thiếu 
niên nghèo khổ hay không: trước hết là 
các thanh thiếu niên nghèo khổ về kinh 
tế, xã hội và văn hóa, đôi khi tới mức cùng 
cực, và vì thế vô phương thành đạt; rồi 
đến các thanh thiếu niên nghèo trên bình 
diện tình thương, luân lý và thiêng liêng, 
do đó dễ rơi vào tình trạng thờ ơ, vô thần 
và phạm pháp; sau cùng, các thanh thiếu 
niên sống bên lề xã hội và Giáo Hội.

Các tỉnh hãy nâng đỡ nỗ lực giáo dục những 
người lao động trẻ. Hãy dấn mình vào việc 
mục vụ của Giáo Hội địa phương với những 
sáng kiến và việc phục vụ chuyên biệt. Hãy 
tìm hiểu thế giới lao động và hoàn cảnh của 
người lao động trẻ. Hãy chăm sóc các trung 
tâm huấn nghiệp về mặt mục vụ, sư phạm 
và kỹ thuật, và sắp xếp những chương trình 
thích hợp nhằm giáo dục cho thanh thiếu niên 
có được một linh đạo chân chính về lao động.

I.   NHỮNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG 
      SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA
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QC 3

HL 26

Việc phục vụ giáo dục mục vụ của chúng 
ta ưu tiên hướng về giới trẻ nam.

Thanh thiếu nữ cũng được tiếp nhận trong 
các công cuộc chúng ta, theo những tiêu 
chuẩn và quy tắc do Tu nghị Tỉnh đề ra. 
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QC 4

HL 31-39.47

QC 5

HL 38.47

QC 6

Được gợi hứng từ Hệ thống Giáo dục Dự 
phòng, mỗi cộng thể tỉnh hãy soạn thảo kế 
hoạch giáo dục mục vụ của mình để đáp ứng 
hoàn cảnh giới trẻ và các môi trường bình dân.

Phù hợp với kế hoạch này, cộng thể địa 
phương cùng với mọi phần tử của cộng 
đoàn giáo dục mục vụ cũng phải soạn một 
kế hoạch hướng dẫn mọi sáng kiến vào việc 
rao giảng Tin Mừng.

Việc thể hiện kế hoạch của chúng ta đòi hỏi 
thành lập cộng đoàn giáo dục mục vụ tại 
mỗi môi trường và công cuộc. Hạt nhân sinh 
động hóa cộng đoàn này là cộng thể tu sĩ.

Người Salêdiêng hãy tham dự vào việc soạn 
thảo, thực hiện và duyệt xét kế hoạch, đồng 
thời vận động các thanh thiếu niên, phụ huynh 
và các cộng sự viên tham gia trong bầu khí 
gia đình, mỗi người tùy theo vai trò của mình.

Nhờ những tiến trình thích hợp, cần làm cho 
những khía cạnh đặc trưng của khoa sư 
phạm chúng ta được biểu hiện ra trong kế 

II.   VIỆC PHỤC VỤ GIÁO DỤC 
       MỤC VỤ CỦA CHÚNG TA
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HL 32.33

QC 7

HL 34.36

QC 8

HL 32.33

hoạch và được vun trồng trong thực hành: 
việc tham gia có trách nhiệm và tích cực của 
thanh thiếu niên; việc giáo dục tình yêu đầy 
tế nhị; tính nghiêm túc trong việc đào luyện 
văn hóa, xã hội và nghề nghiệp; việc truyền 
thông qua những hình thức nghệ thuật và 
giải trí.

Hạt nhân trung tâm của kế hoạch này phải là 
một chương trình rõ ràng nhắm tới việc giáo 
dục đức tin. Chương trình đó phải theo sát 
thanh thiếu niên trong bước tăng trưởng của 
chúng và phối hợp được các hình thức huấn 
giáo khác nhau, các việc cử hành cũng như 
các nỗ lực tông đồ.

Nên cổ võ việc hình thành các nhóm và các 
hội đoàn theo lứa tuổi và sở thích của thanh 
thiếu niên, và lo duy trì chúng. Đặc biệt nên 
phát động các nhóm dấn thân Kitô giáo cũng 
như các nhóm tham gia vào sứ mệnh và 
sống tinh thần Salêdiêng.

Nên nhạy bén trước phong trào đại kết 
địa phương và đáp ứng những đòi hỏi của 
phong trào ấy, đặc biệt tại những nơi có các 
tín ngưỡng khác nhau.
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QC 9

HL 37

QC 10

Với sự trợ giúp của những nhà giáo dục 
chuyên môn và qua việc tổ chức những sinh 
hoạt xứng hợp, chúng ta hãy dấn thân vào việc 
định hướng đời sống cho thanh thiếu niên.

Cần tỏ ra nhạy bén đặc biệt trong việc nhận 
ra các thanh thiếu niên có dấu ơn gọi giáo 
dân, tu sĩ và linh mục, và theo dõi các em với 
những sáng kiến thích hợp.

Để duy trì và phát triển cách có hệ thống 
những hình thức hiện diện mục vụ và giáo 
dục khác nhau của mình, mỗi tỉnh cần có 
chương trình chuẩn bị và cập nhật nhân sự, 
luôn lưu ý đến năng khiếu của hội viên và nhu 
cầu của công cuộc.



156      Quy Chế Tổng Quát  

QC 11

HL 42

QC 12

HL 42

Nguyện xá là một môi trường giáo dục được 
mở ra với nhiệt tình truyền giáo để phục vụ 
cho trẻ em và thanh niên.

Phải tổ chức nguyện xá như một việc phục 
vụ của cộng thể. Việc phục vụ này nhằm 
rao giảng Tin Mừng, phải cống hiến cho 
từng người và các nhóm điều kiện phát triển 
những lợi ích của họ theo những cách thức 
và phương pháp khác nhau.

Các hoạt động phải luôn hướng tới những 
mục tiêu giáo dục, đồng thời hướng dẫn thanh 
thiếu niên biết sử dụng cách lành mạnh thời 
giờ nhàn rỗi.

Trung tâm trẻ là môi trường dành cho thanh 
thiếu niên. Chú tâm tới các nhu cầu của 
chúng, trung tâm trẻ duy trì các đặc tính của 
nguyện xá, nhưng dành ưu tiên cho tương 
quan nhóm và tạo điều kiện cho những tiếp 
xúc cá nhân.

Các hoạt động đào luyện và tông đồ đúng 
nghĩa phải trổi hơn các hoạt động giải trí.

III.   CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG CUỘC 
      
Nguyện xá và Trung tâm Trẻ
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QC 13

HL 41.42

QC 14

Trường học ở các cấp khác nhau, các trung 
tâm huấn nghiệp và các học viện giáo dục 
cao cấp cổ vũ việc phát triển toàn diện thanh 
thiếu niên, qua việc hấp thụ và cải thiện nền 
văn hóa với óc phê phán, qua việc giáo dục 
các em sống đức tin nhằm biến đổi xã hội 
bằng những giá trị Kitô giáo.

Tiến trình giáo dục được thực hiện theo 
phương cách Salêdiêng, với trình độ chuyên 
môn về kỹ thuật và sư phạm được công 
nhận. Tiến trình này phải được xây dựng 
trên những giá trị văn hóa vững chắc và đáp 
ứng những nhu cầu của thanh thiếu niên. 
Chương trình phải kết hợp hài hòa các hoạt 
động đào luyện tri thức và nghề nghiệp với 
các sinh hoạt trong thời giờ rảnh rỗi.

Phải định kỳ kiểm chứng hiệu năng của các 
nội dung và phương pháp sư phạm cũng 
như giảng dạy, cả trong tương quan với bối 
cảnh xã hội, với thế giới lao động và với việc 
mục vụ của Giáo Hội.

Trường học Salêdiêng phải mang tính bình 
dân về địa điểm, văn hóa và các mục tiêu mà 
trường dành ưu tiên, cũng như về thành phần 
thanh thiếu niên mà trường tiếp nhận. Nhà 

Trường học và Trung tâm Huấn nghiệp
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HL 29.33

QC 16

HL 6.28.37

QC 15

HL 42

trường nên tổ chức các việc phục vụ hữu ích 
cho dân chúng trong vùng, như các khóa dạy 
nghề và văn hóa, các lớp bình dân học vụ, bổ 
túc văn hóa, các quĩ học bổng, và các sáng 
kiến tương tự khác.

Các trung tâm hướng dẫn ơn gọi tiếp nhận 
và theo dõi các thanh thiếu niên cảm thấy 
mình được Chúa gọi dấn thân trong Hội 
Thánh và trong Dòng.

Cũng có thể thực hiện việc phục vụ này bằng 
cách tổ chức những cuộc gặp gỡ cấp địa 
phương hay miền, thiết lập các nhóm ơn gọi 

Nội trú và ký túc xá phục vụ các thanh thiếu 
niên vô gia đình hay tạm thời xa gia đình. 
Trong các nơi đó cần khuyến khích những 
tương quan nhân vị, tạo cho thanh thiếu niên 
có trách nhiệm tổ chức đời sống thường nhật 
và cho các em điều kiện thực hiện những 
hoạt động nhóm. Cần duy trì việc tiếp xúc với 
gia đình hoặc những người có trách nhiệm 
trên các thanh thiếu niên và sự liên hệ với 
nhà trường hay môi trường làm việc các em 
thường lui tới.

Những hoạt động phục vụ ơn gọi

Nội trú và Ký túc xá
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QC 18

HL 30

QC 19

HL 30.118

QC 17

HL 6.28.37

hay hội nhập các thanh thiếu niên vào một 
cộng thể nào đó của chúng ta.

Mỗi Giám tỉnh với Ban Cố vấn ngài có nhiệm 
vụ ấn định các quy luật nhằm sinh động hóa 
và phối hợp hoạt động truyền giáo.

Các tỉnh có các địa sở truyền giáo phải chăm 
lo việc phục vụ truyền giáo và chuẩn bị nhân 
sự cho việc đối thoại với các nền văn hóa 
chưa được đón nhận Tin Mừng, kể cả các 
nền văn hóa của những dân tộc thiểu số.

Mỗi người truyền giáo nên có điều kiện 
theo học tại các trung tâm học vụ do Giáo 
Hội địa phương hay tỉnh dòng tổ chức nhằm 
chuẩn bị chuyên môn và cập nhật hóa. Họ 
hãy chăm lo học ngôn ngữ và các khoa nhân 
chủng và nhân loại học.

Đệ tử viện là một trung tâm hướng dẫn ơn 
gọi Salêdiêng. Cởi mở với môi trường và tiếp 
xúc với gia đình, đệ tử viện giúp các thanh 
thiếu niên và thanh niên có những đức tính 
thích hợp với đời tu và linh mục hiểu biết và 
đáp lại ơn gọi tông đồ của mình.

Các Công cuộc Truyền giáo
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QC 22

HL 30

QC 20

HL 49

QC 21

Tại những xứ lương dân, người Salêdiêng 
qua việc áp dụng phương pháp giáo dục 
mục vụ của mình, cần tạo điều kiện cho 
bước đường trở về với đức tin, nhưng luôn 
tôn trọng các giá trị riêng của nền văn hóa và 
đạo giáo tại địa phương.

Nơi nào bối cảnh tôn giáo, xã hội hoặc chính 
trị không cho phép có những hình thức công 
khai truyền bá Phúc Âm, Tu Hội hãy nâng đỡ 
và triển khai sự hiện diện truyền giáo bằng 
chứng tá và phục vụ.

Thông thường các trụ sở truyền giáo không 
được có dưới ba hội viên.

Nên cổ võ những dịp gặp gỡ để tạo thuận lợi 
cho đời sống chung, tinh thần tương trợ, sự 
tăng trưởng thiêng liêng và việc trao đổi kinh 
nghiệm mục vụ.

Mỗi người truyền giáo có thể định kỳ về thăm 
quê hương theo quy định của tỉnh dòng mình 
hay của hội đồng liên tỉnh. Giám tỉnh của 
người truyền giáo sẽ giới thiệu với Giám tỉnh 
nơi họ sẽ lưu trú và lo cung ứng những gì họ 
cần trong suốt thời gian lưu trú.

Các hội viên thuộc tỉnh dòng đón tiếp người 
truyền giáo hãy đối đãi với họ cách quảng 
đại và thân ái.
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QC 24

HL 30.138

QC 25

QC 23

Để nâng đỡ hoạt động truyền giáo, Bề trên 
Cả với sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài 
và nhất trí với Giám tỉnh địa phương, có thể 
thiết lập các văn phòng truyền giáo trên cấp 
Tu Hội.

Việc tổ chức và hoạt động của những văn 
phòng này lệ thuộc vào Giám tỉnh hay các 
Giám tỉnh tại các địa hạt mà văn phòng đó 
hoạt động, nhưng cần có quy ước trước 
với Bề trên Cả và nhất trí với Tổng Cố vấn 
Truyền giáo và Tổng Quản lý. 

Việc thiết lập các văn phòng truyền giáo 
địa phương hay các chi nhánh thuộc thẩm 
quyền Giám tỉnh với sự ưng thuận của Ban 
Cố vấn ngài và được Tổng Cố vấn Truyền 
giáo đồng ý.

Chúng ta cũng thực hiện sứ mệnh trong các 
giáo xứ để đáp ứng nhu cầu mục vụ của 
Giáo Hội địa phương tại những vùng cống 
hiến được một lãnh vực thích hợp cho việc 
phục vụ giới trẻ và giới bình dân.

Phù hợp với những quy định của Thánh Bộ 
Truyền bá Phúc Âm cho các Dân tộc, tại địa 
sở mà việc tông đồ được ủy thác cho chúng 
ta, cần lập quy ước cần thiết với giáo quyền.

Giáo xứ
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HL 29.42

QC 27

HL 48

QC 26

HL 9.31. 
     33.44

Việc tiếp nhận các giáo xứ phải được thực 
hiện qua những quy ước giữa Giám tỉnh và 
Bản Quyền sở tại, với sự chấp thuận trước 
của Bề trên Cả cùng với sự ưng thuận của 
Ban Cố vấn ngài.

Linh mục quản xứ hay người điều hành 
được Giám tỉnh chọn, sau khi đã nghe ý kiến 
của Ban Cố vấn ngài, và được Giám tỉnh giới 
thiệu với Bản Quyền sở tại.

Linh mục quản xứ chịu trách nhiệm về bổn 
phận Dòng đảm nhận trước mặt Hội Thánh, 
và chu toàn bổn phận đó với sự cộng tác của 
các hội viên phục vụ giáo xứ.

Giáo xứ được trao cho Tu Hội phải nổi bật 
về tính cách bình dân và sự chú tâm tới 
thanh thiếu niên, đặc biệt những em nghèo 
khổ nhất.

Giáo xứ phải lấy cộng thể tu sĩ làm trung tâm 
sinh động hóa. Phải coi nguyện xá và trung 
tâm trẻ như những thành phần nòng cốt cho 
kế hoạch mục vụ của mình. Phải coi trọng 
việc dạy giáo lý có hệ thống cho tất cả mọi 
người và cố gắng đến với những người còn 
xa cách. Phải chú tâm kết hợp việc rao giảng 
Tin Mừng với việc thăng tiến nhân bản. Phải 
cổ võ việc phát triển ơn gọi của mỗi người.
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QC 29

HL 44.176

QC 30

HL 190

QC 28

HL 48

Nơi nào hoàn cảnh cho phép, nên xúc tiến 
việc thiết lập theo giáo luật nhà Salêdiêng để 
phục vụ giáo xứ với vị Giám đốc riêng kiêm 
quản xứ.

Khi hai chức vụ Giám đốc và quản xứ tách 
biệt, Giám đốc phải lo đến sự hiệp nhất và 
chân tính Salêdiêng của cộng thể, và khích lệ 
tinh thần đồng trách nhiệm giữa các hội viên 
trong việc thực hiện kế hoạch mục vụ giáo xứ.

Về các báo cáo quản trị, phải theo những gì 
khoản Quy chế Tổng quát 190 quy định và 
cũng phải lưu ý tới các bổn phận đối với cộng 
đoàn giáo xứ theo quy định của giáo luật.

Cần phải giữ cho phân biệt rõ ràng, qua 
những tài liệu sổ sách thích hợp, những tài 
sản thuộc về giáo xứ theo đúng nghĩa và 
những tài sản thuộc về Tu Hội.

Các hội viên phục vụ giáo xứ cần có sự ổn 
định do đòi hỏi của chức vụ và lợi ích của các 
tín hữu. Tuy nhiên, theo thẩm định của Bề 
trên, cũng nên có những thay đổi cần thiết 
về nhân sự và chức vụ theo đường hướng 
của Giáo Hội địa phương. Thông thường 
linh mục quản xứ không tại chức quá chín 
năm. Cần phải thông báo cho Đức Giám mục 
trước khi thuyên chuyển linh mục quản xứ.
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QC 32

HL 6.43

QC 33

QC 31

HL 6.43

Người Salêdiêng hãy lo giáo dục thanh thiếu 
niên hiểu biết các ngôn ngữ của truyền thông 
xã hội và có óc phê phán, khiếu thẩm mỹ và 
cảm thức luân lý. Hãy nâng đỡ các sinh hoạt 
âm nhạc và kịch nghệ, cũng như các câu lạc 
bộ đọc sách và phim ảnh.

Cần tăng cường các nguồn thông tin và đối 
thoại bên trong cũng như bên ngoài Tu Hội 
và Gia đình Salêdiêng (Tập san, Thông Tấn 

Tùy khả năng từng địa phương, Giám tỉnh 
cùng với Ban Cố vấn ngài cần cổ võ sự hiện 
diện mục vụ của chúng ta trong lãnh vực 
truyền thông xã hội. Ngài hãy chuẩn bị các 
hội viên dấn thân vào các ngành ấn loát, điện 
ảnh, truyền thanh và truyền hình; ngài thiết 
lập và tăng cường những trung tâm xuất bản 
nhằm ấn hành và phổ biến sách báo, tài liệu, 
tạp chí, cũng như những trung tâm sản xuất 
và phát các chương trình thính thị, truyền 
thanh và truyền hình.

Các việc phục vụ này phải được đặt trên 
những cơ sở pháp lý và kinh tế vững chắc, 
cũng như phải tìm được những hình thức 
liên kết và hợp tác với các trung tâm của các 
tỉnh dòng khác, với Tổng Cố vấn Gia đình 
Salêdiêng và Truyền thông Xã hội.

Truyền thông xã hội
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HL 6.43.59

QC 34

HL 43

QC 35

HL 41.42.44

Trước khi có được sự kiểm duyệt của Giáo 
quyền theo như giáo luật đòi hỏi, các sách 
xuất bản phải được Kiểm duyệt viên do Giám 
tỉnh chỉ định duyệt.

Đôi khi việc phục vụ thanh thiếu niên đòi 
chúng ta phải hiện diện trong các tổ chức 
ngoài Salêdiêng nhằm cộng tác trực tiếp hơn 
với các Giáo Hội địa phương trong công tác 
mục vụ giới trẻ hay thế giới lao động và trong 
việc chăm sóc ơn gọi.

Việc đảm nhận những trách nhiệm ấy và 
kiểm chứng sự xứng hợp của chúng thuộc 
thẩm quyền Giám tỉnh với sự ưng thuận của 
Ban Cố vấn ngài.

Các hội viên được cắt cử vào những hoạt 
động như thế phải thật sự hội nhập vào cộng 
thể Salêdiêng. Cộng thể có bổn phận quan 
tâm tới công việc của họ với tinh thần huynh 
đệ và đồng trách nhiệm.

Phục vụ trong các cơ cấu ngoài Salêdiêng 

Salêdiêng, phim tài liệu, băng dĩa video...), 
bằng cách sử dụng thích đáng cả các phương 
tiện do nền kỹ thuật mới cống hiến.

Những trung tâm xuất bản hoạt động trong 
cùng một nước hay một vùng nên tìm các 
hình thức cộng tác thích hợp để đi đến một 
kế hoạch thống nhất.
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QC 36

HL 5

QC 37

HL 5

QC 38

Với sự hỗ trợ của các ủy viên chuyên trách, 
Giám tỉnh và Giám đốc có nhiệm vụ gây cho 
các cộng thể ý thức về bổn phận phải đảm 
nhận trong Gia đình Salêdiêng.

Nhất trí với những người hữu trách của các 
nhóm khác nhau, trong tinh thần phục vụ và 
tôn trọng sự tự quản của mỗi nhóm, cộng thể 
nâng đỡ tinh thần các nhóm, cổ võ các cuộc 
gặp gỡ, tạo thuận lợi cho việc cộng tác giáo 
dục mục vụ và vun trồng nỗ lực chung đối 
với ơn gọi.

Đối với Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, để đáp 
ứng những yêu cầu của họ và tùy khả năng 
của chúng ta, chúng ta dành cho họ sự trợ 
giúp huynh đệ và thừa tác vụ linh mục.

Chúng ta cộng tác với họ để đào sâu linh đạo 
và khoa sư phạm của Don Bosco cũng như 
để giữ cho chiều kích Maria là nét đặc biệt 
của đoàn sủng Salêdiêng luôn sinh động.

Mỗi cộng thể cần ý thức bổn phận phải nâng 
đỡ và làm tăng trưởng Hội Cộng tác viên 
Salêdiêng vì lợi ích của Giáo Hội. Hãy góp 
phần vào việc đào luyện các phần tử của 

IV.   PHỤC VỤ GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG       
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HL 5.47

QC 40

HL 5

QC 41

QC 38

HL 5

Hội, phổ biến và cổ võ ơn gọi này, nhất là 
giữa các thanh thiếu niên có tinh thần dấn 
thân hơn và giữa các cộng sự viên giáo dân.

Chúng ta cống hiến sự nâng đỡ thiêng liêng 
cho các Nữ Chí nguyện Don Bosco, cho các 
Tu Hội, dòng cũng như đời, đã khẳng định 
sống kế hoạch tông đồ phù hợp với tinh thần 
Salêdiêng trong nội quy của họ và đã xin gia 
nhập vào Gia đình Salêdiêng theo yêu cầu 
của Hội nghị hay Tổng Tu nghị của họ và đã 
được Bề trên Cả công nhận.

Tập san Salêdiêng, do Don Bosco sáng lập, 
truyền bá sự hiểu biết về tinh thần và hoạt 
động Salêdiêng, nhất là hoạt động truyền 
giáo và giáo dục.

Cộng thể cần duy trì mối tương quan bằng 
hữu với các cựu học viên, đặc biệt chú ý tới 
các cựu học viên trẻ hơn. Hãy quan tâm tới 
họ qua việc tạo cho họ cơ hội gặp gỡ, đào 
luyện và cộng tác.

Cộng thể hãy khuyến khích và nâng đỡ Hội 
Cựu học viên Don Bosco và cùng với Hội, 
tìm cách đến với những người xa cách.

Hãy nâng đỡ những người nhạy cảm hơn về 
những giá trị Salêdiêng nhằm giúp làm chín 
muồi ơn gọi cộng tác viên nơi họ.
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HL 5.6.43

Nó chú trọng tới các vấn đề thanh thiếu niên, 
khích lệ sự cộng tác và tìm cách khơi dậy 
những ơn gọi.

Hơn nữa nó còn là phương tiện đào luyện và 
là sợi dây hiệp nhất cho các nhóm khác nhau 
của Gia đình Salêdiêng.

Tập san được biên soạn theo chỉ dẫn của Bề 
trên Cả và Ban Cố vấn ngài trong những ấn 
bản và ngôn ngữ khác nhau.
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QC 42

HL 50.55

QC 43

HL 52

QC 44

HL 84

QC 45

Mỗi năm cộng thể địa phương cũng như tỉnh 
quy tụ quanh Giám đốc và Giám tỉnh, mừng 
ngày cộng thể như dấu chỉ tình hiệp thông 
huynh đệ và cách biểu lộ lòng biết ơn.

Để tạo thuận lợi cho sức khỏe, hoạt động tông 
đồ, đời sống chung, bầu khí hồi tâm và cầu 
nguyện, mỗi hội viên hãy tránh lối làm việc vô 
tổ chức và cộng thể phải phân phối quân bình 
các trách nhiệm, bảo đảm giờ giấc nghỉ ngơi 
và thinh lặng, cũng như các dịp giải trí chung 
thích hợp.

Theo gương Đấng Sáng Lập và ý thức về sự 
nhiệm nhặt mà đời tu và những trách nhiệm 
do công việc đòi hỏi, Bề trên và mỗi phần tử 
trong cộng thể phải giữ cho ý thức được luôn 
cảnh giác về bổn phận luân lý của mình trong 
việc chọn sách báo, phim ảnh và việc sử 
dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

Cộng thể nên nồng hậu đón tiếp những 
người lui tới hay khách viếng thăm, đặc biệt 
các hội viên.

Việc mời dùng bữa phải được sự nhất trí của 
Giám đốc.

V.   CỘNG THỂ HUYNH ĐỆ VÀ TÔNG ĐỒ 
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HL 56

QC 46

QC 47

HL 54.94

QC 48

HL 55

Tuy nhiên, không được tiếp nhận người 
ngoài vào chung sống với cộng thể nếu 
không có phép của Giám tỉnh.

Cộng thể giữ mối giao hảo thân tình và biểu 
lộ lòng yêu mến biết ơn đối với gia đình mỗi 
hội viên.

Người Salêdiêng bỏ nhà cửa để theo Đức Kitô 
vẫn giữ nguyên tình cảm đối với những người 
thân thích, cách riêng đối với cha mẹ mình. Họ 
biểu lộ tình cảm ấy qua kinh nguyện, thư tín và 
thăm viếng.

Để tỏ dấu hiệp thông với các anh em quá cố, 
mỗi cộng thể phải đặc biệt tưởng nhớ tới họ 
và quy định thời gian thuận tiện nhất cho việc 
đọc vong danh lục hằng ngày ở nơi chung.

Theo truyền thống Salêdiêng, Giám đốc hay 
người thay ngài hãy thân tình ngỏ cùng cộng 
thể đôi lời "huấn từ tối" (buona notte), tốt hơn 
cả là sau kinh tối.
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QC 49

HL 70

QC 50

HL 65

QC 51

Những 
đòi hỏi của 
lời khấn

Trong bầu khí tín nhiệm, mỗi hội viên hãy năng 
gặp gỡ Giám đốc và bày tỏ cho ngài tình trạng 
sức khỏe của mình, bước tiến hành của việc 
tông đồ, những khó khăn gặp phải trong đời 
sống tu trì cũng như trong đời bác ái huynh đệ, 
và tất cả những gì có thể mang lại lợi ích cho 
từng người và cho cộng thể.

Giám đốc hãy coi việc sẵn sàng tiếp nhận và 
lắng nghe anh em là một trong những nhiệm 
vụ chính của mình.

Để nâng đỡ tinh thần gia đình và để khỏi 
gây phương hại cho những đòi hỏi của việc 
hoạch định chương trình cộng thể, hội viên 
khi phải vắng nhà, nhất là khi đi thăm viếng, 
du lịch hay nghỉ hè, cần thỏa thuận với Giám 
đốc của mình. Nếu phải vắng mặt một thời 
gian dài, họ cần dàn xếp theo những gì đã 
được giáo luật quy định (x CIC, kh. 665,1).

Việc nhượng các quyền sử dụng, hưởng hoa 
lợi và quản trị tài sản cũng bao gồm điều kiện 
minh nhiên là hội viên không được can dự 
vào trách nhiệm quản lý các tài sản của mình.

VI.   THEO ĐỨC KITÔ VÂNG PHỤC
         NGHÈO KHÓ THANH KHIẾT    

Nghèo khó của chúng ta
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HL 74

QC 52

HL 74

QC 53

HL 74

QC 53

Với phép của Giám tỉnh, khi có lý do chính 
đáng, hội viên có thể sửa đổi việc chuyển 
nhượng cũng như việc định đoạt có liên 
quan đến tài sản của mình, và lập các chứng 
từ sở hữu do dân luật quy định.

Họ cũng phải giữ tất cả những điều trên đối 
với những tài sản họ sẽ sở hữu sau khi khấn.

Đàng khác, họ phải định kỳ báo cáo cho 
Giám tỉnh về các tài sản mình còn giữ quyền 
sở hữu và về tình trạng của chúng.

Chúc thư trong đó hội viên định đoạt các tài sản 
hiện tại và tương lai của mình theo dân luật sẽ 
được viết thành hai bản, một bản sẽ được lưu 
giữ trong công hàm tỉnh. Nếu cần thay đổi điều 
nào trong chúc thư ấy, thì phải dựa theo những 
quy định của giáo luật và dân luật.

Trong tinh thần ly thoát theo Tin Mừng, sau ít 
là mười năm khấn trọn và với sự ưng thuận 
của Bề trên Cả, hội viên có thể dứt khoát từ 
bỏ các tài sản cá nhân. Chứng thư từ bỏ này 
sẽ được viết theo các quy định của dân luật 
tại nước mình.

Trong tinh thần ly thoát theo Tin Mừng, sau ít 
là mười năm khấn trọn và với sự ưng thuận 
của Bề trên Cả, hội viên có thể dứt khoát từ 
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HL 74

QC 54

HL 74.194

QC 55

HL 75

bỏ các tài sản cá nhân. Chứng thư từ bỏ này 
sẽ được viết theo các quy định của dân luật 
tại nước mình.

Mỗi người Salêdiêng thực hành đức nghèo 
khó của mình với sự thanh đạm trong ăn 
uống, đơn giản trong y phục, chừng mực 
trong nghỉ ngơi và giải trí.

Họ hãy sắp xếp phòng mình cách giản dị, 
tránh biến nó thành nơi náu ẩn khiến họ xa 
cách cộng thể và thanh thiếu niên.

Hãy coi chừng đừng để mình bị trói buộc bởi bất 
cứ thói quen nào nghịch tinh thần nghèo khó.

Trung thành với một truyền thống lâu bền, họ 
không hút thuốc, như một hình thức tiết độ 
Salêdiêng và chứng tá trong công việc giáo 
dục của mình.

Trong trường hợp ra khỏi Tu Hội, hội viên 
sẽ lấy lại toàn quyền trên các bất động sản 
và động sản mà họ còn giữ quyền sở hữu, 
nhưng không được phép đòi huê lợi hay xin 
tính sổ về việc quản trị các tài sản ấy.

Trong tình huynh đệ họ sẽ được nâng đỡ để 
vượt qua những khó khăn ban đầu của hoàn 
cảnh mới; tuy nhiên, họ không được quyền 
đòi hỏi gì về thời kỳ họ sống trong Tu Hội.
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QC 56

HL 76

QC 57

HL 76

QC 58

Nghèo khó 
tập thể 
và phục vụ

Bất cứ điều gì kiếm được nhờ sức lao động 
của mình hay vì danh nghĩa Tu Hội, hội viên 
sẽ không giữ riêng cho mình, nhưng tất cả 
phải được sung vào làm của chung.

Khi nhận tiền từ cộng thể vì nhu cầu của 
công việc hay vì những nhu cầu cá nhân, họ 
sẽ dùng tiền đó với tinh thần trách nhiệm và 
báo cáo lại với Bề trên.

Tác quyền mà người Salêdiêng có trong lãnh 
vực xuất bản hay sản xuất là thành quả lao 
công của họ, và phải được sung vào làm của 
chung vì lợi ích của Tu Hội.

Vì thế mỗi hội viên, tác giả hay người sản 
xuất, sẽ nhượng tác quyền của mình theo 
quy định của tỉnh và dưới những hình thức 
pháp lý đã được tiên liệu tại mỗi nước.

Tu nghị Tỉnh có nhiệm vụ đề ra những quy tắc 
ấn định mức sống thanh đạm và thực sự bình 
đẳng cho các cộng thể trong tỉnh, trong khi 
lưu ý đến hoàn cảnh của những cộng thể ấy.

Cách riêng, các qui tắc ấy sẽ chi phối những 
việc sau đây:

1. việc sử dụng các dụng cụ làm việc 
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QC 59

HL 77

QC 60

HL 77

HL 76.77 

Theo quy định của khoản Hiến Luật 187, 
ngoài nhà ở và những điều kiện cần thiết cho 
công việc, Tu Hội không giữ bất cứ bất động 
sản nào.

Trong mọi trường hợp, phải tránh bất cứ 
điều gì nghịch với chứng tá nghèo khó, và 
luôn nhớ rằng một việc phục vụ hữu hiệu 
thường được thực hiện với những cơ cấu 
vật chất rất đơn giản hoặc trong các công 
cuộc mà chúng ta không phải là sở hữu chủ.

Các công cuộc của chúng ta nhắm mục tiêu 
phục vụ; bởi thế chúng phải rộng mở và sẵn 
sàng đáp ứng các nhu cầu của địa phương. 
Nên cố gắng đừng lãng phí những nơi chốn 
và những trang cụ cần thiết cho nhu cầu mục 
vụ trong vùng.

được coi là cá nhân mà hội viên có 
thể mang theo khi đổi nhà;

2. các ngày nghỉ cho hội viên bồi dưỡng 
sức khỏe thể lý và tinh thần cách 
chính đáng;

3. các quy tắc cho việc liên đới cụ thể 
giữa các nhà trong tỉnh và những sự 
trợ giúp mà các cộng thể sẽ đóng góp 
cho nhu cầu chung của tỉnh.
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QC 61

HL 77

QC 62

HL 77

QC 63

HL 76.77

QC 64

HL 77.78

Việc ăn uống nên phù hợp với những đòi hỏi 
của đức nghèo khó tu sĩ tùy theo phong tục 
mỗi nước.

Việc trang trí nhà cửa, các bất động sản, các 
trang cụ phải thích dụng, đơn giản và không 
gây ấn tương giàu có xa hoa. Điều này cũng 
áp dụng cho các nhà thờ, nhưng phải bảo 
đảm sự khang trang cần thiết.

Phải lo bảo trì các bất động sản và động sản. 
Cách riêng phải coi trọng việc bảo quản thư 
viện, văn thư lưu trữ và các tài liệu khác có 
giá trị lớn lao về văn hóa và tập thể.

Các phương tiện di chuyển phải đứng tên 
nhà hay tỉnh; chúng không được thuộc độc 
quyền sử dụng cá nhân, nhưng thuộc quyền 
sử dụng cộng thể như là những phương 
tiện phục vụ và theo các tiêu chuẩn của đức 
nghèo khó.

Với ý thức tiết kiệm và trong tinh thần gia 
đình, các công việc phục vụ trong nhà, bao 
có thể, nên được các hội viên đảm nhận. Họ 
hãy cố gắng tập làm những việc đó, nhất là 
trong thời gian đào luyện ban đầu.
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QC 65

HL 77

QC 66

HL 84

QC 68

HL 82.84

QC 67

HL 84

Trong mức thường xuyên xét là thích hợp, 
cộng thể địa phương và tỉnh phải duyệt xét 
tình trạng nghèo khó của mình về chứng tá 
tập thể cũng như về những việc phục vụ đã 
cống hiến. Cần nghiên cứu những phương 
thế nhằm thực hiện việc canh tân liên tục.

Việc chứng tá và phục vụ mục vụ đòi người 
Salêdiêng phải hội nhập vào thế giới.

Trung thành với những lựa chọn của ơn gọi 
mình, họ sẽ tránh những xa hoa và quyến 
rũ thế tục. Họ sẽ thận trọng trong việc thăm 
viếng hay tham dự những cuộc vui chơi, và 
tránh tất cả những gì không xứng với đức 
thanh khiết tu sĩ.

Trong các giao tiếp với người khác và trong 
các quan hệ bạn bè, người Salêdiêng phải 
trung thực với những cam kết đã đảm nhận khi 
tuyên khấn. Bởi thế họ cần tránh những thái độ 
và lối cư xử nguy hiểm hay mờ ám có thể làm 
lu mờ chứng tá về đức thanh khiết của mình.

Việc dùng nhân viên nữ trong các nhà và các 
công cuộc của chúng ta phải dựa trên tiêu 
chuẩn là đáp ứng sự cần thiết và phải lưu ý 
đến những đòi hỏi của đời tu.

Thanh khiết của chúng ta
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QC 69

HL 85

QC 71

HL 93

QC 70

HL 88.89

QC 72

Những 
đòi hỏi của 
lời khấn

HL 91

Vào đầu năm, mỗi cộng thể phải lập chương 
trình điều hành nhịp độ cầu nguyện, lưu ý đến 
các trách nhiệm tông đồ và những đòi hỏi của 
đời huynh đệ.

Hằng ngày các hội viên sẽ tham dự chung ít 
là nửa giờ nguyện ngắm và một khoảng thời 
gian đọc sách thiêng. Cộng thể địa phương 
có nhiệm vụ khuyến khích những hình thức 
cử hành khác nhau và cổ võ các hội viên tích 
cực tham dự.

Hằng ngày các hội viên sẽ cử hành Kinh 
Sáng và Kinh Chiều phụng vụ chung với 
nhau bao có thể. Tùy hoàn cảnh, cũng có 
thể đọc các kinh khác thay thế. Tất cả các 
hội viên sẽ trung thành cử hành Thánh Thể 
hằng ngày.

Cộng thể sẽ dành ít là ba giờ để tĩnh tâm 
tháng và một ngày trọn được chuẩn bị thích 
đáng để tĩnh tâm quý. Mỗi năm các hội viên 
sẽ cấm phòng sáu ngày theo những cách 
thức do Tu nghị Tỉnh quy định, và kết thúc 
tuần phòng bằng việc tuyên lại những cam 
kết của lời khấn tu trì. 

VII.   TRONG ĐỐI THOẠI VỚI CHÚA    
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QC 73

HL 90

QC 74

HL 92

QC 75

HL 9.21

Theo truyền thống Salêdiêng và giáo huấn 
của Hội Thánh, đối với các hội viên, ngày thứ 
sáu phải là ngày đền tội tập thể. Trong mùa 
chay cộng thể phải ấn định một vài việc hãm 
mình tập thể nhằm giúp chuẩn bị lễ Phục sinh 
và mở lòng chia sẻ độ lượng hơn với những 
người nghèo khổ.

Ngoài việc lần hạt mân côi, qua đó Đức Maria 
dạy con cái Ngài cách thức kết hiệp với các 
mầu nhiệm của Đức Kitô, một vài dấu khác 
biểu lộ sự hiệp nhất của lòng sùng kính Đức 
Maria nơi chúng ta là: kính nhớ Đức Mẹ hằng 
tháng, kinh dâng mình đọc hằng ngày để kết 
thúc nguyện ngắm và việc năng sử dụng phép 
lành Đức Mẹ Phù Hộ. Cách thức thực hiện 
các việc thực hành này sẽ được quy định 
trong cuốn Nội quy Tỉnh.

Các hội viên, cá nhân cũng như cộng thể, phải 
cảm thấy có trách nhiệm nhiệt thành truyền 
bá lòng sùng kính Đức Maria Phù hộ và, tại 
những nơi có điều kiện, hãy cổ võ Hiệp hội 
những người sùng kính Mẹ Phù hộ.

Ngày cuối cùng mỗi tháng, chúng ta sẽ kính 
nhớ Don Bosco, cha chúng ta. Hãy cử hành 
lễ kính các thánh và các chân phước của Tu 
Hội như ngày lễ gia đình. Cũng nên vun trồng 
lòng sùng kính các đầy tớ Chúa.
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QC 76 Người Salêdiêng sẽ biểu lộ lòng yêu mến và 
biết ơn đối với các hội viên, cha mẹ và ân nhân 
đã được Thiên Chúa gọi về cõi đời đời bằng 
kinh nguyện độ vong cá nhân và cộng thể.

Cách riêng:

1. Khi một hội viên hay một tập sinh qua 
đời, cộng thể họ trực thuộc sẽ lo cử hành 
ba mươi thánh lễ, và tại mỗi nhà trong 
tỉnh sẽ cử hành một thánh lễ;

2. Khi Bề trên Cả tại chức hay mãn nhiệm 
qua đời, ngoài ba mươi thánh lễ, sẽ cử 
hành một thánh lễ trong tất cả các nhà 
của Tu Hội;

3. Khi cha mẹ của hội viên qua đời, nhà hội 
viên đó trực thuộc sẽ lo cử hành mười 
thánh lễ;

4. Hằng năm :

● Cho các hội viên quá cố: tất cả các 
linh mục sẽ cử hành một thánh lễ 
vào ngày sau đại lễ kính thánh Gioan 
Bosco; ngoài ra Giám tỉnh sẽ lo cử 
hành một thánh lễ vào mỗi đợt cấm 
phòng năm;

● Cho các cha mẹ quá cố của hội viên: 
tại mỗi nhà sẽ cử hành một thánh lễ 
vào ngày 25 tháng 11, ngày giỗ mẹ 
Magarita;
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HL 94

QC 77

HL 86

● Cho các ân nhân và các phần tử 
thuộc Gia đình Salêdiêng đã qua 
đời: tại mỗi cộng thể sẽ cử hành một 
thánh lễ vào ngày 5 tháng 11.

Đời cộng thể cầu nguyện của chúng ta sẽ 
được hướng dẫn cụ thể trong một thủ bản 
do các Giám tỉnh hay các Hội đồng Liên Tỉnh 
hoặc các Vùng biên soạn. Thủ bản này chứa 
đựng nội dung nòng cốt chung do Bề trên Cả 
cùng Ban Cố vấn ngài đề ra.





Phần Hai

Được Đào luyện cho Sứ mệnh 
của nhà Giáo dục Mục tử





QC 78

HL 103.104

QC 79

HL 70.105

QC 80

HL 103

Các cộng thể đào luyện phải có một Giám 
đốc và một ê-kíp nhân viên đào luyện được 
đặc biệt chuẩn bị, nhất là trong lãnh vực linh 
hướng, là việc thông thường do chính Giám 
đốc đảm nhận.

Nhân viên đào luyện và hội viên trong thời đào 
luyện phải định kỳ lập và duyệt xét chương 
trình trong tinh thần đồng trách nhiệm.

Các hội viên trong thời đào luyện phải được 
tham gia vào bước tiến hành của cộng thể 
qua những phương thức cụ thể.

Các hội viên trong thời đào luyện ban đầu 
hãy đàm thoại với Bề trên mỗi tháng một lần, 
như khoản Hiến Luật 70 đã tiên liệu.

Để giáo dục mỗi người biết sử dụng và qúy 
chuộng thời giờ, cũng như để cổ võ tinh 
thần chủ động, việc sắp xếp thời khóa biểu 
và phân phối các hoạt động trong ngày phải 
uyển chuyển hợp lý, tuy vẫn tôn trọng những 
đòi hỏi ưu tiên của cộng thể.

VIII.   CÁC KHÍA CẠNH TỔNG QUÁT 
          CỦA VIỆC ĐÀO LUYỆN
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QC 81

HL 103.108

QC 82

HL 97

QC 83

Với tư cách đồng trách nhiệm về bước 
trưởng thành của mỗi hội viên, cộng thể 
địa phương được mời tỏ bày ý kiến khi 
một trong các phần tử của mình xin được 
tuyên khấn hay lãnh chức thánh. Cộng 
thể thực hiện việc này qua những hình 
thức phù hợp với bác ái hơn cả.

Theo cách thức độc đáo riêng, sứ mệnh 
Salêdiêng định hướng và tạo sắc thái cho 
việc đào luyện tri thức các hội viên ở mọi 
trình độ. Vì thế việc sắp xếp các môn học cần 
làm sao để những yêu cầu của tính nghiêm 
túc khoa học phù hợp với những yêu cầu của 
chiều kích tu trì tông đồ trong kế hoạch đời 
sống chúng ta.

Nên nỗ lực chăm lo cách đặc biệt việc khảo 
cứu và các môn học chuyên về giáo dục, 
mục vụ giới trẻ, huấn giáo và truyền thông 
xã hội.

Trong những năm đào luyện ban đầu, tại 
những nơi hoàn cảnh cho phép, phải sắp 
xếp việc học thế nào để có thể lấy được 
những văn bằng có giá trị pháp lý.

Đào luyện tri thức
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QC 84

HL 101

QC 85

QC 86

Khi có khả năng thực hiện, các tỉnh dòng 
nên có một trung tâm học vụ riêng nhằm 
đào luyện hội viên và phục vụ chuyên 
môn trong việc sinh động hóa các lãnh 
vực thiêng liêng, mục vụ và văn hóa.

Khi trung tâm học vụ ở cấp liên tỉnh, các 
tỉnh hãy cùng cộng tác với tinh thần đồng 
trách nhiệm để trung tâm đạt được những 
mục tiêu của nó.

Trong mức có thể, trung tâm cũng nên mở 
cửa tiếp nhận các học viên ngoại trú, tu sĩ 
và giáo dân, nhằm phục vụ Giáo Hội địa 
phương.

Việc hấp thụ tinh thần Salêdiêng tự căn bản 
là một việc thông truyền đời sống. Tuy nhiên, 
để được hữu hiệu, kinh nghiệm này cũng 
phải đi kèm với việc học tập tiệm tiến và có 
hệ thống về linh đạo Salêdiêng và về lịch sử 
Tu Hội trong suốt thời kỳ đào luyện ban đầu.

Các kinh nghiệm mục vụ phải được thể hiện 
trong các hoạt động riêng của sứ mệnh 
chúng ta và có mục tiêu là làm phát triển tinh 
thần tông đồ cũng như các khả năng giáo 
dục mục vụ của người Salêdiêng trong thời 
đào luyện. Các kinh nghiệm này phải được 

Kinh nghiệm Mục vụ
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HL 115

QC 87

HL 100.101

phân định rõ ràng và thực hiện tiệm tiến, luôn 
lưu ý tới mức trưởng thành nhân cách cũng 
như tu trì của hội viên và giai đoạn đào luyện 
họ đang sống.

Cộng thể có trách nhiệm lập chương trình 
cho các kinh nghiệm này, rồi theo sát nhờ sự 
hiện diện và hướng dẫn của các người đào 
luyện, và định kỳ thẩm định giá trị của chúng.

Hướng dẫn thực tiễn cho việc đào luyện 
trên cấp thế giới là cuốn "Ratio fundmentalis 
Institutionis et Studiorum" (Quy tắc nền tảng 
về Đào luyện và các Môn học), và trên cấp 
tỉnh là Nội quy Tỉnh được Bề trên Cả phê 
chuẩn với sự ưng thuận của Ban Cố vấn 
ngài.

Cuốn "Ratio" trình bày và triển khai cách 
có hệ thống và đúng sư phạm toàn bộ các 
nguyên tắc và quy luật của việc đào luyện có 
trong Hiến Luật, Quy chế Tổng quát và các 
văn kiện khác của Giáo Hội và Tu Hội.

Nội quy Tỉnh đem áp dụng vào thực tế địa 
phương những nguyên tắc và quy luật của 
việc đào luyện Salêdiêng.

Hướng dẫn thực hành cho việc đào luyện 
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QC 88

HL 109 

QC 89

HL 110

QC 90

HL 108

Việc chuẩn bị trực tiếp vào tập viện thông 
thường phải kéo dài không dưới sáu tháng 
và được tiến hành trong một cộng thể 
Salêdiêng .

Các thể thức sẽ được Nội quy Tỉnh xác định.

Nhà dành làm tập viện phải hội nhập vào 
thực tại xã hội và tông đồ. Khi hoàn cảnh đòi 
hỏi, tập viện có thể được đặt tại một cộng thể 
khác thích hợp.

Ứng sinh làm đơn xin bắt đầu năm tập khi cảm 
thấy mình được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng.

Để được nhận, họ phải không mắc những 
ngăn trở được nói tới trong giáo luật 643-645 
§1, phải tỏ ra có các đức tính và sự trưởng 
thành cần thiết để đảm nhận đời sống 
Salêdiêng và đủ sức khỏe để có thể tuân giữ 
Hiến Luật của Tu Hội.

Việc thải hồi tập sinh thuộc thẩm quyền Giám 
tỉnh của tỉnh dòng nơi có tập viện.

Chuẩn bị trực tiếp vào Tập viện 

Tập viện 

IX.   TIẾN TRÌNH ĐÀO LUYỆN
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QC 91

HL 110

QC 93

HL 108.111

QC 94

QC 92
HL 110

Việc học trong thời gian tập viện phải được 
thi hành nghiêm túc, theo chương trình được 
xác định trong quy trình tổng quát về các môn 
học; phải có mục tiêu nổi bật là dẫn nhập vào 
mầu nhiệm Đức Kitô, để nhờ tiếp xúc với Lời 
Chúa, tập sinh phát triển được một đời sống 
đức tin thâm sâu hơn và một sự hiểu biết đầy 
tình mến về Thiên Chúa.

Cũng như phải đào sâu thần học đời tu, học 
Hiến Luật, đời sống Don Bosco và truyền 
thống chúng ta.

Trong thời tập viện tập sinh có thể tự do rời 
bỏ Tu Hội. Nếu họ ở lại, họ sẽ được nhận 
vào tuyên khấn tạm sau khi đã viết đơn xin 
và được xét là thích hợp; bằng không họ sẽ 
bị thải hồi.

Trong những trường hợp đặc biệt, Giám tỉnh có 
thể kéo dài năm tập, tuy nhiên không quá sáu 
tháng theo quy định của khoản giáo luật 653.

Khi một tu sĩ đã khấn trọn xin chuyển từ dòng 
của họ sang Tu Hội chúng ta, họ sẽ trải qua 
một thời kỳ thử thách ít là ba năm tại một 

Các tập sinh sẽ tĩnh tâm khi bắt đầu năm tập 
vào lúc xét là thích hợp, và trước khi tuyên khấn.
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HL 108.117

QC 95

HL 113.114

QC 96

HL 115

QC 97

trong các cộng thể chúng ta để hấp thụ tinh 
thần Salêdiêng .

Thời kỳ thử kết thúc, họ có thể đệ đơn xin và, 
nếu được chấp nhận, họ sẽ khấn trọn theo 
quy định của giáo luật.

Ngay sau thời tập viện, tất cả các hội viên 
phải tiếp tục, ít là hai năm, việc đào luyện 
của mình trong các cộng thể đào luyện, ưu 
tiên là học viện.

Trong giai đoạn này họ sẽ hoàn tất việc đào 
luyện tổng quát về triết học và sư phạm, 
cũng như dẫn nhập vào thần học; cũng có 
thể khởi sự học hoặc tiếp tục việc huấn luyện 
khoa học kỹ thuật hay nghề nghiệp, nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn.

Thông thường thời thực tập kéo dài hai năm 
và được thực hiện trước khấn trọn trong một 
cộng thể hội đủ những điều kiện cần thiết 
cho hiệu năng của kinh nghiệm này.

Các hội viên chuẩn bị lãnh chức linh mục 
phải tham dự, ít là bốn năm, một cuộc đào 
luyện linh mục sâu đậm hơn trong các cộng 
thể đào luyện, ưu tiên là học viện.

Chuẩn bị trực tiếp vào Tập viện Đào luyện sau Tập viện 
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HL 116

QC 99

HL 118.119

QC 98

HL 116

Họ phải nghiêm chỉnh hoàn tất các môn thần 
học, ưu tiên trong các trung tâm Salêdiêng .

Trong thời kỳ này họ không được phép theo 
đuổi các môn học khác cũng như tham gia 
các hoạt động lôi kéo họ khỏi trách nhiệm 
của giai đoạn đào luyện này.

Việc đào luyện liên tục đòi mỗi hội viên phải 
thăng tiến khả năng truyền đạt và đối thoại 
của mình; phải hình thành một não trạng cởi 
mở, biết phê phán, và phát triển tinh thần chủ 
động nhằm canh tân thích đáng kế hoạch đời 
sống mình.

Mỗi người hãy vun trồng thói quen đọc sách 
và nghiên cứu các khoa học cần thiết cho sứ 
mệnh; hãy luôn giữ tâm hồn sẵn sàng đối với 
kinh nguyện, nguyện ngắm, việc linh hướng 
cá nhân và cộng thể.

Các người Salêdiêng giáo dân, trong giai đoạn 
hoàn tất việc đào luyện ban đầu sau thời thực 
tập, cần có điều kiện để được đào tạo nghiêm 
túc về thần học, sư phạm và Salêdiêng cân 
xứng với trình độ văn hóa của họ.

Tùy theo các năng khiếu, họ cũng cần tham 
dự các môn học nghiệp vụ nhằm thực thi 
công việc tông đồ.

Đào luyện liên tục
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QC 100

HL 118.119

QC 101

HL 101.118.     
     119. 161

Mỗi hội viên nên cùng với các Bề trên tìm 
ra lãnh vực chuyên môn thích hợp với khả 
năng cá nhân và các nhu cầu của tỉnh, ưu 
tiên cho những lãnh vực có liên hệ tới sứ 
mệnh chúng ta.

Hãy giữ thái độ sẵn sàng là đặc điểm của tinh 
thần chúng ta và mau mắn hưởng ứng các 
dịp định kỳ bồi dưỡng khả năng chuyên môn.

Giám tỉnh với Ban Cố vấn ngài có nhiệm vụ 
phát động các hoạt động thông thường và 
ngoại thường nhằm đào luyện thiêng liêng 
và văn hóa.

Những cuộc họp mặt các Giám đốc, các 
người sinh động hóa mục vụ, các Quản lý và 
các hội viên khác phải là những dịp đào sâu 
chân tính Salêdiêng  trong các chiều kích 
giáo dục mục vụ.

Nên mau mắn đón nhận những đóng góp 
trong lãnh vực đào luỵện từ các cơ quan 
khác nhau của Giáo Hội và xã hội.

Các hoạt động liên tỉnh nên được các Giám 
tỉnh liên hệ thực hiện nhất trí với Tổng Cố 
vấn Vùng.
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QC 102

HL 101.118.     
      119 

102. Hãy định kỳ cống hiến cho người 
Salêdiêng trong những năm trưởng thành 
một thời gian thuận tiện cho việc canh tân 
của họ.

Khi thiết lập chương trình, các tỉnh dòng cần 
lưu ý đến nhu cầu trên. Mỗi hội viên hãy 
hưởng ứng lời kêu gọi này cũng vì lợi ích 
của chính cộng thể mình.



Phần Ba

Việc Phục vụ của Quyền bính 
trong Tu Hội chúng ta





QC 103

HL 59.126

QC 104

HL 127 

Bề trên Cả phải chú tâm tới các nhu cầu của 
Giáo Hội toàn cầu và luôn tiếp xúc với các 
tỉnh dòng, các nhà và hội viên. Ngài khích 
lệ sự cộng tác của mọi người, phát động 
các buổi họp và gặp gỡ, và tạo điều kiện để 
quảng bá các hoạt động tông đồ của Tu Hội 
trong môi trường Gia đình Salêdiêng .

Về phần mình, các hội viên hãy bày tỏ lòng 
yêu mến Don Bosco và Tu Hội, giữ mình hiệp 
nhất với Bề trên Cả và tiếp nhận những điều 
ngài hướng dẫn. Họ hãy giúp đỡ ngài bằng 
kinh nguyện, bằng đối thoại và trên hết bằng 
lòng trung thành với Hiến luật.

Khi cần thiết, Bề trên Cả có thể đích thân hay 
qua trung gian các vị khác kinh lý các tỉnh 
dòng và các cộng thể địa phương.

Cách riêng, trong nhiệm kỳ sáu năm, ngài sẽ 
ấn định cho mỗi tỉnh một cuộc kinh lý ngoại 
thường. Cuộc kinh lý này có thể tùy nghi 
được thực hiện do Cố vấn Vùng hay vị kinh 
lược nào khác, được trao các năng quyền 
pháp lý mà bản chất cuộc kinh lý đòi hỏi.

Bề Trên Cả và Ban Cố Vấn ngài

X.   VIỆC PHỤC VỤ CỦA QUYỀN BÍNH
       TRONG CỘNG THỂ THẾ GIỚI
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QC 105

HL 127

QC 106

Bề trên Cả, với tư cách là Bề trên của Tu Hội, 
là chưởng ấn Đại học Giáo hoàng Salêdiêng  
(UPS). Ngài đại diện Tông Toà tại Đại học và 
đại diện cho Đại học trước Tông Tòa.

Dựa vào sự ủy nhiệm của Thánh Bộ Giáo 
Dục Công Giáo, ngài có toàn quyền trên Đại 
học, có nhiệm vụ gìn giữ và giải thích các 
điều lệ của Đại học.

Ngài đích thân thi hành nhiệm vụ Chưởng 
ấn hay qua trung gian một ủy viên được ưu 
tiên chọn giữa các thành viên của Ban Tổng 
Cố vấn.

Ngoài những trường hợp nói đến trong 
khoản Hiến Luật 132, §1, Bề trên Cả phải có 
sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài:

1. để khởi tố trong những vụ án ngoại 
thường có thể liên can tới Tu Hội;

2. để thiết lập các văn phòng truyền giáo 
trên cấp toàn Dòng (QC 24);

3. để đảm nhận các giáo xứ (QC 25);

4. để phê chuẩn Nội quy Đào luyện của 
tỉnh (QC 87);

5. để bổ nhiệm ủy viên của ngài đặc 
trách một văn phòng trung ương (QC 
108);
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HL 131.132

QC 107

6. để thiết lập và ấn định cơ cấu và cách 
thức điều hành của các văn phòng kỹ 
thuật và tham khảo đã được Quy chế 
Tổng quát 107 nói tới;

7. để bổ nhiệm vị thừa ủy cá nhân của 
ngài cho một miền đặc ủy (QC 138);

8. để phê chuẩn các quyết định có sức 
luật buộc do Hội đồng Liên Tỉnh ban 
hành (QC 139);

9. để thiết lập cách thức tham khảo 
trước khi bổ nhiệm các Cố vấn Tỉnh 
(QC 154);

10. để phê chuẩn ngân sách dự trù và bảng 
cân đối thu chi do văn phòng Tổng 
Quản lý soạn thảo (HL 190; QC 192).

Việc sinh động Sứ mệnh Salêdiêng trên cấp 
thế giới yêu cầu phải phân định các mục tiêu 
chung và sự hiệp lực của các Tổng Cố vấn 
đặc trách các lãnh vực chuyên biệt, và phối 
hợp những sự can thiệp của các Tổng Cố 
vấn Vùng, nhờ những cuộc họp được thiết 
định để lập chương trình và lượng giá.

Các Tổng Cố vấn đặc trách các lãnh vực 
chuyên biệt có thể dùng các văn phòng kỹ 
thuật và tham khảo để chu toàn các trách vụ 
được trao phó.
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HL 133

QC 108

QC 109

QC 110

HL 144

Việc thiết lập và ấn định cơ cấu cũng như 
cách thức hoạt động của các văn phòng này 
thuộc thẩm quyền Bề trên Cả với sự ưng 
thuận của Ban Cố vấn ngài.

Có thể thiết lập các văn phòng chuyên trách 
trung ương trực thuộc Bề trên Cả để đảm 
trách những lãnh vực đặc biệt quan trọng 
không nằm trong các nhiệm vụ được Hiến 
Luật trao cho từng Tổng Cố vấn.

Việc thiết lập các văn phòng này thuộc thẩm 
quyền Tổng Tu nghị. Trách nhiệm trực tiếp 
về mỗi văn phòng được trao cho một ủy viên 
trung ương do Bề trên Cả bổ nhiệm với sự 
ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, và tại chức 
ad nutum (tùy ý ngài).

Để các thủ tục với Tông Tòa được tiến hành 
qui củ hơn, nên chuyển đạt các thủ tục ấy 
qua Bề trên Cả.

Cơ quan chính thức để công bố những 
hướng dẫn của Bề trên Cả và Ban Tổng 
Cố vấn, cũng như để thông tin chính thức 
là "Công Báo Ban Tổng Cố Vấn". Việc xuất 
bản Công báo được văn phòng Tổng Thư ký 
thực hiện.



Việc Phục vụ Quyền bính trong Tu Hội chúng ta     201

QC 111

HL 143.150

QC 112

HL 150 

QC 113

HL 150 

Việc triệu tập Tổng Tu nghị sẽ được thực 
hiện ít là một năm trước khi Tổng Tu nghị 
khai mạc, ngoại trừ trường hợp khoản Hiến 
Luật 143 tiên liệu. Việc triệu tập này được 
thông báo cho tất cả mọi hội viên qua một 
luân thư nêu lên mục tiêu chính, nơi chốn và 
ngày khai mạc của Tổng Tu nghị.

Để chuẩn bị Tổng Tu nghị, Bề trên Cả hay 
khi ngài vắng mặt, Phó Bề trên Cả sẽ chỉ 
định một điều hành viên; các Tu nghị Tỉnh, 
các cộng thể địa phương cũng như từng hội 
viên sẽ chuyển tới vị này các đề nghị và đóng 
góp nghiên cứu của mình nếu có. Ngài sẽ chỉ 
định một ủy ban kỹ thuật. Ủy ban này cùng 
điều hành viên sẽ thiết định tiến trình chuẩn 
bị Tổng Tu nghị và cổ võ để các hội viên 
hưởng ứng và tích cực tham gia.

Ngoài ra Bề trên Cả hay, khi ngài vắng mặt, 
Phó Bề trên Cả sẽ chỉ định một Ủy ban Tiền 
Tổng Tu nghị. Dưới trách nhiệm của Điều 
hành viên và nhất trí với Bề trên Cả, ủy ban 
này sẽ soạn thảo các phúc trình hay lược đồ 
để gởi tới các thành viên dự Tổng Tu nghị 
trong khoảng thời gian đủ để nghiên cứu.

Tổng Tu Nghị
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QC 114

HL 151,8

QC 115

HL 151,8

QC 116

HL 150

Các Tỉnh dòng có dưới 200 hội viên và các 
Á tỉnh sẽ gởi tới Tổng Tu nghị một đại biểu 
do các Tu nghị liên hệ bầu ra. Còn các Tỉnh 
dòng có 200 hội viên trở lên sẽ gởi hai đại 
biểu. Các hạt pháp lý khác được nói tới trong 
khoản Hiến Luật 156 sẽ có đại diện theo như 
sắc lệnh thành lập quy định.

Ít là ba tháng trước khi khai mạc Tổng Tu 
nghị, các Giám tỉnh sẽ gởi tới Điều hành viên 
biên bản các cuộc bầu cử, để được một ủy 
ban cứu xét. Ủy ban này được Bề trên Cả 
chỉ định hay, khi ngài vắng mặt, Phó Bề trên 
Cả chỉ định.

Nếu có gì sai sót, Điều hành viên sẽ lo tiến 
hành việc sửa sai cần thiết trong khoảng thời 
gian thích hợp và, nếu cần, cho tổ chức lại 
cuộc bầu phiếu.

Trong phiên họp đầu tiên của Tổng Tu nghị, 
chủ tịch sẽ bổ nhiệm hai hay nhiều Thư ký 
và, nếu cần, các viên chức Tổng Tu nghị 
khác nữa. Nếu nhu cầu đòi hỏi, Chủ tịch 
cũng có thể chọn các Thư ký hay viên chức 
khác không thuộc thành phần Tổng Tu nghị. 
Các Thư ký phải ghi các biên bản chính xác 
về từng công việc của Tổng Tu nghị, các nghị 
quyết và cả bản tóm lược các cuộc thảo luận.
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QC 117

HL 150

QC 118

HL 151,8

QC 119
 

QC 120

 

Sau việc chỉ định các Thư ký, được sự nhất 
trí của Hội nghị, Điều hành viên sẽ nhân 
danh Chủ tịch tuyên bố khai mạc Tổng Tu 
nghị cách hợp thức.

Vào lúc khai mạc Tổng Tu nghị, nếu kết quả 
của việc bầu cử đại biểu nào đó vẫn còn 
trong tình trạng vô giá trị hay bị nghi ngờ, thì 
ngay từ phiên họp đầu tiên, Điều hành viên 
sẽ thông báo cho Tổng Tu nghị.

Công việc đầu tiên của Tổng Tu nghị khi ấy 
sẽ là quyết định về từng trường hợp bằng 
việc lấy thẩm quyền công bố cuộc bầu cử 
vô hiệu hay điều chỉnh sự vô hiệu của cuộc 
bầu cử.

Tại một trong những phiên họp đầu tiên, Bề 
trên Cả, hay vị thay thế ngài, sẽ trình bày một 
bản báo cáo tổng quát về tình trạng Tu Hội 
mà Hội nghị sẽ nghiên cứu và đào sâu.

Bề trên Cả hay, khi ngài vắng mặt, Phó Bề 
trên Cả sẽ chủ tọa các cuộc họp của Tổng Tu 
nghị. Ngài được Điều hành viên và ba Điều 
phối viên trợ giúp trong việc điều khiển và 
tiến hành các công việc. Ba Điều phối viên 
được Tổng Tu nghị bầu với đa số tuyệt đối 
dựa trên một danh sách do Chủ tịch đề ra.
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HL 150

QC 121

HL 150

QC 122

HL 150

QC 123

HL 151

QC 124

Vị Chủ tịch, Điều hành viên và ba Điều phối 
viên họp thành Chủ tịch đoàn của Tổng Tu nghị.

Tổng Tu nghị sẽ bầu với đa số tuyệt đối ít là 
năm thành viên để cùng với Điều hành viên 
và ba Điều phối viên họp thành Ủy ban Trung 
ương. Dưới sự chủ tọa của Bề trên Cả, ủy 
ban này có nhiệm vụ phối hợp các công việc 
Tổng Tu nghị và đảm bảo tất cả những gì cần 
thiết để Tổng Tu nghị được tiến hành tốt đẹp.

Tổng Tu nghị chia thành các ủy ban có nhiệm 
vụ nghiên cứu các lược đồ hay phúc trình 
được trao cho họ. Ngay khi có thể, Điều 
hành viên sẽ thông báo và xin sự chấp thuận 
của Tổng Tu nghị về các đề tài cũng như về 
các ủy ban tương ứng. Chủ tịch sẽ thiết lập 
các ủy ban, ngài sẽ lưu ý tới sở thích của 
từng người.

Các nghị viên có bổn phận tham dự các 
phiên họp của Tổng Tu nghị. Bởi đó các ngài 
không thể vắng mặt nếu không có phép của 
Chủ tịch.

Cần thông báo kịp thời và đầy đủ cho các hội 
viên về diễn tiến của công việc Tổng Tu nghị. 
Một ủy ban gồm các thành viên Tổng Tu nghị 
được chọn từ các nhóm tỉnh sẽ lãnh trách 
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QC 125

HL 150

QC 126

HL 141.153

QC 127

nhiệm về việc thông tin này, và nói chung 
về tất cả các cuộc tiếp xúc với các cơ quan 
thông tấn. Ủy ban này sẽ làm việc nhất trí với 
Chủ tịch đoàn Tổng Tu nghị.

Những người tham dự Tổng Tu nghị, với bất 
kỳ tư cách nào, phải cẩn trọng và kính nể đối 
với những người liên hệ mỗi khi đề cập tới 
tin tức, sự việc và những cuộc thảo luận của 
Tổng Tu nghị.

Bề trên Cả và Hội nghị Tổng Tu nghị có quyền 
mời những người khác, là Salêdiêng hay 
không, tham dự Tổng Tu nghị với tư cách là 
chuyên viên hay quan sát viên, nhưng những 
người này không có quyền bỏ phiếu.

Các chuyên viên tham dự vào các cuộc thảo 
luận trong các ủy ban mà họ được mời tham 
gia; họ chỉ phát biểu trong hội nghị khi được 
yêu cầu. Các quan sát viên có thể phát biểu 
trong ủy ban cũng như trong Hội nghị.

Tổng Tu nghị phải ấn định thời biểu cho các 
cuộc bầu cử, dự liệu thời gian thích hợp để 
suy nghĩ trước khi bầu từng Tổng Cố vấn.

Việc bầu Bề trên Cả và các thành viên Ban 
Cố vấn ngài là một hành vi buộc mỗi Nghị 
viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
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HL 141.153

QC 128

HL 141.153

Tu Hội. Bởi thế việc bầu cử này phải được 
chuẩn bị bằng kinh nguyện và được thực 
hiện trong tinh thần đức tin.

Mỗi cử tri có thể tìm hiểu và thông tri những 
gì liên quan đến khả năng của những người 
có thể được bầu, nhưng phải tránh tất cả 
những điều có thể làm tổn thương đức bác 
ái huynh đệ.

Theo khoản Hiến Luật 133, việc bầu chọn 
các Tổng Cố vấn đặc trách phải được phân 
định trước nơi các Nghị viên được chia theo 
Vùng, dựa trên những thách đố chính của 
lãnh vực và diện mạo của ứng viên. Tiến 
trình phân định này kết thúc với việc đề cử 
cho Hội Nghị một ứng viên của Vùng mình 
và một ứng viên của Vùng khác, và lần lượt 
được bầu chọn với phiếu kín.

Để thi hành những gì khoản Hiến Luật 141 
§1 quy định cho việc bầu các cố vấn vùng, 
các nhóm tỉnh riêng rẽ, trong một cuộc 
bầu phiếu duy nhất, sẽ chọn các hội viên 
bằng phiếu kín để giới thiệu với Hội nghị. 
Mỗi phiếu chỉ ghi tên một người. Sau đó 
họ sẽ đệ lên Hội nghị một danh sách tất 
cả những người được bầu và số phiếu của 
từng người.
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QC 129

HL 153

QC 130

HL 153

QC 131

HL 153

QC 132

HL 153

Vào lúc khai mạc, Chủ tịch sẽ nêu lý do phiên 
họp. Sau đó, bằng phiếu kín, sẽ bầu hai Thư 
ký và ba Kiểm phiếu viên. Các Kiểm phiếu 
viên cùng với Chủ tịch buộc phải giữ bí mật 
cả sau khi Tổng Tu nghị kết thúc.

Nếu có cử tri nào lâm bệnh tại nhà họp Tổng 
Tu nghị, không thể đến phòng họp, nhưng 
còn có thể viết được, hai Kiểm phiếu viên sẽ 
đến lấy phiếu của người ấy đem bỏ vào thùng 
phiếu, rồi nhập chung với những phiếu khác.

Sau khi đã thu mọi phiếu vào một thùng phiếu, 
các Kiểm phiếu viên sẽ đếm xem số phiếu có 
tương ứng với số cử tri không. Nếu số phiếu 
vượt quá số cử tri, cuộc bầu phiếu bất thành; 
ngược lại, nếu số phiếu tương đương hay 
ít hơn số cử tri, thì sẽ tiến hành cuộc kiểm 
phiếu. Một Kiểm phiếu viên sẽ đọc các tên và 
các Thư ký ghi lại.

Ai nhận đươc số phiếu của đa số tuyệt đối 
những người hiện diện sẽ đắc cử và được 
Chủ tịch công bố. Ngay sau khi chấp nhận, 
người ấy sẽ đảm nhận chức vụ. Nếu chính vị 
Chủ tịch đắc cử thì thành viên cao niên nhất 
trong Hội nghị sẽ công bố.



208      Quy Chế Tổng Quát

QC 133

HL 153

QC 134

HL 150

QC 136

QC 135

HL 140.154

Sau khi hoàn tất các cuộc đầu phiếu, Bề trên 
Cả sẽ thông báo cho tất cả các hội viên tên 
những người đắc cử và các chức vụ được 
trao phó.

Trong phiên họp cuối cùng của Tổng Tu nghị, 
sau khi đã hoàn tất những điều lệ Tổng Tu 
nghị ấn định, với sự chấp thuận của Hội nghị, 
Điều hành viên sẽ nhân danh Chủ tịch công 
bố Tổng Tu nghị bế mạc.

Ngoài ra các Cố vấn Vùng phải:

1. Cổ võ một tinh thần gia đình sống 
động và cụ thể trong các tương quan 
giữa các hội viên và giữa các tỉnh 
dòng với nhau và với Bề trên Cả cùng 
Ban Cố vấn ngài;

Các Cố vấn Vùng thường xuyên tiếp xúc với 
từng tỉnh dòng: các ngài có thể kinh lý các 
tỉnh, họp các Giám tỉnh, các Ban Cố vấn Tỉnh 
và, đồng ý với họ, có thể họp các thành phần 
hội viên khác để gợi ý về những gì các ngài 
xét là thích đáng hơn cho lợi ích của Tu Hội 
và cho việc phục vụ tỉnh dòng và Giáo Hội 
địa phương cách tốt đẹp hơn.

Cơ cấu Vùng
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HL 140.154

QC 137

 
HL 140.154

QC 138

HL 154
 

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các Cố vấn 
Vùng nên hành động với sự thận trọng cần 
có để tránh dẫm chân lên công việc của các 
Giám tỉnh và các Bề trên khác, và can thiệp 
vào những thẩm quyền chuyên biệt của họ.

Nếu những lý do riêng đòi hỏi một số tỉnh 
dòng tách rời khỏi một hay nhiều nhóm tỉnh 
mà không cần thành lập một nhóm tỉnh mới 
để trao phó cho một cố vấn vùng, Tổng Tu 
nghị có thể kết hợp các tỉnh này thành một 
Miền đặc ủy; Bề trên Cả với sự ưng thuận 
của Ban Cố vấn ngài và sau khi đã tham 
khảo các tỉnh liên hệ, sẽ bổ nhiệm người 
Thừa ủy cá nhân của ngài cho Miền đặc ủy 
đó và trao cho vị ấy những nhiệm vụ ngài xét 
là thích hợp.

2. Ân cần chăm lo những thủ tục của 
các tỉnh trong nhóm và của các Hội 
đồng Liên Tỉnh;

3. Tạo điều kiện cho các Cơ cấu Liên 
Tỉnh, nếu có, được hoạt động tốt đẹp 
và cổ võ việc tổ chức các văn phòng 
sưu tập tài liệu thuộc các lãnh vực 
tôn giáo, văn hóa, xã hội trong vùng 
thuộc thẩm quyền mình, tại những 
nơi nào có thể và nên làm.
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QC 139

HL 155

QC 140

HL 155

QC 141

Các tỉnh dòng thuộc mỗi Hội đồng Liên Tỉnh 
nhóm họp mỗi năm ít là một lần để nghiên 
cứu các vấn đề liên quan tới việc sinh 
động hóa và việc phối hợp các hoạt động 
Salêdiêng  chung.

Hội đồng Liên Tỉnh được Cố vấn Vùng hay 
ủy viên của ngài chủ tọa.

Các kết luận của Hội đồng Liên Tỉnh thường 
có tính cách hướng dẫn.

Trong các trường hợp đặc biệt, Hội đồng 
Liên Tỉnh có thể ban hành những quyết định 
có sức luật buộc. Những quyết định này chỉ 
có giá trị sau khi được Bề trên Cả phê chuẩn 
với sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài.

Những người sau đây tham dự các cuộc họp 
của Hội đồng Liên Tỉnh:

1. Các Cố vấn Vùng hay Ủy viên của ngài;

2. Các Giám tỉnh của các Hội đồng Liên 
Tỉnh;

3. Một hay hai đại biểu cho mỗi tỉnh, được 
chỉ định dựa trên những quy luật do 
điều lệ của Hội đồng Liên Tỉnh ấn định.

Các chuyên viên và các quan sát viên tu 
sĩ và người đời có thể được mời tham dự 
các công việc của Hội đồng Liên Tỉnh theo 
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QC 142

 
HL 155

 
HL 155

Trong số các nhiệm vụ khác, Hội đồng Liên 
Tỉnh có các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu và phát động việc áp dụng 
các hướng dẫn tổng quát của Tu Hội, 
cách riêng của Tổng Tu nghị, liên quan 
đến việc cai quản và hoạt động;

2. Theo dõi việc phối hợp trong hoạt động 
mục vụ chung, trong lãnh vực đào luyện, 
chuyên hoá và cập nhật hội viên, và 
trong lãnh vực truyền thông xã hội, bằng 
cách cổ võ sự cộng tác quảng đại qua 
việc trao đổi nhân sự và phương tiện;

3. Chăm lo đến các mối tương quan và 
việc cộng tác với các cơ quan và tổ 
chức quan tâm tới các vấn đề thanh 
thiếu niên và phát triển;

4. Nghiên cứu và phát động các thử 
nghiệm thích hợp, cách riêng trong lãnh 
vực nghèo khó tập thể và trong lãnh vực 
phục vụ thanh thiếu niên nghèo khổ hơn 
và các tầng lớp bình dân;

5. Soạn thảo điều lệ của mình và tùy nghi 
quyết định lập các cơ quan, các văn 
phòng và các bàn giấy cấp liên tỉnh với 
nhiệm vụ sinh động hóa và phối hợp.

những phương thức mà Hội đồng Liên Tỉnh 
sẽ ấn định trong các điều lệ của mình.
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QC 143

HL 162

QC 146

QC 144

HL 161

QC 145

HL 161

Để bổ nhiệm một Giám tỉnh, Bề trên Cả sẽ 
tham khảo các hội viên trong tỉnh theo qui 
định của khoản Hiến Luật 162, bằng cách xin 
mỗi người đề nghị theo thứ tự ưu tiên ba hội 
viên thuộc chính tỉnh đó hay thuộc tỉnh khác.

Giám tỉnh hãy lo sao để chính mình thường 
xuyên gặp gỡ các hội viên trong tinh thần 
phục vụ và hiệp thông huynh đệ.

1. Mỗi năm một lần ngài sẽ thực hiện thật 
chu đáo cuộc kinh lý tỉnh tại các cộng thể.

2. Trong cuộc kinh lý như thế, ngài sẽ 
gặp gỡ từng hội viên, họp Ban Cố 

Giám tỉnh thực thi vai trò liên kết giữa tỉnh và 
Bề trên Cả cùng Ban Tổng Cố vấn; ngài lo 
quan hệ với các thẩm quyền và các cơ quan 
Giáo Hội và dòng tu trong địa hạt của mình.

Giám tỉnh hãy luôn tiếp xúc với các Giám đốc 
và ân cần quan tâm tới họ. Ngài phải họp các 
Giám đốc mỗi năm ít là một lần để bàn về 
các vấn đề chung của tỉnh.

Giám tỉnh và Ban Cố Vấn ngài

XI.   VIỆC PHỤC VỤ CỦA QUYỀN BÍNH
       TRONG CỘNG THỂ TỈNH
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HL 161

QC 147

HL 5.161
 

QC 148

HL 47.161

Qua những dịp tiếp xúc thích hợp với các 
nhóm khác nhau trong Gia đình Salêdiêng và 
qua Ủy viên của mình, Giám tỉnh sẽ tìm cách 
cổ võ ý thức thuộc về Gia đình Salêdiêng và 
việc đào sâu ơn gọi chung.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng mà các cộng 
sự viên người đời nắm giữ, Giám tỉnh sẽ tỏ 
ra quan tâm sâu sắc tới việc thăng tiến tư 
cách Salêdiêng  của họ và kiểm chứng xem 
họ được hội nhập vào các công cuộc chúng 
ta thế nào.

vấn địa phương và cùng với cộng thể 
kiểm điểm các việc sau : tuân giữ tu 
trì, chứng tá đời thánh hiến, nhiệt tình 
tông đồ trong các hoạt động mục vụ, 
sự chăm lo phát triển các ơn gọi, tình 
hình kinh tế. Trong nhiệm vụ này, ngài 
có thể nhờ các Cố vấn Tỉnh trợ giúp.

3. Khi kết thúc cuộc kinh lý, ngài sẽ ghi 
lại những nhận xét và quyết định có 
tính cách tổng quát trong một cuốn sổ 
dành riêng được lưu giữ trong văn thư 
lưu trữ của nhà. Những điều tín cẩn, 
ngài sẽ thông báo riêng. Vào lần kinh 
lý sau, ngài sẽ kiểm lại xem các điều ấy 
có được thi hành không.
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QC 149

HL 162

QC 151

HL 160

QC 152
HL162

QC 150

 

Chiếu theo luật phổ quát, Giám tỉnh có thể 
đình chỉ hay thi hành một quyết định của cấp 
trên khi có những lý do nghịch trầm trọng và 
hiển nhiên đến độ cho phép ngài tin rằng nếu 
các Bề trên thẩm quyền hay biết những lý do 
đó, hẳn các ngài sẽ quyết định cách khác. Tuy 
nhiên, trong trường hợp ấy ngài phải lập tức 
thông báo tất cả sự việc cho các Bề trên liên 
hệ. Nếu quyết định bị đình chỉ này liên quan 
tới một hội viên, thì trong khi chờ đợi phúc 
đáp của các Bề trên, hội viên này phải tuân 
theo lệnh của Giám tỉnh (xem CIC, kh. 41).

Khi có lý do chính đáng, và với ý kiến của 
Ban Cố vấn mình và sau khi đã nghe hội viên 
liên hệ, Giám tỉnh, nếu được yêu cầu, có thể 
thuyên chuyển tạm thời đương sự sang một 
tỉnh khác. Việc này sẽ được thực hiện qua 
một qui ước thành văn với vị Giám tỉnh tiếp 
nhận đương sự. Việc đổi hẳn tỉnh dòng thuộc 
thẩm quyền Bề trên Cả.

Các hội viên sẽ thi hành thừa tác vụ giải tội với 
phép của Giám tỉnh, theo quy định của giáo luật.  

Hội viên được đăng ký vào một nhà Salêdiêng 
nhất định qua bài sai nhận từ Giám tỉnh của 
mình hay từ một thẩm quyền khác. Thông 
thường con số hội viên tại mỗi nhà không 
được dưới sáu người.
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QC 153

HL 161.162

QC 154

HL 167

QC 155

HL 164

QC 156 Ngoài những trường hợp được tiên liệu 
trong Hiến Luật, Giám tỉnh phải được sự ưng 
thuận của Ban Cố vấn ngài theo qui định của 
Quy Chế tổng quát:

1. Để cho phép mở trường hỗn hợp (QC 3);

2. Để lập những hợp đồng với các Bản 
quyền sở tại và với các pháp nhân đạo 
hay đời (QC 23; QC 25);

Để thay đổi trụ sở tỉnh, Giám tỉnh, sau khi 
được sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, 
phải xin phép Bề trên Cả.

Muốn vắng tỉnh trong một thời gian đáng kể, 
ngài phải được sự nhất trí của Bề trên Cả.

Các thể thức tham khảo trong việc bổ nhiệm 
các Cố vấn Tỉnh sẽ được Bề trên Cả ấn định 
với sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài.

Ban Cố vấn Tỉnh có nhiệm vụ cộng tác với 
Giám tỉnh trong việc lo phát triển đời sống và 
sứ mệnh Salêdiêng, giúp ngài hiểu biết tình 
hình và kiểm chứng việc thực hiện kế hoạch 
của tỉnh, qua tiếp xúc với các hội viên đảm 
trách và các ủy ban liên hệ.

Giám tỉnh phải triệu tập Ban Cố vấn mỗi 
tháng ít là một lần và thông báo trước các 
vấn đề cần được bàn tới.
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HL 165

3. Để thiết lập, nếu cần, các văn phòng 
truyền giáo và các chi nhánh (QC 24);

4. Để cho phép một vài hội viên hoạt 
động mục vụ trong những cơ sở ngoài 
Salêdiêng  (QC 35);

5. Để đổi trụ sở tỉnh (QC 153);

6. Để bổ nhiệm Điều hành viên cho Tu 
nghị Tỉnh, mời các chuyên viên và 
quan sát viên (QC 168);

7. Để ấn định thể thức tham khảo cho 
việc bổ nhiệm Giám đốc (QC 170);

8. Để thuyên chuyển một Giám đốc 
đương nhiệm sang một chức vụ khác 
(QC 171);

9. Để xin phép cho những dịch vụ được 
nói tới trong khoản Hiến Luật 168 (QC 
193);

10. Để phê chuẩn ngân sách dự trù và 
bảng cân đối thu chi của tỉnh (Hl 190; 
QC 196);

11. Để ấn định những đóng góp của các 
nhà cho nhu cầu của tỉnh (QC 197);

12. Để cho phép có những sửa đổi, những 
giải pháp cho các vấn đề kinh tế hay 
những hoạt động khác có tầm quan 
trọng đáng kể tại các nhà (QC 200).
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QC 157

HL 157.165

Theo quy định của giáo luật và Quy Chế 
Tổng quát, Giám tỉnh phải nghe ý kiến Ban 
Cố vấn ngài:

1. Để chọn và chuẩn bị các nhân viên đào 
luyện cho cộng thể đào luyện;

2. Để chọn các linh mục quản xứ (QC 27);

3. Để tạm thời thuyên chuyển một vài hội 
viên sang một tỉnh khác (QC 151);

4. Để bổ nhiệm Thư ký Tỉnh (QC 159);

5. Để lập các bàn giấy, các văn phòng, các 
ủy ban tham vấn và hoạt động mục vụ 
trên cấp tỉnh (QC 160);

6. Để khởi sự thủ tục thải hồi một hội viên 
(CIC, kh. 697).

QC 158

HL 165

QC 159

Khi trong Ban Cố vấn Tỉnh có bàn đến các 
vấn đề đặc biệt hệ trọng liên quan đến một 
nhà, cần tìm hiểu quan điểm của cộng thể 
liên hệ.

Để phụ giúp Giám tỉnh và Ban Cố vấn ngài, 
có một Thư ký lo nhiệm vụ Công chứng viên.

Trong các phiên họp của Ban Cố vấn, Thư 
ký được phát biểu, nhưng không có quyền 
bỏ phiếu trừ khi ngài là một trong số các cố 
vấn, và ghi biên bản các phiên họp. Ngài chịu 
trách nhiệm về văn thư lưu trữ tỉnh, lo thu 
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HL 164

QC 161

HL 173

QC 162

HL 173

QC 163

QC 160

HL 162-164
 

thập và ghi chép các dữ kiện thống kê. Ngài 
được Giám tỉnh bổ nhiệm sau khi đã lắng 
nghe Ban Cố vấn Tỉnh và tại chức ad nutum 
(tùy ý Giám tỉnh).

Các cuộc bầu cử đại biểu cộng thể địa phương 
đi dự Tu nghị Tỉnh và đại biểu tỉnh đi dự Tổng 
Tu nghị sẽ được thực hiện riêng rẽ qua phiếu 
kín, theo quy định của khoản Hiến Luật 153.

Sau khi bầu xong các đại biểu, phải bầu các 
người dự khuyết để thay thế trong trường 
hợp các đại biểu mắc ngăn trở thực sự 
không thể đi dự Tu nghị Tỉnh hay Tổng Tu 
nghị được. Thể thức thay thế đại biểu dự 
Tổng Tu nghị sẽ do Tu nghị Tỉnh ấn định.

Đối với các cộng thể địa phương có dưới sáu 
hội viên, nếu hoàn cảnh cho phép, Giám tỉnh 
sẽ thu xếp để họ quy tụ lại dưới sự chủ toạ 
của vị Giám đốc khấn lần đầu lâu năm nhất, 
làm sao để đạt tới con số ít là sáu người. Sau 
khi đã hội lại, họ sẽ bầu người đại biểu đi dự 

Sau khi lắng nghe ý kiến Ban Cố vấn mình, 
Giám tỉnh có thẩm quyền thiết lập các bàn 
giấy, các văn phòng và các ủy ban tham vấn 
và hoạt động mục vụ trên cấp tỉnh.

Tu Nghị Tỉnh
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HL 173 

QC 164

HL 173

Ngoài những gì được quy định ở khoản Quy 
chế Tổng quát 165, việc bầu phiếu bằng thư 
có thể được chấp nhận, tùy sự thẩm định 
của Giám tỉnh:

1. Khi vì cách trở hay có những lý do 
nghiêm trọng khác, các hội viên của các 
cộng thể không đủ sáu hội viên không thể 
hội lại với nhau cũng không thể nhập vào 
một nhà khác có từ sáu hội viên trở lên 
để bầu người đại biểu cho Tu nghị Tỉnh;

2. Khi một hội viên có lý do nghiêm trọng 
không thể dự cuộc bầu đại biểu trong 
cộng thể của mình;

3. Khi một thành viên của Tu nghị Tỉnh 
không thể tham dự cuộc bầu đại biểu 
của tỉnh đi dự Tổng Tu nghị.

Tu nghị Tỉnh và người dự khuyết, theo quy 
định của Quy Chế Tổng quát.

Còn nếu vì lý do hoàn cảnh đặc biệt các hội 
viên của một nhà có dưới sáu hội viên không 
thể hội lại với các hội viên của một nhà khác 
có cùng những điều kiện tương tự, thì sau 
khi được Giám tỉnh chấp thuận, họ sẽ hội lại 
với những hội viên của một nhà có từ sáu hội 
viên trở lên, và với quyền bầu cử và ứng cử, 
họ cùng những hội viên này tiến hành cuộc 
bầu đại biểu và người dự khuyết.
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QC 165 Để bầu cử các đại biểu của cộng thể tỉnh, 
cần lưu ý các điểm sau:

1. Sau khi mỗi cộng thể đã bầu xong đại 
biểu của mình, Giám tỉnh sẽ thông tri 
cho các hội viên danh tánh của các 
người đã đắc cử và giới thiệu danh 
sách các hội viên khấn trọn trong tỉnh 
có thể được bầu đi dự Tu nghị Tỉnh. 
Danh sách này sẽ bao gồm cả những 
hội viên tạm thời vắng mặt vì lý do 
chính đáng, nhưng không gồm những 
hội viên của các tỉnh khác có mặt cũng 
vì lý do chính đáng;

2. Những hội viên tạm thời vắng mặt 
khỏi tỉnh vì lý do chính đáng sẽ tham 
dự cuộc bầu cử đại biểu của cộng thể 
mà họ đang ở. Ngược lại, đối với cuộc 
bầu cử đại biểu của cộng thể tỉnh, họ 
sẽ được Giám tỉnh của họ gởi cho lá 
phiếu thích hợp để họ điền vào cách 
thỏa đáng và gởi về cho ngài;

3. Con số người được bầu sẽ theo tỷ lệ 
cứ hai mươi lăm người thì được bầu 
một người, hay là một phần hai mươi 
lăm số hội viên của tỉnh. Khi tính con số 
này, phải kể cả các hội viên khấn trọn 
và khấn tạm lẫn các hội viên tạm vắng 
vì lý do chính đáng;
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HL 173.174

4. Mỗi hội viên có quyền cử tri sẽ được 
Giám tỉnh của mình gởi cho một lá 
phiếu và họ sẽ ghi trên đó danh tánh 
những người họ muốn bầu dựa theo 
số người đã quy định;

5. Giám tỉnh có nhiệm vụ thu phiếu và 
phải bảo đảm sự bí mật của lá phiếu;

6. Việc kiểm phiếu sẽ do các Kiểm phiếu 
viên được Giám tỉnh chỉ định. Những ai 
theo thứ tự được nhiều phiếu hơn sẽ 
đắc cử. Khi số phiếu ngang nhau, ai có 
tuổi khấn dòng cao hơn hoặc sau cùng 
người có tuổi đời cao hơn sẽ đắc cử;

7. Nếu trong danh sách của tỉnh người 
đại biểu dự khuyết của một cộng thể 
đắc cử, thì cộng thể này sẽ hội lại một 
lần nữa để bầu người dự khuyết khác. 
Nếu có ai đã đắc cử trong danh sách 
của tỉnh nhưng không thể đi dự Tu nghị 
Tỉnh được, thì người ấy sẽ được thay 
thế bởi hội viên có số phiếu cao nhất 
trong số những người không đắc cử.

QC 166 Những hội viên sau đây được coi là vắng tỉnh 
với lý do chính đáng:

1. Những hội viên có phép rõ ràng của 
Giám tỉnh mình, vì lý do sức khỏe, học 



222      Quy Chế Tổng Quát

HL 173

hành hay các trách vụ khác, hiện cư ngụ 
tạm thời tại một nhà thuộc tỉnh khác;

2. Những hội viên có phép "absentia a 
domo" (khuyết tịch) mà không từ bỏ 
quyền bầu cử và ứng cử của mình;

3. Những hội viên có phép "absentia a 
domo" (khuyết tịch) nhưng phải từ bỏ 
quyền bầu cử và ứng cử của mình; tuy 
nhiên những hội viên này, trong khi vẫn 
được kể vào số những người được áp 
dụng điều 3 khoản 165 của Quy Chế 
Tổng quát, song họ không được kể 
trong danh sách bầu cử được nói tới ở 
điều 1 và 2 của cùng khoản trên.

QC 167

HL 171

Ngoài những gì được tiên liệu ở khoản Hiến 
Luật 171, Tu nghị Tỉnh còn có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu và đào sâu bản báo cáo 
của Giám tỉnh về tình trạng tỉnh dòng;

2. Kiểm chứng việc thực thi những đường 
hướng đã được Tu nghị Tỉnh lần trước 
đề ra;

3. Phác họa những đường nét và tiêu 
chuẩn cho việc lập kế hoạch và cải tổ 
các công cuộc trong tỉnh;

4. Thiết lập những qui tắc cho việc tiến 
hành Tu nghị Tỉnh chiếu theo giáo luật 
(x CIC. kh. 632);
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 5. Gởi những đề nghị lên Điều hành viên 
Tổng Tu nghị.

QC 168

HL 172.173

QC 169

HL 123

Với sự ưng thuận của Ban Cố vấn mình, 
Giám tỉnh có quyền chỉ định Điều hành viên 
và mời những người Salêdiêng cũng như 
những người ngoài tham dự Tu nghị Tỉnh 
với tư cách chuyên viên hay quan sát viên, 
nhưng những người này không có quyền 
bỏ phiếu.

Trong các cuộc bầu cử, tham khảo và bổ 
nhiệm, cần lưu ý tới điều thích hợp này là 
thành phần cấu tạo của các Tu nghị và các 
Ban Cố vấn, với sự hiện diện hợp lý, diễn tả 
được tính bổ sung giữa giáo dân và giáo sĩ 
đặc sắc của Tu Hội chúng ta.
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QC 170

HL 177

QC 171

HL 177

QC 172

HL 55.176

Các thể thức tham khảo để bổ nhiệm 
Giám đốc sẽ được Giám tỉnh ấn định với 
sự ưng thuận của Ban Cố vấn ngài, dựa 
theo những chỉ dẫn có thể có của Tu nghị 
Tỉnh. Trong trường hợp tái xác nhận Giám 
đốc cho một nhiệm kỳ ba năm thứ hai trong 
cùng một cộng thể thì không buộc có sự 
phê chuẩn của Bề trên Cả theo như khoản 
Hiến Luật 177 đòi hỏi.

Thông thường thời gian phục vụ của Giám 
đốc không vượt quá sáu năm; mãn thời 
gian này, ngài sẽ nghỉ chức vụ Giám đốc ít 
là một năm.

Ngay trong thời gian đương nhiệm, ngài 
có thể được thuyên chuyển sang chức vụ 
khác nếu Giám tỉnh, với sự ưng thuận của 
Ban Cố vấn ngài, xét là cần thiết.

Giám đốc cần tránh vướng mắc vào những 
trách vụ có thể gây cản trở cho nhiệm vụ 
căn bản của ngài là phục vụ hội viên. Ngài 
không được vắng nhà trong một thời gian 

Giám đốc và Ban Cố Vấn ngài

XII.   VIỆC PHỤC VỤ CỦA QUYỀN BÍNH
         TRONG CỘNG THỂ ĐỊA PHƯƠNG
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QC 173

HL 55.176.
     186

QC 174

HL 176

đáng kể, nếu không thật cần thiết và không 
được sự nhất trí của Giám tỉnh.

Giám đốc hãy lo sao cho sự đồng trách 
nhiệm và cộng tác của các hội viên được 
thực sự hữu hiệu theo tinh thần gia đình mà 
Don Bosco hằng mong muốn. Ngài hãy tôn 
trọng các khả năng chuyên môn bằng cách 
tạo điều kiện cho hội viên phát huy các sở 
trường và năng khiếu cá nhân, trong một 
bầu khí tự do lành mạnh, nhằm đạt mục tiêu 
chung.

Ngài hãy làm thế nào cho Hội nghị hội viên 
và Ban Cố vấn cộng thể được hoạt động 
trong những cách thức thích hợp nhất.

Ngài hãy cổ võ những dịp gặp gỡ gây tình 
huynh đệ, giúp cập nhật hóa và tạo điều kiện 
nghỉ ngơi.

Ngài hãy cùng cộng thể lập chương trình 
cho việc thực hiện đời cầu nguyện và định 
kỳ kiểm điểm, tuy nhiên vẫn dành chỗ cho 
những sáng kiến thích hợp.

Ngài hãy đảm bảo cho các hội viên có dịp 
xưng tội thường xuyên và được tự do trong 
việc được hướng dẫn lương tâm.
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QC 175

HL 55.176

QC 176

HL 55.176

QC 177

HL 176

QC 178

HL 176

ảm hứng từ các nguồn Salêdiêng, thông qua 
việc linh hướng cộng đồng, các bài huấn 
đức, các huấn từ tối, các cuộc gặp gỡ, Giám 
đốc hãy lo sao để cộng thể đào sâu và sống 
tinh thần chúng ta cách sâu đậm.

Ngài cũng hãy lo sao cho mọi hội viên được 
am tường các văn kiện chính thức của Tu 
Hội và Giáo Hội.

Ngài hãy tỏ ra, nhất là trong những giao 
tiếp cá nhân với hội viên, ân cần lo lắng 
cho sức khỏe và các nhu cầu của họ. Ngài 
hãy chăm sóc cách riêng các hội viên trong 
thời kỳ đào luyện ban đầu, hội viên già yếu, 
bệnh tật và những ai đang gặp khó khăn.

Đàng khác, ngài cũng hãy lưu tâm tới cha 
mẹ hội viên và hãy thâm tín họ là những 
người liên kết cách đặc biệt với cộng thể.

Khi một hội viên qua đời, Giám đốc sẽ cấp 
thời viết thư báo tang. Ngài sẽ gởi ít bản 
cho văn phòng tổng thư ký, cho các tỉnh và 
các cộng thể liên hệ, và cho các cộng thể 
đào luyện.

Ngài hãy giữ văn thư lưu trữ nhà cho trật tự 
và được cập nhật, viết hoặc cho người viết 
ký sự nhà.
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QC 179

HL 176

QC 180

HL 178.181

QC 181

HL 182

Trong ý thức thuộc về cộng thể tỉnh, ngài hãy 
báo cáo cách đơn sơ và rõ ràng cho Giám 
tỉnh về bước tiến hành của cộng thể.

Mức thường xuyên của các cuộc họp Ban 
Cố vấn địa phương sẽ do chính Ban Cố vấn 
này ấn định, nhưng mỗi tháng phải họp ít là 
một lần. Ngoài ra phải họp Ban Cố vấn mỗi 
khi Giám đốc xét là cần hay mỗi khi có ít là 
một phần ba số thành viên yêu cầu.

Cần thông báo trước các vấn đề sẽ được 
bàn. Biên bản phải được ghi chép và được 
Giám đốc cùng các thành viên Ban Cố vấn 
ký nhận và lưu giữ trong các văn thư lưu trữ.

Giám đốc cần thông báo thích đáng cho các 
hội viên về những gì liên quan tới lợi ích chung.

Các thành viên Ban Cố vấn cần nhớ mình có 
trách nhiệm liên đới trong các quyết định đã 
được vạch ra và, trong mọi trường hợp, họ 
buộc theo lương tâm phải tôn trọng những 
con người và cẩn trọng về những vấn đề đã 
được thảo luận.

Nơi nào không có Ban Cố vấn nhà, Giám 
đốc phải tham khảo Giám tỉnh trong những 
gì mà Hiến Luật đòi phải có ý kiến và sự 
ưng thuận của Ban Cố vấn này.
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QC 182

HL 182

QC 183

HL 179.180

QC 184

Phó Giám đốc theo thông lệ đặc trách một 
trong những lãnh vực chính yếu của các hoạt 
động giáo dục và mục vụ của cộng thể.

Tuy nhiên, thông thường chức vụ Phó Giám 
đốc không nên kiêm chức vụ Quản lý.

Cộng thể phải được thông báo về các nhiệm 
vụ thường xuyên của Phó Giám đốc, theo 
như khoản Hiến Luật 183 quy định.

Giám tỉnh là người bổ nhiệm Phó Giám đốc, 
Quản lý và các người đặc trách các lãnh vực 
hoạt động chính yếu của cộng thể. Trong 
việc bổ nhiệm Phó Giám đốc và Quản lý, 
Giám tỉnh cần nghe ý kiến của Giám đốc.  

Những nhiệm vụ và bổn phận chính của 
Hội nghị Hội viên liên quan đến cộng thể là: 

1. Tìm những phương thế thích hợp nhằm 
đẩy mạnh đời sống tu trì và tông đồ;

2. Phát hiện và nghiên cứu các vấn đề có 
tầm mức quan trọng;

3. Lập chương trình hằng năm cho đời 
sống, hoạt động, việc cập nhật và kiểm 
điểm việc thực thi chương trình này;

4. Tham dự vào việc soạn thảo kế hoạch 
giáo dục mục vụ;
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HL 186

5. Tìm hiểu và suy nghĩ về tình hình kinh 
tế, cũng nhằm thực thi đức nghèo khó 
tập thể.

Mức thường xuyên của việc triệu tập Hội 
nghị sẽ do chính Hội nghị ấn định, nhưng ít 
là ba lần một năm.
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QC 185

QC 186

QC 187

HL 187

Nơi nào xét thấy có nhu cầu, nên hình 
thành ở các cấp khác nhau các ban tham 
vấn gồm các hội viên để anh em góp ý, 
vạch đường hướng và cố vấn trong việc 
giải quyết các vấn đề thuộc quản trị, trong 
việc soạn thảo các ngân sách dự trù và 
duyệt xét các báo cáo cân đối thu chi, 
hoạch định những chương trình kinh tế và 
thực hiện những dự án xây cất. Trong công 
việc này cũng nên sử dụng cả các chuyên 
viên ngoài Salêdiêng.

Để có thể sắp xếp một số nhân viên chuyên 
môn trong lãnh vực quản trị, nên định kỳ tổ 
chức các khóa chuyên hóa cho các Quản lý 
trong phạm vi một tỉnh hay nhóm tỉnh.

Số tiền trong các dịch vụ ở mọi cấp vượt 
quá mức sử dụng trực tiếp nên được gởi 
vào ngân hàng sao cho thuận lợi, dưới tài 
khoản đứng tên một pháp nhân hay cơ sở 
của Tu Hội, chứ không đứng tên một thể 
nhân. Các tài khoản này phải được ba hoặc 
ít là hai người ký tên, với khả năng hành 
động riêng rẽ. Chỉ hành động phối hợp khi 
Bề trên hữu trách xét là thích hợp. 

Quy tắc tổng quát

XIII.   VIỆC QUẢN TRỊ TÀI SẢN VẬT CHẤT
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Cấm các dịch vụ sau đây có lợi cho đệ tam 
nhân: cho vay mượn, đứng ra bảo lãnh, 
nhận lấy các ràng buộc, đoạn lãnh hay phát 
hành những chuyển khoản tín dụng, cầm 
thế những tài sản của Tu Hội và những việc 
tương tự.

Đối với nhân viên người ngoài, cần giữ 
những hồ sơ thu dụng cho hợp lệ, qua việc 
chu toàn đầy đủ mọi nghĩa vụ về dự phòng, 
trợ cấp và bảo hiểm, phù hợp với những luật 
lệ hiện hành của quốc gia, và qua việc ấn 
định tiền lương công bằng cho mọi người.

Cũng phải ký kết và cập nhật hoá các hợp 
đồng bảo hiểm phòng những thiệt hại có thể 
xẩy ra đối với các bất động sản, các đồ đạc 
và người, theo những cách thức được các 
Bề trên thẩm quyền coi là thích hợp.

Nhiệm vụ soạn thảo những quy tắc chi tiết 
về việc quản trị cấp tỉnh và địa phương được 
dành cho Tu nghị Tỉnh. Cách riêng phải đưa 
ra những hướng dẫn:

1. Về sổ bộ, các văn thư lưu trữ quản trị 
để lưu giữ các công báo, hợp đồng, di 
chúc, thống kê, sổ nợ, sổ kê khai tài 
sản. v.v...;
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2. Về việc lập hồ sơ sản nghiệp, lưu giữ 
an toàn các bảo vật và các tài liệu 
quan trọng;

3. Về những của di tặng dành cho việc 
phụng tự và những trợ cấp phúc lợi;

4. Về việc kế toán và thống nhất việc 
quản trị các lãnh vực khác nhau của 
một công cuộc;

5. Về quan hệ kinh tế giữa giáo xứ và 
nhà, phù hợp với các quy định của luật 
phổ quát và Hiến luật;

6. Và về mọi quy tắc khác mà kinh nghiệm 
địa phương đề ra.

Tu nghị Tỉnh có thể ủy thác nhiệm vụ trên cho 
Giám tỉnh và Ban Cố vấn ngài.

Hội viên nào ký kết giao kèo vay nợ hay bất 
cứ ràng buộc nào khác, khi không có phép 
của Bề trên thẩm quyền, thì chỉ mình người 
đó chịu trách nhiệm, cho dù họ giữ chức vụ 
nào đi nữa. Tu Hội, tỉnh dòng hay nhà không 
lãnh bất cứ trách nhiệm nào trong việc này.

Khi một pháp nhân, tỉnh hay nhà, ký kết một 
giao kèo vay mượn, kể cả khi có phép, thì 
chỉ một mình pháp nhân đó lãnh trách nhiệm 
hoàn trả: một điều khoản như thế phải được 
ghi vào trong bản giao kèo vay mượn.
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Tổng Quản lý giám sát trên toàn Tu Hội 
những dịch vụ được nói tới trong khoản Hiến 
Luật 188.

Ngài kiểm soát việc quản trị của các tỉnh và 
nhà, đặc biệt ngài xét duyệt bản báo cáo 
thường niên được gởi tới ngài theo những 
chỉ dẫn của khoản Quy chế Tổng quát 196.

Ngài báo cáo việc quản trị của mình cho Bề 
trên Cả và Ban Tổng Cố vấn mỗi năm ít là 
một lần và mỗi khi được yêu cầu.

Quản lý tỉnh quản trị các tài sản không thuộc 
riêng một nhà nào trong tỉnh dòng cũng 
như các tài sản được hội viên trao cho Tu 
hội; ngài giám sát và kiểm tra việc quản trị 
của từng nhà. Ngài thi hành nhiệm vụ này 
trực thuộc Giám tỉnh là người, với sự ưng 
thuận của Ban Cố vấn Tỉnh, sẽ quyết định về 
những dịch vụ được nói tới trong khoản Hiến 
Luật 188 và về những dịch vụ khác có tầm 
mức quan trọng.

Quản lý tỉnh phải nhất trí với Giám tỉnh :

1. Trong việc giúp các Quản lý địa 
phương chu toàn xác đáng nhiệm vụ 

Quy tắc tổng quát

Tỉnh dòng
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Cũng nằm trong quyền hạn và bổn phận 
của Quản lý tỉnh việc kiểm soát tất cả những 
công trình xây dựng trong tỉnh dòng, kể cả 
khi những công trình này liên quan đến một 
nhà hiện hữu và phải được xúc tiến dưới sự 
trông coi của Quản lý địa phương và dưới 
trách nhiệm của Giám đốc.

Quản lý tỉnh phải lo định kỳ thông báo việc 
quản trị của mình cho Giám tỉnh và Ban Cố 
vấn ngài và mỗi năm soạn thảo ngân sách 

của họ và phối hợp các sáng kiến của 
họ trên cấp tỉnh;

2. Trong việc xem xét tình trạng tài sản 
của các nhà, cách thức thực hành việc 
quản trị cũng như cách thức chăm lo 
việc bảo quản và các điều kiện vệ sinh 
của nơi ở, qua các cuộc thăm viếng 
nhằm mục đích này;

3. Trong việc hằng năm triệu tập một 
cuộc họp các Quản lý nhà;

4. Trong việc yêu cầu mau mắn gởi về 
bản báo cáo quản trị hằng năm và các 
bản báo cáo định kỳ theo mẫu được 
gởi cho họ;

5. Trong việc nhận từ các nhà các khoản 
đóng góp được nói tới ở khoản Quy 
chế Tổng quát 197.
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dự trù và bảng cân đối thu chi để được phê 
chuẩn thích đáng.

Bảng cân đối thu chi sẽ bao gồm sự chuyển 
dịch tài chánh và tình trạng tài sản của tỉnh kèm 
theo bản đúc kết báo cáo của mỗi nhà; một 
bản loại này sẽ được gởi cho Tổng quản lý, 
được Giám tỉnh và Ban Cố vấn ngài ký nhận.

Giám tỉnh với sự ưng thuận của Ban Cố vấn 
ngài sẽ ấn định những đóng góp cho nhu cầu 
của tỉnh, sẽ thông báo về các nhà và cho thu 
về số tiền vượt quá định mức.

Ngài sẽ phác họa sẵn một kế hoạch định kỳ 
nhằm thực hiện liên đới kinh tế giữa tất cả 
các nhà trong tỉnh để trợ giúp những nhà 
túng thiếu hơn, cũng như để đáp ứng các 
công việc và các việc mua tậu ngoại thường 
được thảo ra trong Tu nghị Tỉnh.

Ngoài ra ngài cũng nên lo đáp lại tình liên 
đới đối với cộng thể thế giới, đặc biệt trong 
những thời điểm và theo những thể thức 
được Bề trên Cả và Ban Cố vấn ngài mời gọi.

Việc quản lý các tài sản vật chất của nhà 
được trao phó cho Quản lý nhà. Vị này sẽ 
hành động trực thuộc Giám đốc và Ban Cố 
vấn ngài.

Các nhà
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QC 199
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Bất cứ việc chuyển dịch kinh tế và tài chánh 
nào của các lãnh vực khác nhau trong nhà, 
kể cả của Giám đốc cũng đều phải thông qua 
văn phòng quản trị; văn phòng này sẽ được 
tổ chức cân xứng với tầm quan trọng và sự 
phức tạp của công việc.

Cả các hội viên đặc trách các công cuộc, 
mà theo như điều lệ hay quy ước có một Hội 
đồng Quản trị biệt lập, cũng buộc phải báo 
cáo việc quản lý của mình cho các Bề trên 
dòng. Quy tắc này cũng buộc phải giữ cả khi 
có một nền quản trị tách biệt giữa cộng thể 
và công cuộc.

Quản lý có nhiệm vụ thi hành việc quản trị 
cách chuyên cần và chính xác.

Nhất trí với Giám đốc, ngài sẽ lo các dịch 
vụ mua bán; chăm sóc các nhân viên người 
ngoài và gìn giữ các hợp đồng bảo hiểm; 
ngài sẽ trông coi để tránh mọi hình thức lạm 
dụng và lãng phí; chăm lo các trang thiết bị 
nhà cửa và gìn giữ nơi ở sao cho giản dị, 
thích dụng, ngăn nắp và sạch sẽ.

Giám đốc sẽ thường xuyên quan tâm tới 
toàn thể tình hình kinh tế của nhà.

Trong khi vẫn nắm vững những gì khoản 
Hiến Luật 188 đã ấn định, Giám đốc và Quản 
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lý sẽ không đưa ra những sửa đổi, không 
chọn những giải pháp cho những vấn đề 
kinh tế, cũng không bắt tay vào những hoạt 
động khác có tầm mức quan trọng đáng kể 
nếu không được sự ưng thuận của Ban Cố 
vấn địa phương và phép của Giám tỉnh cùng 
Ban Cố vấn ngài.

Giám đốc và Quản lý hãy mau mắn chu toàn 
những nghĩa vụ tài chánh đối với Giám tỉnh 
theo mức đã được ấn định, và hãy chuyển về 
ngài những số tiền thặng dư trong tài khóa 
hằng năm phù hợp với khoản Quy chế Tổng 
quát 197.

Đàng khác, các ngài hãy đặc biệt quan tâm 
chu toàn các nghĩa vụ đã đảm nhận và thanh 
toán các khoản nợ đối với các công cuộc 
Salêdiêng cũng như với người ngoài.

Quản lý sẽ luôn mau mắn trình bày việc quản 
lý của mình cho Giám đốc và Ban Cố vấn. 
Hằng năm và mỗi khi được yêu cầu, ngài sẽ 
báo cáo lên Giám tỉnh và Quản lý tỉnh việc 
quản trị của mình. Qua những cách thức và 
những thời điểm thích hợp, đặc biêt khi lên 
kế hoạch và lập bảng cân đối thu chi, ngài 
sẽ lưu ý tất cả cộng thể về tình trạng kinh 
tế tài chánh bình thường và ngoại thường 
của nhà.





BÚT TÍCH CỦA DON BOSCO
Trích tuyển một số bút tích của Cha 
Thánh và là Đấng Sáng Lập Dòng 
chúng ta, được các Tổng Tu nghị 20, 
21, 22 coi là có ý nghĩa đặc biệt cho 
việc trung thành sống ơn gọi chúng ta.





I. 

GỞI CÁC HỘI VIÊN SALÊDIÊNG 1

Các con rất thân ái trong Chúa Giêsu Kitô!

Hiến Luật chúng ta đã được Tòa Thánh chính thức 
châu phê ngày 3 tháng 4 năm 1874.

Chúng ta phải đón chào sự kiện này như một trong 
những sự kiện vinh quang nhất của Tu Hội chúng ta, và 
khiến ta vững tin rằng khi tuân giữ Tu luật của mình, chúng 
ta dựa trên những cơ sở vững chắc, bảo đảm và có thể nói 
là không sai lầm, vì chính vị Thủ lãnh Tối cao của Giáo Hội, 
bằng một phán quyết bất khả ngộ, đã châu phê Tu luật đó.

Việc châu phê này tự nó có giá trị rất lớn, nhưng nếu 
hội viên không am tường và trung thành tuân giữ Tu luật, 
việc châu phê đó chỉ mang lại rất ít hiệu quả. Vậy để giúp 
hội viên dễ dàng am hiểu, đọc và suy gẫm, rồi đem ra thực 
hành, cha thiết tưởng dịch Tu luật từ nguyên bản để cống 
hiến cho chúng con, quả là hữu ích.

Cha cũng nghĩ là ích lợi khi ghi lại đây vài điểm thực 
hành hầu giúp các con dễ dàng am tường tinh thần đã cấu 
tạo nên Tu luật, và giúp các con ân cần tuân giữ và ái mộ 
Tu luật đó. Cha dùng tiếng lòng nói với các con, và cha trình 
bày vắn tắt những gì kinh nghiệm cho cha thấy có thể đem 

1 Tu Luật hay Hiến Luật Tu Hội Thánh Phanxicô Salê. Torino 1885. [Dẫn 
nhập] trang 3-46 passim.
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lại lợi ích thiêng liêng cho các con và giúp ích cho toàn thể 
Tu Hội chúng ta.

Các lời khấn

Lần đầu tiên khi đề cập tới Tu Hội Salêdiêng, Đức 
Thánh Cha Piô IX đã nói những lời sau đây: “Trong một Hội 
dòng hay Tu Hội, lời khấn là cần thiết để mọi phần tử liên 
kết với Bề trên bằng sợi dây lương tâm, và Bề trên cùng với 
người mình coi sóc liên kết với vị Thủ Lãnh Giáo Hội, nghĩa 
là liên kết với chính Thiên Chúa”.

Vì thế các lời khấn của chúng ta có thể là những sợi dây 
thiêng liêng, nhờ đó chúng ta hiến thánh mình cho Chúa và 
trao phó ý chí, của cải, năng lực thể xác và tinh thần trong 
tay Bề Trên, để chúng ta nên đồng tâm nhất trí lo việc sáng 
danh Chúa như Hiến Luật chúng ta dạy. Chính vì thế, Giáo 
Hội mời gọi chúng ta làm vinh danh Chúa qua những lời cầu 
nguyện này: “Xin cho chúng con có cùng một đức tin trong 
tâm trí và cùng một lòng đạo đức trong hành động”.

Lời khấn là lễ vật đại lượng, nhờ đó những việc ta làm 
được tăng công phúc rất nhiều. Thánh Anselmô dạy: một 
việc lành không lời khấn thì giống như hoa trái của một cây. 
Ai làm việc lành vì lời khấn, thì chẳng những dâng cho Chúa 
hoa trái mà cả cây nữa. Theo Thánh Bonaventura: làm việc 
lành mà không có lời khấn đi kèm, tức là dâng lời lãi chứ 
không dâng vốn. Còn với lời khấn, ta dâng cho Chúa cả vốn 
lẫn lãi. Hơn nữa, các Thánh Giáo phụ đều dạy: mỗi việc làm 
vì lời khấn có hai công phúc, một do việc lành, và một do 
chu toàn lời khấn.
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Theo Thánh Tôma: hành vi tuyên khấn tu trì trả lại cho 
ta sự vô tội của phép Thánh Tẩy, tức là đặt chúng ta trong 
một trạng thái giống như lúc chúng ta vừa lãnh bí tích Rửa 
Tội vậy. Các Tiến sĩ Giáo Hội quen so sánh lời khấn tu trì với 
việc tử đạo. Các ngài dạy: công phúc của người tuyên khấn 
không khác gì công phúc của người tử đạo; bởi vì theo các 
ngài, hình khổ trong lời khấn tuy không dữ dằn bằng, nhưng 
lại lâu dài hơn.

Bởi thế, nếu lời khấn tu trì gia tăng công phúc những 
việc ta làm, và làm vui lòng Chúa, thì ta lại càng phải ra 
sức tuân giữ cho chu đáo. Ai thấy mình không đủ sức tuân 
giữ, thì không nên tuyên khấn, hay ít ra phải hoãn lại việc 
tuyên khấn cho tới khi từ đáy lòng mình cảm thấy quyết 
chí tuân giữ lời khấn; bằng không, họ sẽ thưa với Chúa lời 
hứa hão huyền và thất trung, và như thế không thể không 
làm phật lòng Ngài. Chúa Thánh Thần phán2 : “Lời hứa thất 
trung và hão huyền làm phật lòng Chúa” . Vậy chúng ta phải 
chuẩn bị kỹ lưỡng việc tận hiến anh hùng này; và một khi 
đã tận hiến, ta phải cố gắng trung thành cho dù phải hy sinh 
trường kỳ và gian khổ, vì chính Chúa đã truyền dạy: “Con 
phải vuông tròn lời khấn hứa cùng Thiên Chúa chí tôn”.3

Vâng phục

Thánh Giêrônimô dạy: vâng phục đích thực bao gồm 
mọi nhân đức. Thánh Bonaventura cũng nói: Tất cả sự trọn 
lành tu trì hệ tại việc từ bỏ ý riêng, tức là thực hành vâng 

2 Hc 5,3.
3 Tv 49,14.
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phục. Chúa Thánh Thần phán: người vâng phục sẽ ca khúc 
khải hoàn.4 Và Thánh Grêgôriô Cả kết luận: vâng phục giúp 
ta thực hành và duy trì được mọi nhân đức.5

Tuy nhiên sự vâng phục này phải được rập theo gương 
Chúa Cứu Thế, Đấng đã thực hành vâng phục cả trong 
những việc khó khăn nhất, cho tới chết trên thập giá;6 và 
mỗi khi Chúa đòi hỏi ta tới mức đó vì vinh danh Người, ta 
cũng phải vâng phục cả đến hy sinh mạng sống mình.

Vì thế ta hãy vui lòng thi hành những lệnh truyền rõ 
ràng của Bề trên, Quy luật của Tu Hội và những tập quán 
riêng của mỗi nhà. Nếu đôi khi lỗi đức vâng phục, ta hãy vui 
lòng đến xin lỗi Bề trên mà ta đã bất tuân. Hành vi khiêm 
tốn này sẽ là nguồn trợ giúp lớn lao cho ta được tha thứ lỗi 
lầm, lại được Chúa ban ơn cho sau này, cũng như giúp ta 
tự giác để không tái phạm nữa.

Khi Thánh Phaolô Tông đồ khuyên thực hành nhân đức 
này, ngài nói: Anh em hãy vâng phục các người Bề trên của 
anh em, hãy biết tùng phục vì họ phải canh giữ như những 
người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những gì liên quan 
đến lợi ích linh hồn của anh em. Hãy vâng lời tự nguyện và 
mau mắn, để họ có thể chu toàn bổn phận Bề trên cách vui 
vẻ, chứ không phải than van phiền trách.7

4  Cn 21,18.
5  Moral. I,35.
6  Pl 2,8.
7  Dt 13,17.
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Các con nên nhớ kỹ điều này: chỉ làm những gì vừa ý 
và hợp với sở thích mà thôi, thì không phải là vâng phục 
thật, mà là dung dưỡng ý riêng. Vâng phục thật làm ta được 
Thiên Chúa và Bề trên yêu quý hệ tại ở chỗ biết vui lòng 
làm bất cứ điều gì Hiến Luật hay Bề trên truyền làm, và như 
lời Thánh Phaolô, Thiên Chúa yêu thích người biết vui lòng 
dâng hiến.8 Vâng phục thật còn hệ tại ở chỗ biết tỏ ra luôn 
sẵn lòng kể cả trong những việc thật khó khăn và trái ý riêng 
ta, cũng như biết can đảm chu toàn các việc đó, cho dù phải 
hy sinh gian khổ. Trong những trường hợp như thế, vâng 
phục quả là cam go, nhưng lại càng đem đến nhiều công 
phúc, và giúp ta chiếm được Nước Trời, đúng như lời Chúa 
Cứu Thế phán dạy: Nước Trời phải cưỡng đoạt và ai dũng 
mạnh mới chiếm được nó.9

Nếu các con thực hành vâng phục theo cách cha chỉ 
trên đây, cha dám nhân Danh Chúa quả quyết rằng các con 
sẽ sống một cuộc sống thật an bình hạnh phúc trong Tu Hội. 
Nhưng đồng thời cha phải lưu ý các con, ngày nào các con 
không muốn vâng phục mà chỉ thích hành động theo ý riêng 
thì từ ngày ấy các con sẽ bắt đầu thấy bất mãn về cuộc 
sống mình. Và nếu trong các Dòng tu cũng có những kẻ 
bất mãn và cho cuộc sống chung là một gánh nặng, thì suy 
cho cùng, ta sẽ thấy là tại họ thiếu vâng phục và không biết 
bắt ý riêng mình suy phục. Ngày nào các con thấy không 
hài lòng, các con cứ suy điều cha vừa nói, và sẽ tìm được 
phương thuốc chữa trị.

8  2 Cr 9,7.
9  Cv 5,41.
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Nghèo khó

Nếu chúng ta không tự ý từ bỏ thế gian, có ngày chúng 
ta bó buộc phải lìa bỏ nó. Đàng khác, trong cuộc sống tạm 
gửi này, ai tự ý từ bỏ thế gian, thì ngay đời này được Chúa 
ban ơn gấp trăm và đời sau được lãnh phần thưởng vĩnh 
cửu. Trái lại, ai không tự ý chấp nhận hy sinh này, sẽ phải 
bó buộc chấp nhận nó vào giờ chết, nhưng không được 
phần thưởng chi hết, lại còn phải thanh toán cặn kẽ với 
Chúa về tất cả của cải mình có.

Thật ra Hiến Luật chúng ta cho phép giữ và sử dụng 
các quyền công dân, nhưng một khi đã gia nhập Tu Hội, ta 
không còn quyền quản trị hay định đoạt các của mình có, 
trừ khi được Bề trên chấp thuận, và trong mức độ ngài ấn 
định. Vì thế trong Tu Hội, ta đúng là người không có của gì 
hết, vì đã nên nghèo khó để thành giàu có với Chúa Giêsu 
Kitô. Ta noi gương Chúa Cứu Thế, Đấng đã sinh ra trong 
nghèo khó, sống thiếu thốn mọi sự, và chết trần truồng trên 
thập giá.

Ta hãy nghe Thày Chí Thánh nói: “Ai không từ bỏ tất cả 
của cải mình có, người ấy không xứng với Ta, và không thể 
làm môn đệ Ta”.

Với chàng trai muốn theo làm môn đệ Ngài, Ngài nói: 
“Anh hãy đi, bán hết gia tài, đem bố thí cho người nghèo, 
rồi đến theo Ta, và Ta sẽ bảo đảm cho anh một kho báu 
trên trời”.

Ngài dạy các môn đệ Ngài khi đi rao giảng đừng mang 
theo hai áo cũng đừng lo nghĩ tới những gì họ cần đến cho 
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đời sống. Quả thực ta không hề thấy có chỗ nào nói Chúa 
Kitô và các Tông đồ hay một môn đệ nào của Ngài mua tậu 
ruộng vườn, nhà cửa, đồ đạc, quần áo, thức ăn hay các của 
giống thế. Và Thánh Phaolô nói rõ ràng, ai theo Chúa Kitô, 
thì bất luận đi đâu hay làm gì, họ phải bằng lòng với của ăn 
đủ để nuôi xác và áo che thân: Một khi có của ăn áo mặc, 
ta hãy lấy thế làm đủ.10

Ngoài của ăn áo mặc, tất cả các cái khác đối với ta đều 
là dư thừa và trái với ơn gọi tu sĩ. Thật ra đôi khi ta phải chịu 
đôi chút bất tiện khi đi đường hay làm việc, lúc mạnh khỏe 
hay khi đau yếu; cũng có lúc ta phải chịu những đồ ăn, quần 
áo hay những điều không hợp sở thích ta; nhưng chính lúc 
ấy ta phải nhớ mình đã khấn nghèo khó, và nếu ta muốn có 
công thưởng, ta phải chấp nhận những hậu quả của nó. Ta 
hãy cẩn thận xa tránh thứ nghèo khó từng bị Thánh Bênađô 
nặng lời trách mắng. Ngài nói: có những người tự hào vì 
được gọi là nghèo khó, song lại không muốn chấp nhận 
hậu quả của cái nghèo. Lại có những kẻ bằng lòng trở nên 
nghèo khó, miễn là họ không thiếu gì.

Nếu cảnh nghèo của ta là dịp gây bất tiện hay đau khổ 
cho ta, ta hãy vui mừng với Thánh Phaolô, vị Tông đồ đã 
từng tuyên bố mình hoan hỷ tột độ trong những gian truân.11 
Chúng ta cũng hãy bắt chước các Tông đồ, các ngài tràn 
ngập hân hoan khi ra khỏi Hội Đường, vì thấy mình xứng 
đáng được chịu xỉ nhục vì Danh Chúa Giêsu.12 Chúa Cứu 

10  1 Tm 6,8.
11  2 Cr 7,4.
12  Cv 5,41.
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Thế không những hứa mà còn bảo đảm thiên đàng cho 
hạng nghèo khó ấy. Ngài phán: Phúc cho ai có tinh thần 
nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.13 Hơn nữa, sống cảnh 
nghèo, vui lòng ở căn phòng thiếu tiện nghi hay trang bị tồi 
tàn, mặc quần áo cũ kỹ, hay ăn những thức ăn rẻ tiền, tất cả 
những thứ ấy đem lại vinh dự lớn lao cho người khấn nghèo 
khó, vì làm họ nên giống Chúa Giêsu Kitô.

Đức nghèo khó cũng đòi hỏi không lãng phí, biết gìn 
giữ sách vở, quần áo, dầy dép, cũng không nên hổ thẹn khi 
phải dùng những đồ vật hay quần áo cũ, vá víu hay không 
còn tươm tất.

Thanh khiết

Nhân đức thanh khiết là nhân đức tối cần, nhân đức 
cao cả, nhân đức thiên thần, chói lòa trên mọi nhân đức 
khác. Ai có nhân đức này có thể gán cho mình lời Chúa 
Thánh Thần: Mọi điều thiện hảo cùng nhân đức ấy đến với 
tôi.14 Chúa Cứu Thế quả quyết với chúng ta: Ai được kho 
tàng quý báu ấy thì ngay đời tạm này đã nên giống các 
Thiên Thần của Chúa.15

Nhưng bông huệ trắng ngần, hoa hồng quý báu, viên 
ngọc vô giá này lại là đích để thù địch tấn công, vì hắn biết, 
nếu phá hoại mà thành công, thì có thể nói việc thánh hóa 
của chúng ta sụp đổ. Ánh sáng biến thành bóng tối, lửa 

13  Mt 5,3.
14  Kn 7,11.
15  Mt 22,30.
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hồng thành than đen, Thiên Thần của Trời thành Ma Quỷ, 
và thế là mọi nhân đức tiêu tan. Các con thân mến, ở đây 
cha tin là vô cùng hữu ích cho linh hồn các con, khi cho các 
con đôi lời khuyên dạy, mà nếu đem ra thực hành, các con 
sẽ thu được lợi ích lớn lao, và cha còn dám quả quyết các 
con sẽ giữ được nhân đức này cũng như mọi nhân đức 
khác. Vậy các con hãy ghi lòng tạc dạ các điểm sau:

1. Không nên vào Tu Hội khi chưa bàn hỏi với người khôn 
ngoan, họ sẽ xét các con có đủ lực gìn giữ nhân đức 
này không.

2. Tránh thân mật với người khác phái, và không bao giờ 
kết nghĩa riêng với những thanh thiếu niên được Chúa 
Quan Phòng trao phó cho ta coi sóc. Hãy đối xử tử tế 
bác ái với mọi người, nhưng đừng bao giờ luyến ái 
tình cảm cùng một người nào. Thánh Giêrônimô nói về 
vấn đề này: hoặc không yêu ai cả, hay yêu mọi người 
bằng nhau.

3. Sau kinh tối hãy đi nghỉ ngay và đừng nói chuyện với ai 
cho tới sáng, sau khi xong Thánh lễ.

4. Hãy chế ngự giác quan. Chúa Thánh Thần phán rõ: thân 
xác uy hiếp linh hồn.16 Bởi thế Thánh Phaolô đã cố gắng 
dùng những hình khổ phạt xác nghiêm nhặt, dù ngài đã 
làm việc cực nhọc. Ngài viết : Tôi phạt xác mình, và bắt 
nó lụy phục.17

16   Kn 9,15.
17  1 Cr 9,27.
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Cha khuyên các con nên hết sức tiết độ trong việc 
ăn uống. Rượu chè và thanh khiết không thể đội trời 
chung với nhau.

5. Những nguy hiểm đáng sợ cho đức thanh khiết là 
những nơi chốn, con người và những điều thế tục. 
Các con phải hết sức xa tránh những thứ đó, xa tránh 
không những nơi thân xác mà cả nơi lòng trí nữa. Cha 
nhớ chưa hề đọc hay nghe người ta nói có tu sĩ nào về 
thăm quê mà thu được lợi ích thiêng liêng nào. Ngược 
lại, có hàng ngàn và hàng ngàn tu sĩ không tin điều đó, 
họ muốn thử, nhưng đã bị phỉnh gạt một cách chua 
cay, cũng không ít người đã là nạn nhân vô phước của 
tính bất cẩn và liều lĩnh.

6. Để chiến thắng mọi nết xấu và trung thành giữ đức 
thanh khiết, không gì hiệu lực bằng tuân giữ xác đáng 
Quy luật thánh của chúng ta, nhất là các lời khấn và 
các việc đạo đức. Kitô giáo có thể được ví rất đúng với 
một thành trì kiên cố như lời tiên tri Isaia : Sion là thành 
vững chắc của ta, được Cứu Chúa làm tường trong lũy 
ngoài.18 Thật thế, lời khấn và qui luật của một dòng tu 
chẳng khác nào những tiền đồn nho nhỏ. Tường lũy 
bên trong hay pháo đài của tôn giáo chính là Luật Chúa 
và Luật Giáo Hội. Ma quỉ thường dùng mọi mưu thâm 
chước độc và thủ đoạn xảo trá để làm người ta vi phạm 
các luật đó. Nhưng để làm các tu sĩ vi phạm, trước hết 
nó triệt hạ tiền đồn và lũy ngoài, tức là các Qui luật hay 
Hiến luật của các Tu Hội ấy. Khi kẻ thù linh hồn muốn 

18  Is 26,1.
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quyến rũ một tu sĩ và thúc đẩy họ vi phạm Luật Chúa, nó 
bắt đầu làm họ khinh thường những điều nhỏ, rồi đến 
những điều trọng, sau đó mới dễ đưa họ tới chỗ vi phạm 
luật Chúa, đúng như lời Chúa Thánh Thần phán: Ai 
khinh thường việc nhỏ, dần dần sẽ ngã vào điều trọng.19

Vậy các con thân mến, chúng ta hãy trung thành giữ 
cặn kẽ Tu luật chúng ta, nếu chúng ta muốn trung thành 
với các giới răn Chúa, nhất là giới răn thứ sáu và thứ chín. 
Ta hãy bền tâm và chuyên cần lo giữ các việc đạo đức cho 
xác đáng, vì đó là nền tảng và cột trụ của mọi Dòng Tu, và 
chúng ta sẽ sống trong sạch như các Thiên Thần.

Bác ái huynh đệ

Ta không thể mến Chúa, mà không yêu đồng loại. Vì 
cùng một giới răn dạy ta mến Chúa, thì cũng dạy ta yêu 
thương anh em. Thật vậy, ta đọc trong thư thứ nhất của 
Thánh Gioan Thánh Sử những lời này : Đây là lệnh truyền 
ta lãnh nhận nơi Thiên Chúa, là ai yêu mến Thiên Chúa, thì 
cũng phải yêu thương anh em mình. Và trong cùng đoạn 
đó, vị Tông đồ đã cảnh giác chúng ta là ai khoe mình yêu 
Chúa mà lại ghét anh em, thì người ấy là kẻ nói láo: Nếu có 
ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét bỏ anh em mình, 
người ấy là kẻ nói láo.20

Khi bác ái huynh đệ thống trị một cộng thể, mọi hội viên 
thương yêu nhau, và mỗi người cùng chung hưởng cái hay 
cái tốt của người khác như của riêng mình, thì lúc đó nhà 

19  Gv 19,1.
20  1 Ga 4,20.21.
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này trở thành một Thiên đàng, đúng như lời tiên tri Đavít: 
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên 
nhau.21 Nhưng vừa khi lòng tự ái thống trị nhà ấy, và có 
những mối bất hòa đố kị giữa các hội viên, nhà đó tức khắc 
trở nên giống như hỏa ngục. Chúa rất hài lòng khi thấy các 
anh em trong nhà sống in unum (hiệp nhất với nhau) nghĩa 
là đồng tâm nhất trí phụng sự Chúa và giúp đỡ lẫn nhau 
trong tình bác ái. Đây là lời Thánh Luca khen ngợi các Kitô 
hữu tiên khởi : Mọi người yêu mến nhau, đến nỗi như chỉ có 
một lòng một trí thôi.22

Điều rất nguy hại cho các cộng thể tu trì là những tiếng 
xì xầm, trực tiếp nghịch với bác ái. Người xì xầm làm hoen ố 
linh hồn mình, lại bị Chúa và người ta ghét bỏ.23 Ngược lại, 
thật xây dựng chừng nào khi một tu sĩ biết nói tốt cho anh 
em mình và biết tùy cơ chữa lỗi cho họ! Vậy các con hãy 
tránh xa mọi lời nói xầm xì, đặc biệt nhắm đến đồng bạn và 
nhất là đến các Bề trên. Còn một thứ xầm xì khác tệ hơn 
nữa là cắt nghĩa xấu cho các hành động nhân đức hay nói 
những hành động đó được làm với ý xấu.

Các con cũng hãy thận trọng đừng nói lại cho đồng bạn 
những điều bàn tán mà người khác đã nói không hay về họ, 
bởi có khi do đó mà phát sinh những xáo trộn và oán giận 
có thể kéo dài nhiều năm tháng. Ôi những kẻ nói xấu trong 
cộng thể sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa thế nào! Ai gieo bất 

21  Tv 82,1.
22  Cv 4,32.
23  Gv 21,31.
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bình, đáng Chúa ghét bỏ.24 Nếu người ta nói xấu kẻ khác 
trước mặt các con, các con hãy nghe lời Chúa Thánh Thần 
dạy : Con đã nghe người ta nói xấu anh em con ư? Hãy để 
lời đó chết đi trong lòng con.25

Hãy ý tứ chớ nên châm chọc ai trong anh em con, dù 
chỉ là vui đùa thôi. Nói đùa mà làm mất lòng hay xúc phạm 
đến tha nhân, cũng là phản bác ái. Con có muốn người ta 
chế diễu và châm chọc con trước mặt người khác, như con 
làm cho anh em con không?

Cũng nên tránh những cuộc cãi vã. Nhiều khi chỉ vì 
những chuyện cỏn con không đâu mà sinh ra xung đột, đưa 
tới cãi vã lăng mạ nhau, làm băng hoại tình đoàn kết và gây 
tổn thương cách thật nặng nề đến đức ái.

Hơn nữa, nếu các con yêu chuộng đức ái, các con hãy 
tỏ ra đáng yêu và nhã nhặn với hết mọi người. Hiền lành là 
nhân đức Chúa Kitô rất quý; Ngài nói: Hãy học nơi Ta, vì Ta 
hiền lành.26 Trong lời nói hay cách đối xử, các con hãy tỏ ra 
dịu hiền không những với Bề trên, mà còn với hết mọi người, 
nhất là những ai trước đây đã xúc phạm đến các con, hay 
hiện còn nhìn các con với cặp mắt đố kị. Đức ái chịu đựng 
mọi sự:27 bởi thế ai không biết chịu đựng nết xấu người khác, 
không bao giờ có đức ái thật. Trên trần này, không có ai dù 
đạo đức đến đâu lại không có khuyết điểm. Vậy nếu các con 
muốn người khác chịu đựng khuyết điểm của các con, các 

24  Cn 6,16-19.
25  Gv 19,10.
26  Mt 11,29.
27  1 Cr 13,7.
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con hãy tập chịu đựng khuyết điểm người khác. Cứ thực 
hành như thế, các con sẽ giữ trọn Luật Chúa Giêsu Kitô; như 
lời Thánh Phaolô: Anh em hãy vác gánh nặng của nhau, và 
như thế anh em sẽ giữ trọn Luật Chúa Kitô.28

Bây giờ ta bước sang thực hành. Trước hết, hãy kìm 
hãm nóng giận, vì mỗi khi bất bình nó rất dễ bùng nổ. Tránh 
nói những lời làm mất lòng kẻ khác, nhất là những thái độ 
cứng cỏi kiêu kỳ, vì đôi khi cách đối xử cộc cằn làm tổn 
thương hơn chính những lời nhục mạ.

Nếu đôi khi xảy ra có hội viên nào đến xin lỗi vì đã xúc 
phạm đến các con, các con đừng tiếp nhận họ với vẻ mặt 
cau có hay trả lời họ cách cộc cằn; trái lại, các con hãy tỏ ra 
tử tế, thân ái và nhân hậu.

Nếu chẳng may các con xúc phạm đến ai, hãy mau 
mắn đi làm hòa ngay, và làm cho lòng họ trút bỏ được nỗi 
oán hờn đối với các con. Và hãy theo lời Thánh Phaolô dạy 
: Anh em hãy vui lòng tha thứ và làm hòa với nhau trước 
khi mặt trời lặn.29 Hãy đi làm hòa càng sớm càng hay, và 
cố lướt thắng sự ngại ngùng các con cảm thấy trong lòng.

Đừng yêu đồng bạn các con chỉ bằng lời nói suông, 
nhưng hãy giúp đỡ họ trong tất cả những việc các con có 
thể làm được, như lời Thánh Gioan Tông đồ đức ái dạy: Ta 
đừng thương yêu bằng môi bằng miệng, nhưng bằng việc 
làm và bằng sự thật.30

28  Gl 6,2.
29  Ep 4,26.
30  1 Ga 4,18.
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Bác ái cũng còn là biết chiều ý người khác trong những 
đòi hỏi hợp lý; nhưng hành vi cao đẹp nhất của bác ái là 
nhiệt thành lo cho lợi ích thiêng liêng của tha nhân. Khi có 
cơ hội làm việc thiện, các con đừng bao giờ nói: Việc này 
không phải nhiệm vụ của tôi, tôi không muốn dây mình vào. 
Đó chỉ là câu trả lời của Ca-in, kẻ đã dám cả gan thưa Chúa 
: Nào tôi có phải là người giữ em tôi đâu?31. Khi có thể, mọi 
người phải cứu giúp đồng loại khỏi suy đồi. Chính Chúa đã 
truyền mọi người phải săn sóc đồng loại.32 Vậy các con hãy 
cố gắng giúp đỡ mọi người bao có thể bằng lời nói, hành 
động và nhất là bằng lời cầu nguyện.

Một khích lệ mãnh liệt để thực thi đức ái là nhìn xem 
Chúa Kitô nơi con người tha nhân, và nhớ lại rằng việc ta 
làm cho đồng loại được Chúa Cứu Thế coi như làm cho 
chính Ngài, như lời Ngài phán: Quả thật, Ta bảo các ngươi, 
những gì các ngươi làm cho một trong các anh em hèn mọn 
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.33

Qua những gì vừa nói, các con thấy bác ái thật cao đẹp 
và cần thiết biết bao! Vậy các con hãy thực hành nhân đức 
này, và sẽ được Thiên Chúa chúc phúc dư tràn.

Các việc đạo đức

Như của ăn nuôi dưỡng và bổ sức thể xác thế nào, thì 
việc đạo đức cũng nuôi dưỡng và làm cho linh hồn cường 
tráng để giao chiến với cám dỗ như vậy. Bao lâu chúng ta 

31  St 4,9.
32  Gv 17,12.
33  Mt 25,46.
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còn hăng hái tuân giữ các việc đạo đức, lòng ta sẽ hòa hợp 
với hết mọi người, và chúng ta sẽ thấy người Salêdiêng vui 
vẻ, hài lòng với ơn gọi của mình. Trái lại, một khi bắt đầu 
chểnh mảng các việc đạo đức, họ sẽ nghi nan về ơn gọi của 
mình, và sẽ gặp các cám dỗ mãnh liệt. Lần giở lịch sử Giáo 
Hội, ta thấy tất cả các Tổng Dòng và các Tu Hội, bao lâu 
còn nhiệt thành thực hành việc đạo đức, bấy lâu còn phát 
triển và đem lại nhiều lợi ích cho Giáo Hội. Trái lại, ta cũng 
nhận thấy không ít các Dòng tu đã sa sút, số khác đã bị tiêu 
vong, nhưng khi nào? Khi tinh thần đạo đức sa sút, và mỗi 
phần tử chỉ tìm tư lợi, chứ không tìm lợi ích của Chúa Giêsu 
Kitô, như Thánh Phaolô đã phàn nàn về một số tín hữu34.

Vì thế, các con thân mến, nếu chúng ta quan tâm đến 
vinh quang Tu Hội, nếu muốn Tu Hội phát triển, thịnh vượng, 
để mưu ích cho linh hồn chúng ta và anh em mình, chúng 
ta hãy hết sức lo lắng để không bao giờ bỏ nguyện ngắm, 
đọc sách thiêng, viếng Thánh Thể hằng ngày, xưng tội hằng 
tuần, siêng năng hiệp lễ cách sốt sắng, lần hạt mân côi kính 
Đức Mẹ, kiêng bớt chút ít trong ngày thứ sáu, và các việc 
tương tự. Dầu riêng từng việc đạo đức này xem ra không 
mấy quan trọng, nhưng lại giúp đắc lực vào việc xây dựng 
tòa nhà trọn lành và phần rỗi chúng ta. Thánh Augustinô 
nói: Bạn muốn lớn lên và có công trước mặt Chúa ư? Bạn 
hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Có thể nói phần căn bản của việc đạo đức và một cách 
nào đó bao hàm các việc đạo đức khác chính là việc Cấm 
phòng năm và Dọn mình Chết lành hàng tháng.

34  Pl 2,21.
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Mỗi lần ai bận công việc không thể Dọn mình Chết lành 
chung được, sẽ làm riêng một mình. Ai bận công việc không 
thể dùng cả ngày cho việc này, sẽ dành một phần trong 
ngày và gác các công việc không thật sự cần thiết sang 
một ngày khác. Nhưng ít ra mọi người nên tuân theo các 
quy tắc sau:

1. Ngoài giờ nguyện ngắm thường lệ ban sáng, còn thêm 
nửa giờ nguyện ngắm hay một bài huấn đức ban chiều, 
nên bàn về bốn sự sau cùng.

2. Mọi người phải xưng tội ngày đó cách kỹ lưỡng hơn 
thường lệ, tựa như lần xưng tội cuối cùng trong đời, rồi 
hiệp lễ như Của Ăn Đàng.

3. Dành ít là nửa giờ để xét mình xem trong tháng qua đã 
tiến thoái trên đường nhân đức thế nào, nhất là trong 
những gì liên quan đến việc tuân giữ Tu luật, và lấy 
những quyết định thích đáng.

4. Ngày đó cũng nên đọc tất cả hay ít là một phần Luật 
của Tu Hội.

5. Trong ngày ấy cũng nên chọn một vị Thánh Bảo trợ 
cho tháng mới.

Cha thiết tưởng, nếu mỗi tháng một tu sĩ xưng tội và 
hiệp lễ, thu xếp lương tâm đâu vào đấy tựa như thực sự 
phải lìa trần về cõi vĩnh cửu, thì phần rỗi người đó có thể 
nói là được bảo đảm.

Vì thế, nếu chúng ta quan tâm đến vinh dự của Tu 
Hội chúng ta, và muốn cứu rỗi linh hồn mình, ta hãy tuân 



258      Bút tích của Don Bosco

giữ luật chúng ta cách xác đáng, cả trong những điều tầm 
thường nhất, vì ai kính sợ Chúa, sẽ không bỏ qua điều gì có 
thể đem lại vinh quang cao cả cho Ngài.35

Việc bàn hỏi và tầm quan trọng của nó

Tín nhiệm vào Bề trên là một trong những việc giúp cho 
Dòng Tu tiến triển tốt đẹp và đồng thời đem lại bình an hạnh 
phúc cho mỗi hội viên.

Với lòng tín nhiệm, các hội viên sẽ cởi mở lòng cho Bề 
trên, như thế họ vơi nhẹ được những nỗi khổ tâm: những lo 
âu cảm thấy khi thi hành chức vụ sẽ tan biến, và các Bề trên 
có thể lo liệu những gì cần thiết để ai nấy khỏi chán nản và 
bất mãn. Các ngài cũng có thể biết rõ những năng lực thể lý 
và tinh thần của các hội viên, để nhờ đó trao cho mỗi người 
những trách nhiệm hợp khả năng của họ; và chẳng may có 
gì không ổn, ngài có thể phát hiện và tu sửa kịp thời. Bởi thế 
Luật chúng ta quy định mỗi hội viên phải bàn hỏi với Bề trên 
mình mỗi tháng ít là một lần. Về việc này, Hiến luật dạy mỗi 
hội viên phải đơn thành và mau mắn giãi bày những khuyết 
điểm bên ngoài đã vi phạm Quy luật thánh, những tiến triển 
trên đường tập đức, những khó khăn mình gặp, và tất cả 
những điều mình coi là cần bàn đến, để có thể nhận được 
lời khuyên nhủ khích lệ.

Những điểm chính phải nói khi bàn hỏi là:

1. Sức khỏe.

2. Học hành hay công việc.

35  Gv 7,19.
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3. Có thể chu toàn bổn phận mình không, và đã chuyên 
cần thi hành ra sao.

4. Có đủ điều kiện thuận lợi thi hành các việc đạo đức tu 
trì không, và đã tỏ ra chuyên cần hoàn tất những việc 
đó thế nào.

5. Đọc kinh và nguyện ngắm thế nào.

6. Có siêng năng và nhiệt tâm xưng tội và hiệp lễ không.

7. Đã giữ lời khấn thế nào, và có nghi nan gì về ơn gọi 
không. Nhưng nên nhớ, chỉ bàn về các việc bên ngoài, 
chứ không bàn về các điểm thuộc tòa Cáo giải.

8. Có chán nản, lo âu trong lòng, hay lãnh đạm với người 
nào không.

9. Có hay biết một vài rối trật tự cần phải chấn chỉnh 
không, nhất là khi phải ngăn ngừa việc xúc phạm đến 
Thiên Chúa.

Đây là mấy lời Thánh Phanxicô Salê nói về bàn hỏi:

“Hàng tháng mỗi người nên ngắn gọn cởi mở lòng 
mình cho Bề trên, và hết lòng đơn sơ, thành tín tỏ bày với 
ngài mọi điều thầm kín trong lòng, tựa như một trẻ thơ đơn 
thật tỏ bày với mẹ nó những chỗ xây sát, mụn nhọt, hay 
cả những vết ong châm nữa. Theo cách này, mỗi người sẽ 
báo cáo với ngài không những về các sở đắc và tiến bộ của 
mình, mà cả những thất bại, khiếm khuyết trong việc cầu 
nguyện, tập đức và đời sống thiêng liêng; cũng nên tỏ cho 
ngài những cám dỗ và đau khổ thầm kín, không những để 
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được ủi an mà còn để tập khiêm nhường. Hạnh phúc thay 
những ai ngay thật và thành tâm thi hành khoản này, vì nó 
gói ghém một phần con đường thơ ấu thiêng liêng mà Chúa 
chúng ta thiết tha khuyên dạy, nhờ đó họ sẽ tìm thấy và giữ 
được bình an thật sự trong tâm trí”.

Tha thiết khuyên các Giám đốc chớ bao giờ bỏ tiếp 
nhận bàn hỏi. Mỗi hội viên nên nhớ rằng: Nếu họ cởi mở 
và khiêm tốn đi bàn hỏi, họ sẽ thấy lòng vơi nhẹ, và được 
trợ giúp đắc lực trên đường tiến đức; và nhờ đó cả Tu Hội 
được lợi ích lớn lao.

Còn một điều cha hết sức chân thành khuyên nhủ, đó là 
vấn đề ơn gọi. Trong vấn đề này, không nên giấu Bề trên điều 
gì. Đây là vấn đề quan trọng hơn cả, vì trót cuộc sống ta tùy 
thuộc vào đó. Thật bất hạnh cho những ai giấu diếm những 
hoài nghi về ơn gọi mình, hay quyết định bỏ Tu Hội khi chưa 
bàn hỏi kỹ, và chưa lãnh ý kiến vị linh hướng của mình. Như 
vậy phần rỗi đời đời của họ rất có thể gặp nguy hiểm.

Lý do thứ nhất khiến việc bàn hỏi thành thật với các 
Bề trên trở nên quan trọng và cần thiết, đó là vì các ngài có 
thể điều khiển và hướng dẫn các hội viên tốt hơn. Bề trên 
có bổn phận cai quản và hướng dẫn họ, vì đó là chức vụ 
của ngài, chức vụ làm Giám đốc và Bề trên. Nhưng nếu họ 
không cởi mở với ngài, làm sao ngài hiểu biết họ được, và 
như thế làm sao có thể hướng dẫn hay giúp đỡ, khuyên nhủ 
và khích lệ họ?

Lý do thứ hai rõ ràng hơn lý do trước, là vì các Bề trên 
càng hiểu các vấn đề của hội viên, thì càng có thể săn sóc, 
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tận tâm giúp đỡ, và gìn giữ tâm hồn họ khỏi những khó 
khăn và nguy hiểm họ có thể gặp, bằng cách xếp đặt họ 
vào chức vụ này hay chức vụ kia, hoàn cảnh này hay hoàn 
cảnh khác.

Lý do thứ ba khiến phải thành thật tín nhiệm vào các 
Bề trên là để các ngài có thể xếp đặt chu đáo hơn và lo liệu 
thích hợp hơn cho cả Tu Hội, mà do chức vụ, các ngài có 
bổn phận phải lo lắng cho lợi ích và danh dự của Tu Hội, 
cũng như cho lợi ích và danh dự của từng hội viên. Vì thế 
khi ai cởi mở với các Bề trên, và báo cáo đầy đủ với các 
ngài về tình trạng của mình, lúc đó các ngài một đàng vẫn 
tôn trọng danh dự của họ và không làm tổn thương danh dự 
họ bằng bất cứ cách nào, đàng khác các ngài có thể nhìn 
tới lợi ích chung của toàn thể Tu Hội. Nhưng nếu ai không 
cởi mở như vậy, có thể người ấy sẽ liều gây nguy hại cho 
danh dự và linh hồn mình, cũng như cho thanh danh của 
cộng thể, là điều tùy thuộc vào danh dự của mỗi tu sĩ.

Ôi, một tu sĩ hoàn toàn tín nhiệm vào Bề trên mình, và 
tỏ cho ngài tất cả những gì làm xáo động tâm hồn mình, 
thì tu sĩ đó sung sướng và thư thái biết bao! Như vậy, khi 
được trao phó chức vụ gì, họ hết lòng tin cậy vào Chúa, 
Đấng sẽ nâng đỡ và giải thoát họ khỏi mọi khó khăn. Họ 
sẽ có thể nói: Lạy Chúa, không phải con tự chọn việc này, 
chỗ này; vì con đã giãi bày nỗi bất lực và vô tài của con về 
công việc đó. Lạy Chúa, chính Chúa đã đặt con vào chỗ 
này và truyền con đảm nhận việc ấy: Vậy xin Chúa bù lại 
cho sự thiếu sót của con. Với lòng tin cậy đó, họ có thể 
cùng Thánh Augustinô nói: Lạy Chúa, xin ban cho con điều 
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Chúa truyền, và xin truyền cho con điều Chúa muốn. Như 
thế, chẳng khác nào họ buộc Chúa phải ban cho họ điều họ 
xin. Nhưng ai không cởi mở lòng mình, cũng không tỏ cho 
các Bề trên biết những yếu hèn của mình, người đó tìm đâu 
được sự nâng đỡ ủi an? Vì không phải Chúa hay đức vâng 
phục truyền khiến họ làm việc đó, nhưng họ tự lao mình vào 
công việc; họ là kẻ xâm nhập chứ không phải là người được 
Chúa kêu gọi hay cắt cử, nên việc họ làm sẽ không đem lại 
kết quả tốt đẹp.

Năm khuyết điểm phải tránh

Kinh nghiệm cho hay, năm khuyết điểm có thể coi là 
năm con sâu phá hoại việc tuân giữ tu trì và làm suy đồi các 
Tu Hội. Năm con sâu đó là: ham thích cải cách; tính vị kỷ; 
tính hay xầm xì; xao nhãng bổn phận và quên rằng chúng 
ta làm việc cho Chúa.

1. Ta phải tránh tính ham thích cải cách. Hãy gắng sức 
tuân giữ Quy Luật của ta, không nên nuôi tư tưởng 
muốn tu bổ hay cải cách các Quy Luật. Đức Thánh 
Cha Piô IX, vị đại ân nhân của ta đã nói: “Nếu các tu sĩ 
Salêdiêng không đòi hỏi tu bổ Hiến Luật của họ, một 
nắm giữ xác đáng Hiến Luật, Tu Hội của họ sẽ ngày 
càng thịnh vượng”.

2. Ta hãy từ bỏ tính vị kỷ; vì thế, đừng bao giờ đi tìm tư 
lợi, nhưng nên hết sức nhiệt thành làm việc vì công 
ích của Tu Hội. Ta hãy thương yêu nhau, giúp đỡ nhau 
bằng những lời khuyên nhủ và kinh nguyện; phải đề 
cao danh dự hội viên chúng ta, không phải vì là danh 
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dự của một cá nhân, nhưng vì là gia sản cao quí và cốt 
yếu chung của mọi người.

3. Không xầm xì chỉ trích các Bề trên, không phản đối 
quyết định của các ngài. Mỗi khi biết có điều gì xét là 
xấu về phương diện vật chất cũng như luân lý, ta hãy 
khiêm tốn trình bày cho các Bề trên. Chúa đã trao cho 
các ngài trách nhiệm trông coi cả con người lẫn sự vật, 
cho nên chính các ngài, chứ không ai khác sẽ phải trả 
lẽ trước mặt Chúa về việc hướng dẫn và quản trị của 
mình.

4. Không ai được xao nhãng bổn phận của mình. Người 
Salêdiêng được coi như cùng nhau làm nên một thân 
thể duy nhất là Tu Hội. Nên nếu mỗi chi thể trong đó 
chu toàn nhiệm vụ của mình, thì mọi việc sẽ tiến hành 
ổn thỏa, bằng không, sẽ sinh ra rối loạn, xáo động, 
chia rẽ, đổ nát, và sau cùng chính thân thể đó sẽ bị hủy 
hoại. Vì thế, mỗi người nên chu toàn nhiệm vụ đã được 
trao phó cho mình với lòng nhiệt thành, khiêm tốn và 
tin cậy nơi Chúa. Không nên ngạc nhiên mỗi khi phải 
chấp nhận ít nhiều hy sinh xem ra to tát. Cũng nên tự 
an ủi rằng, lao khổ của mình sẽ giúp ích cho Tu Hội, vì 
tất cả chúng ta đã tận hiến là để phục vụ lợi ích Tu Hội.

5. Mỗi khi thi hành chức vụ hay công tác, mỗi khi gặp khổ 
đau hay chán nản, ta đừng bao giờ quên rằng, Ta đã 
tận hiến cho Chúa, ta phải lao nhọc vì một mình Ngài, 
và chỉ chờ mong một mình Ngài ban thưởng cho ta. 
Ngài để ý đến từng việc nhỏ mọn ta làm vì Danh Thánh 
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Ngài, và theo đức tin dạy, vào ngày giờ của Ngài, Chúa 
sẽ thưởng công bội hậu cho ta. Nếu cuối đời, khi ta 
trình diện trước Tòa Chúa, Ngài sẽ đoái nhìn ta với 
nét mặt yêu thương, rồi phán với ta: Tốt lắm, hỡi tôi tớ 
lương hảo và tín nghĩa, vì ít mà ngươi đã tỏ ra trung tín, 
Ta sẽ cử ngươi cai quản nhiều. Hãy vào hưởng hoan 
lạc của Chúa ngươi.36

36  Mt 25,21.



II.

HỆ THỐNG DỰ PHÒNG 
TRONG VIỆC GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN 37* 

Nhiều lần cha được yêu cầu nói hay viết ra mấy quan 
niệm liên quan tới khoa giáo dục gọi là Hệ thống Dự phòng 
dùng trong các nhà chúng ta. Vì thiếu thời giờ nên tới nay 
cha vẫn chưa thể đáp ứng được ước nguyện đó. Nay vì 
muốn ấn hành Bản Quy chế từ trước đến giờ hầu như vẫn 
được áp dụng theo tập truyền trong các nhà, nên cha nghĩ 
đây là dịp thuận tiện để phác họa trước một vài nét về Hệ 
thống Giáo dục trên. Nó có thể được coi như là Bản Sơ thảo 
cho một Tập Tiểu luận cha đang soạn và hy vọng có thể 
hoàn thành nếu Chúa để cha sống ít lâu nữa. Làm việc này, 
cha chỉ nhắm mục đích duy nhất là giúp vào nghệ thuật đầy 
khó khăn của việc giáo dục thanh thiếu niên. Vì thế, cha sẽ 
trình bày: Hệ thống Giáo dục Dự phòng hệ tại điều gì và tại 
sao nó phải được quí chuộng hơn cả. Cách áp dụng thực 
tiễn và những lợi ích của nó.

1. Hệ thống Giáo dục Dự phòng hệ tại điều gì và tại 
sao nó được quý chuộng hơn

Có hai hệ thống đã được dùng trong mọi thời đại để 
giáo dục thanh thiếu niên: là Dự phòng và Cưỡng bách. 
Hệ thống Cưỡng bách hệ tại làm cho người dưới mình biết 
luật, rồi trông coi để xem có ai vi phạm, và nếu có, sẽ ra 

37 * Regolamento per le case della Società di S. Francesco di Sales, 
Torino, Tipografia Salesiana, 1877 p. 3-13; (OE XXIX, 99-109). 
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hình phạt cân xứng. Theo hệ thống này, lời nói và vẻ mặt 
người trên phải luôn nghiêm nghị và thậm chí có tính cách 
đe dọa; chính người trên phải tránh mọi thái độ thân mật với 
những người dưới quyền mình.

Để tăng giá trị quyền bính, Giám đốc phải ít khi có mặt 
giữa những người dưới mình, và chỉ có mặt khi nào ra hình 
phạt hay hăm dọa thôi. Hệ thống này dễ dàng, ít khó nhọc, 
thích hợp cho quân đội nói riêng, cho những người lớn tuổi 
và có lương tri nói chung, vì tự họ phải hiểu biết và nhớ 
được điều gì phù hợp với luật và những quy tắc khác.

Ngược lại, Hệ thống Giáo dục Dự phòng hoàn toàn 
khác biệt và cha có thể nói, tương phản với hệ thống trên. 
Hệ thống Dự phòng hệ tại cho học sinh biết những Quy 
tắc và Quy chế của trường, rồi trông coi làm sao để học 
sinh luôn cảm thấy ở dưới cặp mắt săn sóc của Giám đốc 
hay Hộ trực viên, các ngài như những người cha âu yếm, 
chuyện trò với chúng, giúp đỡ, chỉ dẫn chúng trong mọi 
trường hợp, khuyên nhủ và sửa bảo chúng với đầy tình 
thương mến, như thế có thể nói là: làm cho học sinh không 
thể phạm tội được.

Hệ thống này hoàn toàn dựa trên Lý trí, Tôn giáo và 
nhất là Tình Thương mến; vì thế Hệ thống này loại trừ mọi 
hình phạt phũ phàng và cũng cố gắng tránh cả những hình 
phạt nhẹ nữa. Hệ thống này xem ra được quý chuộng hơn 
vì những lý do sau đây:

I. Theo cách Dự phòng, học sinh đã được cảnh giác sẽ 
không nản chí vì lỗi đã phạm, cả khi lỗi đó đến tai Bề 
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trên đi nữa. Em không bao giờ tức bực khi bị sửa lỗi 
hoặc bị đe phạt hay chịu phạt, vì em luôn được nhắc 
nhở trước cách thân tình, theo lối dự phòng; lời báo 
trước ấy giúp em ngã lẽ và thường đưa đến kết quả là 
chiếm được lòng em, đến nỗi em thấy mình cần hình 
phạt và hầu như muốn có hình phạt nữa.

II. Lý do chính yếu hơn, là tính trẻ bồng bột hay thay 
đổi; trong chốc lát trẻ đã quên ngay những quy luật 
và những hình phạt dành cho người lỗi phạm. Vì thế, 
đứa trẻ thường lỗi phạm và phải phạt mà không bao 
giờ nghĩ tới, vì không có ai nhắc nhở em khi phạm lỗi, 
giả như có một tiếng nói của người bạn nhắc bảo, chắc 
chắn em sẽ tránh khỏi.

III. Hệ thống Giáo dục Cưỡng bách có thể ngăn chặn được 
rối trật tự, nhưng khó làm cho phạm nhân nên tốt hơn. 
Kinh nghiệm cho hay thanh thiếu niên không dễ dàng 
quên những hình phạt đã chịu, và thường chúng giữ 
những kỷ niệm chua chát đó và ước mong được thoát 
ách và báo thù nữa. Có khi hồi đó chúng không để ý 
gì, nhưng ai theo sát chúng, sẽ nhận thấy những ký ức 
của tuổi trẻ thật là ghê sợ, chúng dễ dàng quên những 
hình phạt của cha mẹ, nhưng rất khó quên những hình 
phạt của các nhà giáo dục. Có những người khi về già 
mới báo thù tàn nhẫn những hình phạt họ đã chịu cách 
bất công khi còn thụ giáo. Trái lại, Hệ thống Dự phòng 
biến học sinh trở thành bạn hữu và chúng nhìn thấy 
nơi Hộ trực viên là vị ân nhân sẵn sàng chỉ bảo chúng, 
muốn giúp chúng nên tốt, và cứu chúng khỏi những bất 
mãn, hình phạt và ô nhục.



268      Bút tích của Don Bosco

IV. Nhờ Hệ thống Dự phòng, học sinh hiểu được rằng bất 
cứ lúc nào nhà giáo dục cũng có thể nói với chúng 
bằng tiếng lòng, không những trong thời kỳ chúng đang 
thụ giáo, mà cả thời kỳ sau đó nữa. Một khi đã được 
lòng tín nhiệm của trẻ, nhà giáo dục sẽ có thể gây ảnh 
hưởng rộng lớn nơi chúng, có thể chỉ dẫn, khuyên bảo 
và cũng có thể sửa lỗi chúng, cho dù sau này chúng 
có địa vị nào trong xã hội. Vì những lý do trên và nhiều 
lý do khác, xem ra Hệ thống Dự phòng phải được quý 
chuộng hơn Hệ thống Cưỡng bách.

2. Áp dụng Hệ thống Dự phòng

Thực hành Hệ thống này, ta hoàn toàn dựa vào lời 
Thánh Phaolô: Charitas benigna est, patiens est; omnia 
suffert, omnia sperat, omnia sustinet. Đức ái hiền hậu và 
kiên nhẫn; tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất 
cả. Vì thế, chỉ người Kitô hữu có thể áp dụng Hệ thống Dự 
phòng một cách hiệu quả. Lý trí và Tôn giáo là những khí cụ 
mà nhà giáo dục phải bền tâm sử dụng, phải dạy dỗ những 
thứ đó, và chính mình phải thực hành, nếu muốn được tuân 
phục và đạt mục đích của mình.

I. Giám đốc do đó phải hiến toàn thân mình cho những 
người mình giáo dục, nên không bao giờ đảm nhận 
những việc làm ngài sao nhãng chức vụ mình. Khi 
không bận việc gì, ngài nên ở giữa học sinh luôn, 
trừ khi các em đã được các người khác hộ trực cách 
thích đáng.

II. Giáo sư, Giám xưởng, Hộ trực viên phải là những 
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người có đời sống luân lý được mọi người thừa nhận. 
Họ nên cố gắng tránh các thứ tình cảm hay kết nghĩa 
riêng với học sinh như tránh bệnh dịch vậy, và nên 
nhớ rằng, một người lầm lỗi thôi cũng có thể làm tổn 
thương cả trường giáo dục. Phải gắng làm sao để 
học sinh không bao giờ ở một mình. Các Hộ trực viên 
nên tới trước chỗ học sinh tập họp bao có thể, và cứ 
ở đó với chúng cho tới khi có người khác hộ trực thay, 
đừng bao giờ để học sinh ở nhưng.

III. Nên để học sinh tự do chạy nhảy, kêu la mặc sức. 
Thể thao, âm nhạc, văn nghệ, kịch trường, đi dạo, là 
những phương pháp rất hiệu lực để giữ kỷ luật, có 
lợi cho đạo đức và sức khỏe. Chỉ nên lưu ý sao cho 
những tiết mục liên hoan, những người tham gia, và 
những lời nói không có gì đáng trách. Thánh Philip 
Nêri, người bạn thân thiết nhất của tuổi trẻ đã nói: 
Đối với tôi, các bạn muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng 
phạm tội là được.

IV. Việc năng xưng tội, năng hiệp lễ và dự thánh lễ hằng 
ngày là những cột trụ phải nâng đỡ tòa nhà giáo dục 
nơi chúng ta muốn loại bỏ những đe loi và đòn vọt. 
Không bao giờ bắt học sinh năng xưng tội và hiệp lễ, 
nhưng chỉ nên cổ võ chúng và giúp chúng có cơ hội 
thuận tiện để xưng tội và hiệp lễ thôi. Trong những dịp 
cấm phòng, tuần ba ngày, tuần chín ngày, bài giảng 
và lớp giáo lý, nên làm nổi bật vẻ mỹ lệ, cao cả và 
thánh thiện của đạo Công giáo, vì trong các bí tích, 
đạo Công giáo đã cống hiến cho mọi người chúng ta 
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những phương pháp rất dễ dàng và hữu ích để lòng 
được an bình và cứu rỗi linh hồn mình. Theo cách 
này, học sinh sẵn sàng thi hành các việc đạo đức đó, 
và chúng sẽ tự ý thực hiện những việc đó một cách 
vui vẻ và có hiệu quả.

V. Nên săn sóc hết sức cẩn thận để ngăn ngừa khỏi 
đem vào trường những sách báo xấu, bạn xấu. Chọn 
được một người canh cổng tốt là một kho tàng của 
một trường giáo dục.

VI. Mỗi tối, sau kinh nguyện thường lệ và trước khi đi ngủ, 
Giám đốc hay ai thay ngài sẽ nói chung với học sinh 
đôi lời âu yếm để chỉ dẫn hoặc khuyên bảo những điều 
chúng phải làm hay phải tránh. Ngài nên cố gắng rút ra 
mấy phương châm đạo đức trong những biến cố xảy 
ra ở trường hay ở ngoài, nhưng không bao giờ nói quá 
hai hay ba phút. Đó là chìa khóa của đạo hạnh, của 
bước tiến và thành công trong việc giáo dục.

VII. Nên tránh như tránh bệnh dịch ý kiến của một số 
người muốn trì hoãn việc rước lễ vỡ lòng cho tới khi 
khôn lớn, thường là lúc ma quỷ đã chiếm được tâm 
hồn đứa trẻ, nó gây không biết bao nhiêu thiệt hại cho 
lòng trong trắng của trẻ. Theo luật Giáo Hội thời xưa, 
người ta quen cho trẻ nhỏ bánh thánh còn dư lại sau 
khi rước lễ Phục sinh. Điều đó chứng tỏ Giáo Hội ao 
ước cho trẻ nhỏ được Rước lễ Vỡ lòng ngay từ lúc 
chúng còn tấm bé. Khi một trẻ nhỏ biết phân biệt bánh 
thánh với bánh thường và tỏ ra đủ hiểu biết, nên để 
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Vua Trời tới ngự trong linh hồn đã được chúc phúc đó, 
không cần để ý tới tuổi.

VIII. Giáo lý khuyên năng hiệp lễ. Thánh Philip Nêri khuyên 
hiệp lễ hằng tuần và còn có thể năng hiệp lễ hơn. 
Công Đồng Triđentinô nói rõ: Công Đồng hết sức ước 
ao mọi Kitô hữu hiệp lễ khi dự Thánh lễ. Nhưng để 
được nhiều kết quả hơn nơi lễ hiến tế tôn nghiêm và 
thánh thiện này, không phải chỉ hiệp lễ thiêng liêng 
thôi, mà còn hiệp lễ thật nữa (Công Đồng Triđentinô, 
khóa XXII, chương VI).

3. Ích lợi của Hệ thống Dự phòng

Có người nói: Hệ thống này khó thực hành. Cha xin trả 
lời: Đối với học sinh, Hệ thống này dễ dàng hơn, thỏa mãn 
và ích lợi hơn. Đối với nhà giáo dục, chắc chắn Hệ thống 
này có ít nhiều khó khăn, tuy nhiên, nếu họ nhiệt thành làm 
công việc của mình, thì những khó khăn đó sẽ giảm thiểu. 
Nhà giáo dục là người đã hiến thân vì ích lợi của học sinh 
mình, nên phải sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, 
nhọc mệt, để theo đuổi mục đích của mình là giáo dục học 
sinh về mặt công dân, đạo đức và khoa học.

Ngoài những lợi ích đã nêu trên, còn thêm những lợi 
ích khác là:

I. Học sinh sẽ luôn tỏ lòng kính trọng các nhà giáo dục 
của chúng, và sẽ vui sướng nhớ lại những chỉ dẫn các 
ngài đã cho, chúng sẽ coi các thày dạy như anh, các 
bề trên như cha. Chúng đi đâu, cũng là niềm an ủi của 
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gia đình, là những công dân hữu ích và là những kitô 
hữu tốt.

II. Cho dầu tính nết, khuynh hướng, phẩm hạnh của một 
học sinh lúc mới được nhận vào trường có thế nào 
đi nữa, thì cha mẹ vẫn có thể tin chắc là con mình sẽ 
không thể ra tệ hơn. Người ta còn đoan chắc là nó sẽ 
luôn được cải thiện hơn. Thật thế, một số thanh thiếu 
niên trước kia đã là gánh nặng cho cha mẹ chúng và 
đã bị các trại cải huấn từ chối, nay đã thay đổi khuynh 
hướng, tính nết, và đã bắt đầu sống cuộc đời lương 
thiện sau khi được huấn luyện theo những nguyên tắc 
này, nên hiện nay chúng đang giữ những chức vụ danh 
giá trong xã hội, như thế chúng đã trở thành cột trụ 
nâng đỡ gia đình chúng, và là vinh dự cho quốc gia 
chúng đang sống.

III. Nếu chẳng may có thiếu niên nào mang theo những 
tập quán xấu vào trường, chúng cũng không thể gây 
hại cho chúng bạn được. Những học sinh tốt cũng 
không thể bị lây hại khi tiếp xúc với chúng, vì chẳng có 
thời gian, nơi chốn hay cơ hội, bởi lẽ Hộ trực viên mà 
chúng ta giả thiết là luôn có mặt, sẽ lập tức có phương 
thế sửa chữa ngay.

Đôi lời về hình phạt

Khi ra hình phạt phải theo luật nào? Trước hết, nếu có 
thể, không bao giờ dùng hình phạt. Nhưng nếu cần sửa 
phạt, nên ghi nhớ những điều sau đây:
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I. Nếu nhà giáo dục ở giữa học sinh muốn được chúng 
kính nể, nên tìm cách làm chúng yêu mến mình. Khi 
được thế rồi, chỉ cần từ chối tỏ lòng ưu ái đã là hình 
phạt có sức thúc đẩy ganh đua, tăng thêm can đảm và 
không bao giờ làm hạ giá chúng.

II. Với học sinh, hình phạt là bất cứ điều gì ta có thể dùng 
để phạt. Người ta thấy rằng, với một số học sinh, thì 
một cái nhìn lạnh nhạt có hiệu quả hơn cả một cái tát. 
Khen ngợi một việc làm tử tế, trách mắng khi chểnh 
mảng làm việc, như thế đã là phần thưởng hay hình 
phạt rồi.

III. Không bao giờ được sửa lỗi và phạt nơi công cộng, 
nhưng ở nơi riêng và xa đồng bạn, trừ những trường 
hợp rất họa hiếm. Nên nhờ lý trí và tôn giáo để giúp học 
sinh hiểu lỗi lầm của chúng, nhưng phải hết sức khôn 
ngoan và kiên nhẫn.

IV. Phải tuyệt đối tránh đánh đập học sinh bằng bất cứ 
cách nào, hoặc bắt chúng quỳ một cách khổ sở, hay 
kéo tai chúng, và các hình phạt tương tự, bởi vì dân 
luật cấm, và vì các hình phạt như thế làm học sinh rất 
tức giận và hạ giá nhà giáo dục.

V. Giám đốc nên cho học sinh được biết rõ các luật lệ, 
các phần thưởng và các hình phạt do kỷ luật ấn định, 
để chúng không thể chữa mình rằng chúng không biết 
điều đó đã được truyền hay bị cấm.

Nếu đem Hệ thống Giáo dục này ra thực hành trong 
các nhà chúng ta, cha tin là chúng ta sẽ có thể thu lượm 
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được nhiều kết quả lớn lao mà không cần dùng đến roi vọt 
hay những hình phạt dữ dội khác. Trong khoảng bốn mươi 
năm tiếp xúc với thanh thiếu niên, cha nhớ chưa hề phải 
dùng tới hình phạt nào như vậy, và nhờ Chúa giúp, không 
những cha đã luôn nhận được những điều bổn phận buộc 
phải làm, mà cả những điều cha chỉ mới ước ao thôi, do 
chuyện đó từ chính những thanh thiếu niên trước kia xem 
ra như đã mất hết hy vọng thành đạt.



III. 

LÁ THƯ GỬI TỪ ROMA 38* 

Roma, ngày 10 tháng 5 năm 1884

Các con rất yêu mến trong Chúa Giêsu Kitô.

Dù ở xa hay ở gần, cha vẫn luôn nghĩ tới các con. Cha 
chỉ có một ước ao; đó là thấy được các con sung sướng ở 
đời này và đời sau. Chính tư tưởng này, chính ước vọng 
này đã thúc đẩy cha viết lá thư này cho các con. Các con 
thân mến, cha rất xót xa khi phải xa các con. Cha buồn 
vì không được thấy các con, nghe tiếng các con. Các con 
không thể tưởng tượng được lòng cha buồn khổ đến chừng 
nào. Suốt tuần qua, cha những ao ước viết cho các con lá 
thư này, nhưng vì bận quá cha không thể viết được. Tuy chỉ 
còn vài ngày nữa là cha sẽ về với các con, song cha muốn 
về trước với các con qua lá thư này. Đây là những lời của 
người đã hết lòng yêu mến các con trong Chúa Giêsu Kitô. 
Cha thấy có bổn phận phải thành thực nói với các con tất cả 
những điều cha cảm nghĩ. Chắc chắn các con sẽ cho phép 
cha làm việc này, phải thế không? Nếu vậy, các con hãy chú 
ý nghe và đem ra thực hành những lời cha sắp nói.

Như cha đã nói với các con, tâm trí cha luôn nghĩ tới 
các con. Cách đây mấy hôm, sau khi đọc mấy kinh thường 
lệ để đi ngủ, kinh mà mẹ cha đã dạy, không biết lúc đó chia 
trí hay thiu thiu ngủ, cha thấy thình lình có hai cựu học viên 

38 * Atti del Capitolo Superiore della Pià Società Salesiana (1920) N. 1, 24 
Giugno, pp. 40-48.
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trong Nguyện xá hiện ra trước mắt cha. Một trong hai tiến 
lại và chào cha cách thân ái: - Ôi, Don Bosco! Cha có nhận 
ra con không?

 − Có chứ, con. Cha trả lời.

 − Và cha còn nhớ con xưa kia chứ? Người ấy thêm.

 − Phải, không chỉ mình con, mà cha còn nhớ tất cả các 
học sinh khác nữa. Con là Valfrè ở Nguyện xá trước 
năm 1870.

 − Này cha, Valfrè tiếp tục nói, bây giờ cha có muốn gặp 
các thanh thiếu niên ở Nguyện xá hồi đó không?

 − Có chứ, cha trả lời, cha thật sung sướng nếu được gặp 
lại chúng.

Valfrè liền chỉ cho cha thấy tất cả các học sinh thời đó, 
với tầm vóc và tuổi tác y hệt lúc bấy giờ. Cha thấy mình như 
đang tham dự một trò chơi của Nguyện xá thời xưa. Thật 
là một cảnh linh động, náo nhiệt và vui vẻ. Đứa chạy, đứa 
nhảy, đứa cò cò. Đây vài em chơi nhảy xa, kia vài em chơi 
nhảy vòng, hay đá bóng. Chỗ này một nhóm học sinh đang 
say sưa nghe một cha kể chuyện, chỗ khác một tư giáo 
đang hăng hái tổ chức một trò chơi cho học sinh. Khắp nơi 
vang tiếng cười, tiếng hát. Bất cứ nơi nào có các thày các 
cha đều có thanh thiếu niên vây quanh nô đùa vui vẻ, biểu 
lộ tình thân mật và tín nhiệm sâu đậm. Cha đang ngây ngất 
vì sung sướng, thì Valfrè nói với cha:

 − Cha thấy không? nếu có tình thân thiện, sẽ có lòng 
mến, và khi đã có lòng mến, tất nhiên sẽ có tin cậy, và 
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khi đã có tin cậy, thanh thiếu niên sẽ không ngần ngại 
cởi mở tâm hồn với Thày dạy, Hộ trực viên và Bề trên. 
Chúng sẽ thành thật khi xưng tội và trong việc giao tiếp 
hằng ngày, ngoan ngoãn tuân giữ những điều khuyên 
bảo, vì chúng biết Bề trên yêu mến chúng.

Giữa lúc đó anh cựu học viên có bộ râu trắng đi cùng với 
Valfrè tiến lại gần cha và nói:

 − Thưa cha Bosco, bây giờ cha có muốn xem lại các em 
hiện đang sống trong Nguyện xá lúc này ra sao không? 
(anh cựu học viên này tên là Giuse Buzzetti).

 − Có chứ! cha trả lời; bởi vì hơn một tháng nay cha chưa 
thấy chúng.

Và Buzzetti liền chỉ cho cha: Cha thấy Nguyện xá và 
chúng con đang chơi đùa, nhưng không còn nghe tiếng hò 
la vui vẻ, tiếng hát xướng của chúng con, không còn thấy 
bầu khí náo nhiệt như cha đã thấy trong cảnh trước nữa. 
Cha rất buồn lòng khi thấy nhiều học sinh tỏ ra thái độ và 
gương mặt chán nản, lơ đãng, khinh bỉ, lãnh đạm. Bên cạnh 
những học sinh vô tư, vui đùa, chạy nhảy náo nhiệt, cha 
thấy một số đông ở nhưng, đứng dựa cột, chìm đắm trong 
những ý nghĩ đen tối; một số khác ở lại cầu thang, hành 
lang, hay sau vườn để tránh các trò chơi chung; một số 
khác đi lại chậm chạp, thì thầm với nhau, đưa mắt ranh 
mãnh nghi ngờ nhìn chung quanh, thỉnh thoảng phá lên 
cười, nụ cười chứa đựng nhiều bí ẩn khiến người khác hoài 
nghi, tin chắc rằng nếu thánh Lu-y ở đó, chắc chắn sẽ đỏ 
mặt vì hổ thẹn. Cả trong số những em chơi đùa, nhiều em 
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tỏ ra uể oải, miễn cưỡng, không thấy hứng thú trong các 
trò chơi.

 − Sao, cha đã thấy hết các học sinh của cha chưa? Anh 
cựu học viên nói với cha.

 − Có, cha đã thấy tất cả! Cha buồn rầu trả lời.

 − Các học sinh bây giờ khác xa chúng con ngày xưa quá nhỉ!

 − Đúng vậy, học sinh bây giờ chán nản, uể oải và miễn 
cưỡng trong các giờ chơi.

 − Rồi từ đó chúng sẽ dần lạnh nhạt với các phép bí tích, 
biếng nhác đọc kinh ở nhà thờ, nơi mà Chúa Quan 
phòng đã ban cho chúng vô số ơn phần hồn, phần xác, 
cũng như trí tuệ. Đây là lý do tại sao nhiều học sinh 
đã không đáp lại ơn gọi của chúng, tỏ ra bạc bẽo với 
Bề trên, kín dạ, lẩm bẩm và nhiều hậu quả đáng khiển 
trách khác nữa.

 − Cha hiểu con muốn nói gì rồi. Nhưng làm sao để có thể 
lấy lại niềm phấn khởi, hoạt bát, vui vẻ và cởi mở của 
thời xa xưa ấy?

 − Phải dùng tình yêu, cha ạ!

 − Tình yêu à? Thế học sinh của cha chưa được yêu mến 
đầy đủ sao? Con không thấy cha đã yêu mến chúng biết 
bao nhiêu. Hơn bốn mươi năm cha đã chịu nhiều đau 
đớn, cực nhọc vì chúng, cho đến bây giờ cha vẫn đang 
chịu bao đau khổ, lao lực, mệt nhọc, nhục mạ, chống 
đối, bách hại, chỉ vì để mang lại cơm ăn, nhà ở, thày dạy, 
và nhất là để lo cho phần rỗi linh hồn chúng. Cha đã làm 
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tất cả những gì cha có thể để yêu thương chúng, và suốt 
đời cha chỉ có một tình thương duy nhất đó.

 − Nhưng, thưa cha, con không có ý nói về cha!

 − Thế về ai? Có phải về những người thay mặt cha không? 
Về các Giám đốc, Quản lý, Giáo sư, Hộ trực viên chăng? 
Con không thấy họ vất vả dạy học, làm việc, hy sinh 
những năm tươi trẻ nhất của mình để lo lắng cho các 
học sinh mà Chúa Quan phòng gởi đến sao?

 − Có, con nhận thấy và biết rõ như thế; nhưng chưa đủ, 
còn thiếu điều quan trọng hơn.

 − Điều gì thế con?

 − Yêu mến học sinh mà thôi chưa đủ, song còn phải làm 
thế nào để chúng nhận thấy được rằng chúng ta yêu 
mến chúng.

 − Thế chúng không có mắt à? Chúng không đủ trí khôn 
sao? Chúng không thấy được rằng tất cả những gì làm 
cho chúng đều chỉ vì tình yêu mến chúng sao?

 − Như thế chưa đủ cha ạ!

 − Vậy phải làm sao?

 − Phải yêu mến học sinh trong chính những điều chúng 
ưa thích, phải tham dự vào những điều hợp với sở 
thích của tuổi trẻ. Có như thế mới giúp chúng học biết 
yêu thích những điều mà tự nhiên chúng không ưa 
mấy: như giữ kỷ luật, học hành, hãm mình; chúng sẽ 
thực hành những điều đó với lòng yêu thương.

 − Con hãy cắt nghĩa cho cha rõ hơn.
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 − Cha hãy quan sát các học sinh đang chơi kìa!

 − Quan sát xong, cha đáp: Có gì đặc biệt đâu?

 − Cha đã từng kinh nghiệm bao nhiêu năm giáo dục 
thanh thiếu niên mà cha không nhận ra sao? Cha xem 
kỹ hơn đi! các tu sĩ Salêdiêng đang ở đâu?

Cha quan sát và thấy rất ít các cha và các thày hòa 
mình với học sinh, còn chơi với chúng lại còn ít hơn nữa. 
Các Bề trên không còn là linh hồn của trò chơi. Đa số đi 
đi lại lại, nói chuyện với nhau, không chút bận tâm tới học 
sinh. Một số khác chỉ biết điềm nhiên nhìn trẻ chơi, không 
nghĩ gì đến chúng; có những người canh chừng xa xa, xem 
ai có lỗi phạm, họa hiếm lắm mới có người biết cảnh cáo 
sửa lỗi, nhưng đầy đe dọa, vài tu sĩ Salêdiêng muốn tới tiếp 
xúc với một nhóm thanh thiếu niên nào đó, nhưng cha thấy 
chúng khôn khéo tìm cách xa lánh các thày và các Bề trên 
của chúng.

Người bạn cha liền nói:

 − Ngày xưa, ở Nguyện xá có bao giờ cha xa chúng con 
đâu, nhất là trong các giờ chơi? Cha còn nhớ những 
năm hạnh phúc đó chứ? Thật sung sướng như Thiên 
đàng, một thời kỳ mà chúng con luôn ghi nhớ với biết 
bao tình mến bởi vì khi ấy tình yêu là luật sống giữa 
chúng ta, và giữa cha và chúng con nào có chuyện gì 
che dấu cả.

 − Đúng vậy, hồi đó mọi sự đều là nguồn vui đối với cha. 
Thanh thiếu niên háo hức đến gần cha, muốn nói 
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chuyện cùng cha, và nao nức nghe lời cha khuyên bảo 
để đem ra thực hành. Nhưng bây giờ con thấy đấy, 
những cuộc gặp khách liên tục, rồi những công việc bề 
bộn và sức khỏe yếu kém khiến cha không còn thể nào 
làm việc ấy được nữa, con hiểu chứ?

 − Vâng, con hiểu. Cha không thể, nhưng tại sao các tu 
sĩ Salêdiêng không bắt chước cha? Tại sao cha không 
nhấn mạnh, không đòi hỏi các tu sĩ của cha phải đối xử 
với thanh thiếu niên như chính cha đã đối xử?

 − Có chứ, cha đã nói đến vỡ phổi; nhưng tiếc thay, nhiều 
người không muốn dấn thân hy sinh như trước nữa.

 − Vì bỏ qua điều bé nhỏ, nên họ đánh mất điều to tát, 
điều “to tát” đây chính là công lao vất vả của họ. Hãy 
yêu thích những gì thanh thiếu niên thích, rồi chúng sẽ 
thích những gì Bề trên thích. Có như thế, Bề trên mới 
nhẹ bớt gánh nặng. Nguyên nhân đảo lộn bầu khí hiện 
tại của Nguyện xá chính là vì có một số thanh thiếu 
niên mất lòng tín nhiệm nơi Bề trên. Ngày xưa chúng 
cởi mở, yêu mến và mau mắn vâng phục Bề trên. 
Nhưng ngày nay, Bề trên chỉ còn là Bề trên chứ không 
còn là người cha, người anh hay người bạn nữa; vì thế 
chúng sợ hãi và ít yêu mến các ngài. Vậy, nếu muốn 
sống một lòng một trí vì yêu mến Chúa Giêsu, thì cần 
phải phá tan bức tường ngăn cách, đố kị và thay vào 
đó bằng lòng tin yêu, tín nhiệm. Có như thế, việc vâng 
phục mới hướng dẫn thanh thiếu niên như người mẹ 
dìu dắt con mình. Khi ấy hoàn cảnh sống hoà thuận, an 
vui xưa kia sẽ trở lại trong Nguyện xá.
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 − Nhưng phải làm sao để có thể phá đổ bức tường ngăn 
cách đó?

 − Phải thân thiết với thanh thiếu niên, nhất là trong giờ 
chơi. Thiếu thân thiết, sẽ thiếu yêu thương, thiếu yêu 
thương, tất nhiên sẽ thiếu tín nhiệm. Ai muốn được 
yêu mến, thì cần phải tỏ ra mình yêu mến. Chúa Giêsu 
Kitô đã trở nên bé nhỏ với những người bé nhỏ, và đã 
mang lấy thân phận hèn yếu của chúng ta. Chính Ngài 
là vị thày của tình thân thiện. Bao lâu thày giáo còn ngồi 
trên ghế giảng, bấy lâu vẫn còn là một vị thày dạy mà 
thôi, nhưng một khi hòa mình đi chơi cùng thanh thiếu 
niên, thày sẽ trở thành như một người anh. Nếu chỉ 
giảng trên toà giảng, người đó chỉ làm vừa đủ bổn phận 
không hơn không kém, nhưng nếu nói một lời trong giờ 
chơi, thì đó là lời của một người có lòng thương mến. 
Rất nhiều thanh thiếu niên biết cải hóa vì vài lời rỉ tai 
các em lúc các em đang hăng hái vui chơi. Ai biết mình 
được yêu sẽ đáp lại tình yêu, và ai được yêu mến sẽ 
được mọi sự, nhất là nơi thanh thiếu niên.

Tín nhiệm là giòng điện lưu hành giữa thanh thiếu niên 
và Bề trên. Thanh thiếu niên sẽ cởi mở, giãi bày những 
ưu tư, lầm lỗi của mình. Chính nhờ có tình yêu đó mà 
Bề trên chịu đựng mọi lao nhọc, nhàm chán, vô ơn, 
quấy phá, thiếu sót, lơ đãng của trẻ nhỏ. Chúa Gêsu 
Kitô đã không bẻ gãy cây sậy dập nát, cũng chẳng dập 
tắt tim đèn còn leo lét. Ngài là gương mẫu của các con. 
Chớ gì đừng ai làm việc vì hư danh; phạt để trả thù, vì 
tự ái bị tổn thương; bỏ việc hộ trực vì ghen tương, sợ 
người khác trội hơn mình; nói hành người khác; gạt 
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bỏ Bề trên để được trẻ yêu mến và quý trọng. Những 
người như thế chỉ nhận được khinh bỉ và nịnh bợ giả 
dối. Đừng ai để lòng dính bén một thụ tạo mà xao nhãng 
bổn phận hộ trực chính yếu của mình, cả nể không dám 
sửa bảo những kẻ mình phải sửa bảo. Chỉ khi nào có 
tình yêu chân thật, ta mới tìm vinh danh Chúa và phần 
rỗi các linh hồn. Khi tình yêu trở nên nguội lạnh, mọi sự 
sẽ trục trặc. Tại sao phải thay thế tình yêu bằng những 
luật lệ lạnh lùng? Tại sao Bề trên xao nhãng việc tuân 
giữ các quy tắc mà Don Bosco đã răn dạy? Tại sao lại 
dần dần thay thế hệ thống chủ trương lấy sự tỉnh thức 
cùng tình yêu mà ngừa trước những lỗi phạm bằng hệ 
thống dễ dãi, giải quyết vấn đề mau lẹ đối với người 
sai khiến, bằng cách nêu lên những luật lệ, lấy hình 
phạt mà áp đặt sự tuân giữ, gia tăng oán ghét và tạo 
nên nhiều bất mãn; và một khi chểnh mảng áp đặt việc 
tuân hành luật lệ, những luật này lại càng tạo nên sự 
khinh khi đối với Bề trên và là cớ cho nhiều lỗi phạm 
trầm trọng khác.

Thiếu tình thân thiện, chắc chắn sẽ có những hậu quả 
như thế. Vậy nếu muốn Nguyện xá sống lại những 
ngày hạnh phúc thuở nào, hãy áp dụng nghiêm chỉnh 
Hệ thống Giáo dục xưa kia: Bề trên trở nên mọi sự cho 
hết mọi người, sẵn sàng lắng nghe mọi nỗi nghi ngờ 
hay than vãn của thanh thiếu niên, mở to đôi mắt của 
người cha hiền để chăm sóc tính tình con cái, mở rộng 
cõi lòng tìm kiếm lợi ích thiêng liêng và vật chất cho hết 
thảy các thanh thiếu niên Chúa Quan phòng trao phó. 
Có như thế cõi lòng mới không còn khép kín nữa và 
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những giấu giếm độc hại mới không còn ngự trị nữa. 
Chỉ trong trường hợp vô luân, Bề trên mới cứng rắn, 
không dung thứ. Thà liều đuổi một em vô tội, còn hơn 
giữ lại một em gây gương mù. Các Thày Hộ trực có bổn 
phận lương tâm phải trình báo lên cho Bề trên tất cả 
những gì mình biết là xúc phạm đến Chúa.

Lúc đó cha hỏi tiếp:

 − Nhưng làm sao để có được tình thân thiện, yêu mến và 
tín cẩn như thế?

 − Phải xác đáng tuân giữ các luật nhà.

 − Chỉ vậy thôi sao?

 − Món ăn ngon lành nhất trong bữa cơm là gương mặt 
vui vẻ.

Khi anh cựu học viện của cha nói xong, cha đưa mắt 
nhìn cuộc chơi, lòng cha se lại, nỗi ê chề xâm chiếm tâm trí 
cha, dần dần lên tới cực độ, không thể chịu được, cha giật 
mình và thức giấc... Khi tỉnh lại cha thấy mình đang đứng 
cạnh giường. Đôi chân cha sưng vù, nhức nhối không sao 
chịu được. Đã quá khuya, nên cha phải lên giường và nhất 
quyết ghi lại những lời này cho các con.

Cha ao ước đừng bao giờ thấy lại những giấc mơ như 
thế nữa, vì chúng làm cho cha kiệt sức. Ngày hôm sau 
cha thấy rụng rời cả thân mình và chiều tối cha không còn 
muốn nghĩ đến giấc ngủ nữa. Nhưng vừa đặt mình xuống 
giường, cha lại mơ. Cha thấy mình ở sân chơi với các học 
sinhh hiện sống tại Nguyện xá và với anh cựu học viên 
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hôm trước. Cha bắt đầu hỏi anh: Cha sẽ nói cho các tu sĩ 
Salêdiêng về những điều con đã nói cho cha; nhưng cha 
phải nói gì với các thanh thiếu niên?

Anh cựu học viên đáp: Cha hãy dạy chúng biết nhìn 
nhận những công lao khó nhọc mà các Bề trên, Giáo sư và 
Hộ trực viên đã hy sinh chịu đựng vì yêu mến chúng. Nếu 
không vì yêu mến chúng, các ngài đã không hy sinh đến 
thế. Dạy chúng luôn nhớ rằng khiêm nhường đích thực là 
nguồn phát sinh mọi sự bình an; cố gắng chịu đựng lầm lỗi 
của nhau vì trên đời không có gì là hoàn hảo, chỉ trên Thiên 
đàng mới có mà thôi. Dạy chúng đừng xầm xì, chai đá, và cố 
gắng sống trong ơn nghĩa Chúa. Ai không sống bình an với 
Chúa, không thể sống bình an với chính mình và người khác.

 − Phải chăng con muốn nói có vài em trong số thanh 
thiếu niên của cha không có bình an với Chúa?

 − Đúng vậy, đó chính là đầu mối của tình trạng chán nản 
trong Nguyện xá, một trong những nguyên nhân mà 
cha đã biết, và cha phải tìm cách cứu chữa. Thật vậy, 
chỉ có kẻ có những bí mật phải giữ kín, những kẻ sợ 
rằng những bí mật này một khi bị tiết lộ sẽ khiến chúng 
phải hổ thẹn, nhục nhã, mới là những kẻ không tin vào 
ai. Ai không sống trong bình an với Chúa, sẽ luôn áy 
náy, bồn chồn, khó chịu khi phải vâng phục, giận dỗi vô 
cớ, bất mãn mọi sự vì họ không có tình yêu, nên tưởng 
là Bề trên cũng không yêu mến họ.

 − Thế con không thấy các thanh thiếu niên vẫn thường đi 
xưng tội, rước lễ đó sao?



286      Bút tích của Don Bosco

 − Đúng, nhiều em đi xưng tội thật, nhưng có một khuyết 
điểm căn bản nơi hầu hết các em là thiếu cương quyết 
trong điều dốc lòng. Chúng xưng tội, nhưng cứ xưng đi 
xưng lại cùng một khuyết điểm, một lỗi bổn phận. Cứ 
như thế kéo dài tháng này qua tháng khác, có khi tới 
hàng năm, có em tới lúc mãn trường. Xưng tội như thế 
ích lợi rất ít hay chẳng ích lợi gì, vì thế chúng không có 
bình an, và nếu phải ra trước Toà Chúa trong tình trạng 
này, chắc chắn là điều khá nghiêm trọng.

 − Có nhiều em như thế trong Nguyện xá không?

 − Chỉ có một số ít thôi so với số thanh thiếu niên đông 
đảo trong nhà. Cha xem đi. Và anh ta chỉ cho cha xem.

Cha để ý nhìn và thấy rõ ràng từng em một trong số 
những thanh thiếu niên này, cha lấy làm đau xót khi phải 
nhìn tình trạng tâm hồn chúng. Cha không muốn ghi lại đây 
tất cả những điều cha thấy, nhưng khi về nhà cha sẽ nói 
riêng cho từng em đó. Đây cha chỉ khuyên chúng con một 
điều là phải cầu nguyện, dốc lòng cương quyết, nêu gương 
sáng không những bằng lời nói mà bằng cả việc làm: để 
mọi người thấy vẫn luôn còn có những Cômôlô, Đaminh 
Saviô, Bêsuccô, Sacardi đang sống giữa chúng ta.

Sau cùng, cha hỏi người bạn của Cha: Con còn gì để 
nói cho cha nữa không?

 − Cha hãy giảng dạy cho mọi người, lớn cũng như nhỏ, 
phải luôn nhớ mình là con của Đức Maria Phù hộ Rất 
Thánh. Chính Mẹ đã qui tụ họ lại đây, để đem họ rời xa 
những cạm bẫy thế gian, hầu họ quây quần bên nhau 
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như anh em và tôn vinh Thiên Chúa và Đức Mẹ bằng 
nếp sống gương mẫu của họ. Chính Đức Mẹ là Đấng 
đã ban cho họ của ăn, các phương tiện học hành, bằng 
biết bao ân huệ và những sự lạ lùng khôn kể xiết. Họ 
hãy nhớ mình đang ở trong những ngày áp lễ người 
Mẹ Rất Thánh của mình, và nhờ sự trợ lực của Mẹ, họ 
hãy phá tan hàng rào nghi kị giữa thanh thiếu niên và 
Bề trên mà ma quỷ đã dựng nên để phá hủy linh hồn 
của một số người trong họ.

 − Liệu chúng ta có thành công trong việc phá tan hàng 
rào này không?

 − Chắc chắn thành công, với điều kiện là mỗi thanh 
thiếu niên, lớn cũng như bé, phải sẵn sàng làm một 
vài hy sinh để tỏ lòng yêu mến Mẹ và đem ra thực hành 
những điều con vừa nói.

Đưa mắt nhìn các thanh thiếu niên đáng thương đang 
tiến đến bên bờ vực thẳm, lòng cha se thắt lại và đau đớn, 
đến nỗi giật mình thức giấc. Cha đã thấy nhiều điều quan 
trọng và muốn kể lại cho các con, nhưng thì giờ và hoàn 
cảnh không cho phép.

Cha kết thúc bức thư ở đây : Các con có biết người 
cha già đáng thương này mong đợi điều gì nơi các con sau 
bao nhiêu năm tiêu hao vì các con không? Chỉ có một điều 
duy nhất là các con hãy hết sức phục hồi lại những ngày 
vui sống hạnh phúc thuở xa xưa ở Nguyện xá. Đó là những 
ngày chan hòa tình thương và lòng tín nhiệm Kitô hữu giữa 
thanh thiếu niên và Bề trên, những ngày thông cảm và chịu 
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đựng lẫn nhau vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô, những ngày tâm 
tình rộng mở, đơn sơ, ngay thật, yêu thương và vui sống 
với mọi người. Cha cần sự an ủi của chúng con. Chúng con 
hãy cho cha niềm hy vọng và hãy hứa cùng cha là sẽ thực 
hành những gì cha ao ước chúng con làm vì phần rỗi linh 
hồn chúng con.

Chúng con chưa ý thức được đầy đủ hạnh phúc lớn lao 
của chúng con là được sống trong Nguyện xá. Trước mặt 
Chúa, cha có thể đảm bảo với các con rằng chỉ cần bước 
chân vào một nhà Salêdiêng là tức khắc Đức Trinh Nữ Rất 
Thánh sẽ phù hộ cách riêng mỗi người chúng con. - Chúng 
ta hãy nhất trí với nhau về điều này. Chính tình thương mến 
của người ra lệnh và tình thương mến của người phải vâng 
phục, sẽ làm ngự trị giữa chúng ta tinh thần của Thánh 
Phanxicô Salê. Ôi, các con thân ái, cha sắp sửa phải vĩnh 
biệt các con để về cõi đời đời (Ghi chú của thư ký : Tới đây, 
Cha Bosco ngừng đọc, mắt ngài đẫm lệ, không phải vì hối 
tiếc, song vì dạt dào yêu thương trào ra từ khóe mắt, nghẹn 
ngào trong tiếng nói, sau một lúc ngài mới tiếp tục:) vì thế, 
hỡi các linh mục, các tư giáo, các thanh thiếu niên rất yêu 
mến, khi giã từ các con, cha muốn để lại cho các con chính 
con đường mà Chúa muốn mọi người chúng con cùng đi. - 
Chính vì mục đích này mà Đức Thánh Cha đã thương mến 
ban phép lành đặc biệt của Ngài cho hết thảy các con, khi 
cha đến gặp Ngài ngày thứ sáu mồng 9 tháng 5 vừa rồi.

Đúng ngày lễ Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, cha sẽ về với 
các con và sẽ cùng các con xum vầy trước tượng Mẹ yêu 
dấu. Cha ao ước lễ Mẹ sẽ được tổ chức hết sức trọng thể; 
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xin Cha Lazzero và Cha Marchisio lo liệu để các con được 
vui vẻ cả ở nhà cơm nữa. Lễ Mẹ phải giúp chúng ta tiên 
hưởng Lễ vĩnh cửu mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cử 
hành một ngày kia trên Thiên đàng.

Người bạn yêu dấu của các con trong Chúa Giêsu Kitô.

Linh mục Gioan Bosco



IV. 

LƯU NIỆM CỦA THÁNH GIOAN BOSCO 
BAN CHO CÁC VỊ TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN

Các lưu niệm Don Bosco trao cho các tu sĩ Salêdiêng 
ngày 11 tháng 11 năm 1875 lúc họ rời Thánh Đường Đức 
Mẹ Phù hộ để lên đường sang nước Cộng hòa Achentina.39* 

1. Hãy tìm kiếm các linh hồn, chứ đừng tìm kiếm tiền bạc, 
danh vọng, chức quyền.

2. Hãy tỏ lòng bác ái và hết sức lịch thiệp với mọi người, 
nhưng hãy tránh chuyện trò và thân mật với những 
người khác phái hay người có hạnh kiểm khả nghi.

3. Chỉ đi thăm viếng vì lý do bác ái và cần thiết mà thôi.

4. Không bao giờ nhận lời mời dùng cơm, trừ khi vì lý do 
rất trọng đại. Trong những trường hợp như thế, nên 
liệu có hai người cùng đi.

5. Hãy đặc biệt săn sóc người ốm đau, các trẻ nhỏ, người 
già lão và các kẻ nghèo khó, và các con sẽ được Chúa 
chúc lành cùng chiếm được từ tâm của người ta.

6. Hãy tỏ lòng kính trọng đối với mọi người có chức 
quyền, phần đời cũng như phần đạo, địa phương cũng 
như trung ương.

7. Khi đi đường gặp ai có chức vị, các con hãy mau mắn 
và kính cẩn chào hỏi.

39 * DB, Ricordi ai primi missionari, ASC 132, quaderni-taccuini 5.
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8. Các con cũng hãy cư xử như thế khi gặp các giáo sĩ 
hay các vị thuộc các dòng tu.

9. Hãy tránh nhàn rỗi và tranh chấp. Hết sức tiết độ trong 
việc ăn uống, ngủ nghỉ.

10. Hãy yêu mến, kính nể, tôn trọng các dòng tu khác, và 
luôn nói tốt về họ. Đó là cách để các con được mọi 
người quý chuộng và làm ích cho Tu hội.

11. Hãy biết săn sóc sức khỏe. Hãy làm việc nhưng chỉ 
trong mức độ sức khỏe mình cho phép.

12. Hãy cho thế gian thấy các con nghèo khó trong cách 
ăn mặc, nhà cửa, như thế các con sẽ trở nên giàu có 
trước mặt Chúa và sẽ làm chủ cõi lòng người ta.

13. Giữa các con với nhau, hãy yêu mến, khuyên bảo, sửa 
lỗi nhau, nhưng không bao giờ nuôi lòng ghen tị và 
hờn giận; hãy coi cái hay của một người như cái hay 
của mọi người; những khó khăn và đau khổ của một 
người như khó khăn và đau khổ của mọi người, và mỗi 
người hãy tìm cách đẩy lui hay ít là làm dịu các mối 
sầu khổ đó.

14. Hãy tuân giữ Tu luật của các con và đừng bao giờ quên 
việc thực hành Dọn mình Chết lành hàng tháng.

15. Mỗi sáng các con hãy phó thác các công việc trong 
ngày cho Chúa, nhất là việc giải tội, dạy học, dạy giáo 
lý và giảng thuyết.

16. Hãy bền tâm cổ võ lòng sùng kính Mẹ Phù hộ các Giáo 
hữu và Chúa Giêsu Thánh Thể.



292      Bút tích của Don Bosco

17. Các con hãy khuyên nhủ thanh thiếu niên siêng năng 
xưng tội và rước lễ.

18. Để vun trồng ơn gọi giáo sĩ, các con hãy tỏ ra : 1. yêu 
mến đức thanh khiết; 2. gớm ghét nết xấu phản lại 
nhân đức này; 3. xa tránh các bạn xấu; 4. năng rước 
lễ; 5. cư xử bác ái, biểu lộ được lòng thương mến và 
từ tâm đặc biệt.

19. Trong những chuyện tranh chấp, hãy nghe cả hai bên 
trước khi xét xử.

20. Lúc mệt nhọc và đau khổ, các con đừng quên rằng 
chúng ta có một phần thưởng vĩ đại đã được dọn sẵn 
ở trên trời. Amen.



V. 

DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA THÁNH GIOAN BOSCO 40* 

Các con thân mến trong Chúa Giêsu Kitô.

Trước khi từ giã cõi trần để về nơi vĩnh cửu, cha phải 
chu toàn một vài bổn phận đối với các con, hầu làm trọn 
ước vọng mãnh liệt của lòng cha. Trước hết, với tấm lòng 
yêu mến nồng nhiệt nhất, cha cám ơn các con đã tùng phục 
cha, cám ơn các con đã dày công lao nhọc để xây dựng và 
làm phát triển Tu Hội chúng ta.

Cha để các con ở lại trần gian, nhưng chỉ một thời gian 
ngắn thôi, cha trông cậy lòng nhân từ vô hạn lượng Chúa 
sẽ cho chúng ta hết thảy một ngày kia được đoàn tụ trên nơi 
vĩnh phúc. Ở đấy cha đợi các con.

Cha xin các con chớ than khóc khi cha chết. Cái chết là 
một món nợ ai cũng phải trả, nhưng rồi chúng ta sẽ được ân 
thưởng bội hậu vì những lao nhọc chúng ta đã chịu vì tình 
yêu Chúa Giêsu nhân lành, Vị Thày của chúng ta.

Thay vì than khóc, các con hãy quyết tâm vững vàng 
và hăng hái trung thành với ơn gọi cho tới cùng. Các con 
hãy tỉnh thức canh chừng, đừng để lòng say đắm thế gian, 
quyến luyến cha mẹ hay ham muốn cuộc sống an nhàn làm 
lung lạc và dẫn đưa các con tới chỗ tục hóa những lời khấn 
thánh thiện và như vậy là phản bội đời thánh hiến chúng ta 
đã cam kết với Chúa. Chớ gì đừng ai trong chúng con đòi 

40 * DB, Memorie dal 1841 al 1884-5-6. ASC 132, quaderni - taccuini 6.
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lại những gì mình đã dâng cho Chúa.

Các con đã yêu mến cha trong quá khứ, hãy tiếp tục 
yêu mến cha trong tương lai bằng việc tuân giữ cặn kẽ Hiến 
Luật của chúng ta.

Bề trên đầu tiên của các con chết đi. Nhưng Bề trên 
đích thực của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô sẽ không chết. 
Ngài sẽ mãi mãi là Thày, là Hướng đạo, là Gương mẫu của 
chúng ta; nhưng các con hãy nhớ rằng, tới giờ của Ngài, 
chính Ngài cũng sẽ là Thẩm phán xét xử và ân thưởng cho 
chúng ta, nếu chúng ta trung thành phục vụ Ngài.

Bề trên của chúng con chết đi, nhưng sẽ có một Bề trên 
khác được chọn để lo lắng cho các con và cho phần rỗi đời 
đời của các con. Hãy biết nghe theo ngài, yêu mến, vâng 
phục ngài; hãy cầu nguyện cho ngài như các con đã từng 
cầu nguyện cho cha.

Vĩnh biệt các con dấu yêu, vĩnh biệt các con. Cha đợi 
các con ở trên trời. Ở đó chúng ta sẽ ca ngợi Chúa, ca ngợi 
Đức Maria là Hiền mẫu và là Đấng nâng đỡ Tu Hội chúng 
ta; ở đó chúng ta sẽ tán dương muôn đời Tu Hội chúng ta, 
vì nhờ tuân giữ Hiến Luật của Tu Hội, chúng ta có phương 
thế hữu hiệu và vững chắc để được cứu rỗi. Sit nomen 
Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum. In te 
Domino, speravi non confundar in aeternum. (Nguyện Danh 
Chúa được tán tụng, tự bây giờ và mãi đến thiên thu. Muôn 
lạy Chúa, nơi Ngài con trông cậy, xin đừng để con phải thất 
vọng muôn đời).
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... Thiên Chúa từ ái và Mẹ Cực thánh hằng giúp chúng 
ta trong những cơn khốn khó. Chúng ta đã từng nghiệm 
thấy rõ điều này, đặc biệt mỗi khi lâm cảnh túng quẫn vì phải 
nuôi nấng trẻ em nghèo khó và bị bỏ rơi, và rõ rệt hơn nữa 
khi linh hồn chúng lâm nguy.

Đức Nữ Trinh Maria chắc chắn sẽ tiếp tục bảo trợ Tu 
Hội chúng ta và các công cuộc Salêdiêng, nếu ta luôn vững 
lòng cậy trông nơi Mẹ và tiếp tục cổ võ lòng sùng kính Mẹ.

... Lao động, đời sống tốt lành và gương mẫu của các 
hội viên chúng ta sẽ chinh phục được thanh thiếu niên và có 
thể nói là sẽ lôi cuốn chúng noi theo. Chúng ta sẵn sàng hy 
sinh tiền của và nhân lực, nhưng hãy thực hành Hệ thống 
Giáo dục Dự phòng và chúng ta sẽ có dồi dào ơn gọi.

... Mọi hội viên trong cùng một nhà phải nên ý hiệp tâm 
đầu với Giám đốc của mình.

Tuy nhiên, hãy ghi lòng tạc dạ điều này là phải xa tránh 
như tránh dịch tễ thói xầm xì chỉ trích. Hy sinh nào cũng 
chịu được; nhưng chớ bao giờ dung túng thói chỉ trích các 
Bề trên.

... Cha không khuyên các con thực hành những việc 
hãm mình nào đặc biệt, nhưng nếu các con biết cùng nhau 
chịu đựng những đau khổ hay trái ý của cuộc sống với lòng 
nhịn nhục Kitô hữu, các con sẽ lập được nhiều công phúc 
lớn lao và làm vẻ vang cho Tu Hội.

... Thay vì bình phẩm về công việc người khác, mỗi 
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người hãy hết sức chu toàn xác đáng các nhiệm vụ được 
trao phó cho mình.

... Cha thiết tha khuyên dạy và nhắn nhủ tất cả các 
con trước mặt Chúa và loài người, hãy chăm lo đến nếp 
sống luân lý nơi các người Salêdiêng và nơi những ai Chúa 
Quan phòng đã trao phó cho chúng ta dưới bất kỳ hình thức 
hay danh hiệu nào.

... Hãy lo sao để không ai nói được rằng: những đồ 
dùng này không cho thấy nghèo khó đâu cả, người nghèo 
không ăn uống kiểu ấy, không mặc những quần áo như vậy, 
hay ở trong những căn phòng như thế. Ai gây cớ cho người 
đời phê phán như vậy, là gây họa cho Tu Hội, một Tu Hội lẽ 
ra phải luôn được tự hào về lời khấn nghèo khó của mình.

Vô phước cho chúng ta nếu các vị ân nhân của chúng 
ta có thể thốt lên rằng chúng ta sống an nhàn dư giả hơn 
họ.

... Các con hãy nhớ rằng ngày nào các con lấy lòng bác 
ái chinh phục được một địch thù hay lôi kéo thêm được một 
người bạn, đó sẽ là một ngày vinh quang trong đời các con.

 ... Chúa Quan phòng đã dự bị sẵn cho Tu Hội chúng ta 
một tương lai tươi sáng. Bao lâu chúng ta còn trung thành 
tuân giữ các Quy luật, bấy lâu Tu Hội chúng ta còn rực rỡ 
quang vinh.

Lúc nào chúng ta bắt đầu tìm kiếm đời an nhàn hay tiện 
nghi, lúc đó Tu Hội chúng ta bắt đầu hết lý do tồn tại.
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Người đời sẽ luôn niềm nở đón tiếp chúng ta bao lâu 
chúng ta còn quan tâm đến những người man rợ, những 
thanh thiếu niên nghèo khó cơ cực, những người đang gặp 
nguy khốn nhất ngoài xã hội. An nhàn tiện nghi của ta là ở 
đó, sẽ không ai ganh tị với chúng ta, cũng không ai sẽ giật 
mất của chúng ta.

... Đừng quên rằng chúng ta sống cho trẻ em nghèo và 
bị bỏ rơi. Chính giữa những dân ít biết Chúa hay chưa hề 
biết đến Vị Thiên Chúa thật, sẽ diễn ra những sự lạ lùng 
khó tin, nhưng Thiên Chúa quyền năng sẽ thực hiện trước 
mặt người đời.

Chúng ta đừng giữ những bất động sản nào ngoài nhà 
cửa cần thiết.

... Khi có người Salêdiêng nào kiệt sức và gục chết vì lao 
nhọc cho các linh hồn, khi ấy chúng con nói được là Tu Hội 
chúng ta đã giành được một chiến thắng vĩ đại, và từ Trời, 
Chúa sẽ đổ xuống trên Tu Hội những phúc lành dồi dào.





MỤC LỤC 
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MỤC LỤC PHÂN TÍCH

Á tỉnh (visitatoria)
 − bản chất và cách thức cai quản HL 132, §1; 158

Ăn uống (vito)  QC 55, 61

Ba Ngôi (mầu nhiệm, Trinità)
 − và đời sống cộng thể HL 49

Ban hành (Promulgazione)
 − các quyết nghị của Tổng Tu nghị HL 148

Bản chất (Natura) của Tu Hội Salêdiêng HL 2

Bảng cân đối quản trị kinh tế (Bilancio amministrativo 
economico)

 − của văn phòng tổng quản lý QC 106, 10
 − của tỉnh dòng  QC 192; 196
 − của nhà  HL 181,3 ; QC 194; 202

Báo cáo quản trị (Rendiconto amministrativo) 
 − của dòng QC 192
 − của tỉnh dòng QC 196
 − của nhà QC 202

Bảo hiểm (Assicurazioni)  HL 76; QC 189; 199

Bằng cấp (Titoli di studio)
theo đuổi các - trong thời đào luyện ban đầu QC 83

Bất động sản (Beni immobili)
mua tậu và duy trì -  HL 187
các dịch vụ với -  HL 188
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Bầu cử (Elezione/i)
 − Bề trên Cả và các thành viên Ban Tổng Cố vấn HL 

128, 129, 141, 143, 147, 153 QC 126-133
 − các đại biểu và dự khuyết Tu nghị Tỉnh HL 174, 186 

QC 161-166, 169
 − các đại biểu dự Tổng Tu nghị (và dự khuyết) HL 171, 

5; QC 114; 115-118; 161-166; 169
 − các thành viên Ban cố vấn địa phương khi cần HL 

180; 186
 − các điều phối viên của Tổng Tu nghị  QC 120
 − ủy ban trung ương của Tổng Tu nghị  QC 121

Bề trên (Superiore)
 − và phong cách Salêdiêng trong quyền bính  HL 65
 − và việc thực thi đồng trách nhiệm trong vâng phục 

HL 66
 − biểu lộ ý Chúa HL 67
 − và những đòi hỏi của lời khấn vâng phục HL 68
 − và trách nhiệm biện phân HL 69
 − và đàm thoại HL 70
 − ở các cấp khác nhau HL 120
 − tối cao: Đức Thánh Cha HL 125

Bề trên Cả là -  HL 126
xem thêm : Cai quản

Bề trên Cả (Rettor Maggiore)
chức năng và quyền bính  HL 126; 127
những điều kiện để được bầu  HL 128; 129
bầu cử  HL 128; 153
từ nhiệm  HL 128
tương quan với dòng và với các hội viện  QC 103
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tương quan với UPS  QC 105
tương quan với Ban Tổng cố vấn  HL 131
kinh lý thông thường và ngoại thường Q C 104
cắt nghĩa Hiến Luật  HL 192
những trường hợp phải có phiếu của Ban Tổng Cố vấn: 
xem Phiếu tham khảo, biểu quyết

Bền đỗ (Perseveranza) HL 93; 195
xem thêm: Trung thành (Fedeltà)

Bệnh tật (Malattia)  xem Đau yếu (Ammalati)

Bí tích (Sacramenti)
 − gặp gỡ Đức Kitô trong các -  HL 36

xem thêm : Thanh tẩy (Battesimo), Thánh thể (Eucaristia), 
Hòa giải (Riconciliazione)

Biện phân/ Phân định/ Xét định (Discernimento)
 − tập thể  HL 66; 44

nỗ lực -  HL 119
trách nhiệm -  HL 69

 − các khả năng cá nhân  HL 69
 − ý Chúa  HL 66; 87; 91; 107; 121; 146
 − giá trị của các nền văn hoá  HL 100
nguyện xá của Don Bosco, tiêu chuẩn - mục vụ HL 40

Biết ơn (Riconoscenza) xem Tri ân (Gratitudine)

Bosco (Don)
 − Đấng Sáng lập  HL 1; 4; 8; 96; 100; 192
 − cội nguồn của Gia đình Salêdiêng  HL 5
 − mẫu gương của chúng ta  HL 21; 97; 196

trung thành với -  HL 6; 118; 146; QC 103
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 − và Đức Maria rất thánh  HL 8; 9
 − cội nguồn của tinh thần Salêdiêng  HL 10; 21
 − và đức ái mục tử  HL 10
 − và kết hợp với Thiên Chúa HL 12; 95
 − và cầu nguyện HL 86; 89; 91
 − và Hội thánh  HL 13
 − và lòng ưu ái dành cho thanh thiếu niên  HL 14
 − và lòng thương mến  HL 15
 − và tinh thần gia đình  HL 16; QC 173
 − và Hệ thống Giáo dục Dự phòng  HL 20; 38; 39
 − và những người thụ hưởng  HL 26; 27; 30
 − và việc thăng tiến toàn diện cũng như xã hội HL 31; 33

nguyện xá của - , tiêu chuẩn trường tồn  HL 40
 − và truyền thông xã hội  HL 43
 − và các lời khấn  HL 61; 71; 73; 78; 81; 82

và việc đào luyện  HL 97
học  hỏi -  HL 21; QC 37;  85; 91
kính nhớ - hằng tháng  QC 75

Bổ nhiệm  (Nomina/e)
 − giám tỉnh (hay bề  trên  á tỉnh và bề trên các hạt pháp 

lý khác)  HL  132 §1; 158; 162; QC 143
 − các  Cố vấn tỉnh   HL 132 §2; 166; 167; QC 106, 9; 154
 − người thay thế một thành viên Ban Tổng cố vấn HL 

132 §1; 142
 − Tổng thư ký HL 132 §1; 144
 − Tổng đại diện và tổng thỉnh viên HL 132 §1; QC 145
 − các giám đốc  HL 165; 177; QC 156; 170
 − tập sư  HL 112; 165
 − bề trên phụ tỉnh  HL 159; 165
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 − các  cố vấn địa phương  HL 180
 − phó giám đốc, quản lý và những người đặc tráchcác 

lãnh vực địa phương  QC 183
 − quản xứ hay  điều  hành xứ QC 17, 157
 − đại diện cá nhân của Bề trên Cả cho vùng đặc ủy QC 

106; 138
 − điều hành viên (và ủy ban kỹ thuật) của Tổng Tu nghị  

QC 112
 − ủy ban tiền Tổng Tu nghị  QC 113
 − các thư ký và nhân viên khác của Tổng Tu Nghị QC 

116
 − điều hành viên của Tu nghị Tỉnh  QC 156; 168
 − thư ký tỉnh  QC 157; 159

Bổ sung  (tính) và Tản quyền (Susidiarietà e 
decentramento)  HL 124

Bổ túc (Complementarità)
 − giữa linh mục và giáo dân trong ơn gọi và sứ mệnh 

Salêdiêng  HL 4; 45
 − trong thành phần cấu tạo  của các Tu  nghị  và  các 

Ban cố vấn QC 169

Bổn  mạng (Patroni) và Bảo trợ của Tu Hội  HL 9

Bổn phận/Nhiệm vụ (Dovere/i)
 − phát động và hướng dẫn sự đồng trách nhiệm HL  123
 − luân lý trong việc sử dụng các phương tiện truyền 

thông QC 44
 − sẵn sàng của giám đốc đối với các hội viên QC 49
 − của các nghị viên tham dự các cuộc họp của Tổng Tu 

nghị  QC 123
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 − của hội nghị hội viên  QC 184

Cai quản (Governo)
những cơ cấu nền tảng  HL 120

 − các cộng thể  HL 121
hiệp nhất trong -  HL 122
đồng trách nhiệm trong -   HL 123
tính thuộc quyền trong -  HL 124

 − á tỉnh  HL 158
 − phụ tỉnh HL 159

quyền hành - của Bề Trên cả  HL 127; QC 105
quyền hành - của Phó  Bề trên cả  HL 134; 143
quyền hành - của giám tỉnh  HL 162; QC 149
quyền hành - của phó giám tỉnh  HL 168

 − của giám đốc  HL 176
 − của phó giám đốc  HL 183
 − “ad interim” tạm thời của Tu Hội  HL 143

về chức năng trợ giúp của các ban cố vấn trong - xem 
Cố vấn (Ban)

Canh tân (Rinnovamento)
nỗ lực liên tục - cá nhân và cộng thể  HL 99; 101
thời gian dành cho việc - của các hội viên  HL 91; QC 102
những tiêu chuẩn để - các hoạt động và công  cuộc HL 
40; 41

 − sự  phó  thác cho thánh ý Chúa  HL 66
 − ý thức tu trì  về cuộc sống  HL 119

Cao niên (người/ hội viên) (anziani)
 − trong cộng thể  HL 53
 − chăm sóc các hội viên QC 176
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Cáo giải (Confessione) xem hòa giải (Riconciliazione)
Cấm phòng (Esercizi spirituali)

 − năm  HL 91; QC 72
 − trong tập viện  QC 92

nhà dành cho -  HL 42

Cập nhật hoá (Aggiornamento)
 − thần học mục vụ giáo dục cho các hội viên HL 118; 

119; QC 10; 100; 142,2; 173;  184, 3
 − các người truyền giáo HL 138;  QC 19
 − các công cuộc HL 40; 41; QC 13
 − trong các lãnh vực truyền thông xã hội  QC 142,2

Cầu nguyện (kinh nguyện) (Preghiera)
hồng ân - và cộng thể Salêdiêng  HL 85
đòi hỏi -  HL 12

 − Salêdiêng, những đặc tính  HL 86
 − phụng vụ  HL 88; 89; 90; QC 70
 − cá nhân  HL 93
 − và Lời Chúa  HL 87

nguyện ngắm chung  QC 71
cộng thể lập chương trình -  QC 69; 73; 74
nhịp điệu và việc thực hành chung QC 72-76
thủ bản -  QC 77
kiểm chứng định kỳ việc -   QC 174
đời sống như kinh nguyện  HL 95

 − nâng đỡ ơn gọi của anh em  HL 54; 101
 − nâng đỡ việc hướng dẫn ơn gọi  HL 37

Cậy trông/ Hy vọng (niềm) (Speranza)
Chúa Thánh Thần nâng đỡ -  của chúng ta  HL 1
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 − Đức Maria chuyển thông -  HL 34
cái chết của người Salêdiêng và -  HL 54
người Salêdiêng, người giáo dục thúc đẩy -  HL 63
năm phụng vụ, thời gian của -  HL 89

Cha mẹ (Genitori)
 − trong cộng đoàn giáo dục  HL 47; QC 5

các tương quan của hội viên với -  QC 46
độ vong cho -  QC 76

Chết (cái)  (Morte)
 − của người Salêdiêng  HL 54
 − của bề trên Cả HL 143
 − của một thành viên Ban Tổng cố vấn HL 132 §1, 7
 − của giám tỉnh  HL  168
 − của  giám đốc  HL 183

xem thêm : Độ vong

Chiêm niệm (Contemplativo)
người Salêdiêng - trong hành động  HL 12

Chúa nhật (Domenica)
 − ngày của niềm vui Phục sinh HL 89

Chuẩn bị trực tiếp cho khấn trọn (Preparazioneimmediata 
alla professione perpetua)   HL 187

Chuẩn bị trực tiếp để vào tập viện  (Preparazione 
immediata al noviziato)

bản chất và mục tiêu  HL 109
thời gian và phương cách  QC 88

Chương trình cộng thể (lập) (Programmazione comunitaria)
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trách nhiệm  HL 123
 − và sự vắng mặt  của hội viên  QC 50
 − về  nhịp độ  cầu  nguyện  QC 69
 − định kỳ của cộng thể đào luyện  QC 78
 − hằng năm về đời sống và hoạt động  của cộng thể HL 

181; QC 184; 202
 − tỉnh về việc chuẩn bị nhân sự  QC 10; 102

Chứng tá  (Testimonianza)
 − của tinh thần gia đình HL 16
 − cho công lý và hoà bình HL  33
 − của cộng thể Salêdiêng cho việc hướng dẫn ơn gọi 

HL 37
 − về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cách sống của 

chúng ta  HL 62
 − về thế giới tương lai  HL 63
 − nghèo  khó của chúng ta  HL 73; 77
 − về giá trị của lao động  HL 78

cầu nguyện và -  HL 86
 về tình yêu của Cha và Đức Kitô đối với thanh thiếu -
niên  HL 2; 8, 62; 81; 95

 − về lòng mến của Thiên Chúa HL 95
 − nhằm nâng đỡ và canh tân ơn gọi của anh em HL 101

xem thêm: Dấu chỉ  (Segni)

Cõi lòng (Cuore)
 − điều hành các tương quan  HL 16

canh giữ -  HL 18
thanh luyện -  HL 91; 93
các bí tích và sự hoán cải của -  HL 36
nại tới - trong Hệ thống Giáo dục Dự phòng  HL 38
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Con Đức Mẹ Phù Hộ (Figlie di Maria Ausiliatrice)
 − trong Gia đình Salêdiêng  HL 5
 − việc phục vụ và cộng tác với -  QC 37

Cố vấn (Ban)

Ban Tổng cố vấn (Consiglio generale)
chức năng và nhiệm vụ  HL 130;  131
những trường hợp đòi phải có phiếu biểu quyết của - HL 
132 QC 106
thành phần -  HL 133

 − bầu cử các thành viên -  HL 132 §1; 141; 153
nhiệm kỳ -  HL 142
văn phòng kỹ thuật và tham vấn  QC 107
văn phòng trung ương  QC 108

Ban Cố vấn tỉnh (Consiglio ispettoriale)
nhiệm vụ và thành phần  HL 164; QC 155
những trường hợp phải có sự ưng thuận của - HL 165 
QC 156
những trường hợp phải có phiếu tham khảo của - QC 
157; 158
xem thêm : Cố vấn tỉnh (người) (Consiglieri ispettoriali)

Ban cố vấn địa phương (Consiglio locale)
triệu tập và nhiệm vụ -  HL 178
thành viên -  HL 179
thành phần -  HL 165, 8; 178; 180
phiếu biểu quyết  HL 181
thay đổi các cơ cấu và vai trò  HL 165, 9;  182
các cuộc họp -  QC 180
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Cố vấn (người)

Tổng cố vấn (Consiglieri generali)
 − đào luyện  HL 135
 − mục vụ giới trẻ  HL 136
 − truyền thông xã hội  HL 137
 − truyền giáo  HL 138

xem thêm : Ban Tổng cố vấn (Consiglio generale)

Cố vấn tỉnh (consiglieri ispettoriali)
bổ nhiệm và nhiệm kỳ  HL 132 §2; 167
những điều kiện để được chọn  HL 166
chức năng và nhiệm vụ  HL 168; 169
tham khảo cho việc bổ nhiệm  QC 154
thư ký Ban cố vấn tỉnh  QC 159
các chức vụ khác  QC 160

Cố Vấn vùng (Consiglieri regionali)
nhiệm vụ  HL 140; 154;  QC 135-137
bầu cử  HL 141,1

Cổ  võ/ sinh động hoá (animazione)
 − các nhóm và phong trào thanh thiếu niên  HL 35

Công báo (Atti)
 − của Tổng Tu Nghị :  hiệu lực  HL 152

 − của Ban Tổng Cố vấn, cơ quan chính thức  QC 110

Công bình/ công lý (Giustizia)
chứng tá và nỗ lực cho -  HL 7; 27; 33; 73; 79
phản kháng sự bất công  HL 33

Công cuộc của dòng (Opere della Congregazione)
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tiêu chuẩn trường tồn để biện phân  HL 40
những tiêu chuẩn gợi hứng  HL 41; 77
các loại hoạt động và công cuộc  HL 42; QC 11-35

 − và cộng thể tỉnh HL 58
việc sửa đổi mục đích của -  HL 132  §1;  165,5;  181,2

Cộng đoàn giáo dục  mục vụ (Comunità  educativa e 
pastorale)   HL 47; QC 5

Cộng tác (Collaborazione)
 − vào kế hoạch của Thiên Chúa  HL 37
 − trong Gia đình Salêdiêng  HL 5
 − giữa các hội viên  HL 66

Cộng Tác viên Salêdiêng (Cooperatori Salesiani)
 − trong Gia đình Salêdiêng  HL 5

bổn phận của mỗi cộng thể đối với -  QC 38; 39

Cộng thể đào luyện (Comunità formatrice) HL 103;  109; 110

Cộng thể địa phương (Comunità locale)
chân tính của -  HL 175
số hội viên trong -  QC 150
các vai trò trong -  HL 183-185

 − huynh đệ và tông đồ :
 . giá trị của nó  HL 49
 . những mối dây  HL 50
 . những giao tiếp  HL  51
 . người hội viên trong -  HL 52; 53; 94
 . giám đốc trong -  HL 55

. - rộng mở HL 57

. - biểu lộ mầu nhiệm hội thánh HL 85
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. - lắng nghe Lời Chúa HL 87

. - được hiệp nhất bởi Thánh Thể  HL 88

. - trong hoán cải liên tục HL 90

. - trong môi trường tự nhiên để ơn gọi tăng 
trưởng  HL 99

 − và sức khỏe  QC 43
tiếp khách HL 56; QC 45
nơi dành riêng cho hội viên HL 56
các tương quan của - với gia đình hội viên QC 46
ngày -  QC 42

Cộng thể tỉnh Comunità ispetoriale) HL 58; 101
Ngày - hằng năm  QC 42

Cơ cấu (strutture)
Những - nền tảng của Tu Hội chúng ta HL 120

 − cấp thế giới :
 . Bề trên Cả  HL 126-129; QC 103-106
 . Ban Tổng cố vấn  HL 130-145;  QC 107-110
 . Tổng Tu nghị  HL 146-163; QC 111-134

 − cấp vùng  HL 154; 154;  QC 135-142
 − cấp tỉnh

 . các Hạt pháp lý  HL 156-159
 . Giám tỉnh HL 161-163; QC 143-153
 . Ban cố vấn tỉnh  HL 164-169; QC 154-160
 . Tu nghị tỉnh  HL 170-174; QC 161-169

 − cấp địa phương 
 . giám đốc  HL 176; 177;  QC 170-179
 . Ban cố vấn địa phương  HL 178-185; QC 180-193
 . Hội nghị hội viên  HL 186; QC 184
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Cơ sở (Edifici)  HL 188,5

Cứu độ/ cứu rỗi (Salvezza)
 − giới trẻ  HL 1; 12; 20; 21

công cuộc chúng ta trong Hội thánh như là bí tích - HL 6
sứ mệnh chúng ta trong kế hoạch - của Thiên Chúa HL 31
cộng thể Salêdiêng dấu chỉ  - của Đức Kitô  HL 57
Đức Maria trong lịch sử -  HL 92

Cựu học viên (Exallievi)
 − trong Gia dình Salêdiêng  HL 5

các tương quan của cộng thể với -  QC 39

Dân chúng (lớp bình dân) (Popolo, ceto popolare) 
 − thụ hưởng sứ mệnh chúng ta HL 6; 7; 29; 33; 42; 43; 

118; 119; QC 25
thăng tiến xã hội và tập thể của -  HL 33; 43; 
trường học Salêdiêng và -   QC 26

Dấu chỉ (segni)
 tình yêu của Đức Kitô đối với thanh thiếu niên  HL 2; -
49; 81
chú tấm đến những - thời đại  HL 19; 41
nhận ra những dấu chỉ thời đại  HL 119; 146

Di chúc (Testamento)   HL 74; QC 52

Di nhượng (Alienazione)
 − các tài sản của Dòng  HL 132 §1;  188.1

Di tặng (Lasciti)   HL 188.3

Dòng (Congregazione) xem Tu Hội Salêdiêng (Società 
salesiana)
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Duy nhất/Hiệp nhất/ thống nhất (Unità)
 − tinh thần trong Gia đình Salêdiêng  HL 5
 − của Dòng và việc đào luyện  HL 97; 100
 − của Dòng trong các nền văn hoà khác nhau HL 100
 − và cai quản Tu Hội   HL 65; 120; 122; 124; 130

Bề trên Cả,  trung tâm sự -  HL 126
Tổng Tu Nghị dấu chỉ của sự -  HL 146

 − của tình hiệp thông huynh đệ  HL 11
 − trong cộng thể địa phương  HL 53; 55; 85; 88; 90; 

103; 175
 − những mối dây -  HL 50; 88
 − với anh em quá cố  HL 94
 − và tản quyền HL 134

Duy nhất sinh động/ Hiệp nhất sinh động (Unità vitale)
 − nơi Don Bosco  HL 21
 − nơi mỗi hội viên  HL 3; 12; 21; 91; 102
 − nơi thanh thiếu niên  HL 17
 − trong việc đào luyện ban đầu  HL 102; 114; 115

Duyệt xét (Scrutini) xem Kiểm chứng (Verifiche)

Đa diện (nhiều) (Pluralità)
 − hình thức  hoạt động tông đồ của chúng ta  HL 41

bối cảnh - trong đó chúng ta sống  HL 118

Đaminh Saviô (Domenico Savio)
 − Đấng bảo trợ của Tu Hội  HL 9

Đại biểu (Delegati)  xem Bầu cử (Elezioni)

Đại  học Giáo hoàng Salêdiêng (Università Pontificia 
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salesianna) (UPS)
các tương quan với Bề trên Cả QC 125

Đại kết (Ecumenismo)  QC 8; 22

Đàm thoại (Colloquio)
 − với Bề trên  HL 70; QC 49
 − trong thời kỳ đào luyện ban đầu  QC 79

Đào luyện ban đầu (Formazione iniziale)
tính đa diện và thống nhất  HL 102
cộng thể đào luyện : vai trò  HL 104
người Salêdiêng trong thời đào luyện  HL 105
chu trình đồng đều  HL 106
những thời kỳ đào luyện  HL 107; QC 88-102
đàm thoại trong thời -  QC 79
thời khoá biểu uyển chuyển  QC 80
duyệt xét hay kiểm chứng  QC 81
đào luyện tri thức trong thời -  QC 82-85
kinh nghiệm mục vụ  QC 86

Đào luyện chuyên biệt (Formazione specifica)
 − của người Salêdiêng linh mục và người Salêdiêng 

giáo dân  HL 116
xem thêm : Salêdiêng linh mục;  Salêdiêng sư huynh

Đào luyện liên tục (Formazione permanente) 
yêu cầu - HL 118

 − như thái độ cá nhân  HL 119; QC 99; 100
những sáng kiến ở cấp tỉnh  QC 101
thời gian định kỳ cho việc canh tân  QC 102

Đào luyện Salêdiêng (Formazione salesiana)
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ơn gọi và -  HL 96
đường hướng chuyên biệt cho việc -  HL 97
kinh nghiệm đào luyện  HL 98
trách nhiệm cá nhân và cộng thể   HL 99

 − thống nhất và khác biệt  HL 100
cộng thể tỉnh và -  HL 101 161

Quy luật (Ratio) và các Nội quy tỉnh  QC 87
Đào luyện tri thức (Formazione intellettuale)

 − của người Salêdiêng
 . ở mọi cấp QC 82
 . trong thời  đào luyện  ban đầu Hl 102; 104; 105; 
QC 83-85
 . trong tập viện  QC 91
 . trong thời kỳ liền sau tập viện  HL 114;  QC 95
 . trong đào luyện  chuyên biệt  HL 116;  QC 97;  98
 . liên tục  HL 118; QC 99; 100

 − của thanh thiếu niên  QC 6   
xem thêm : Văn hoá (Cultura)

Đau yếu (ammalati)
cộng thể và hội viên -  HL 52; 53
giám đốc và hội viên -  QC 176

Đặc biệt/ Cách riêng (Preferenza)
 − cho giới trẻ nghèo khổ   HL 2; 6; 24; 26

Đặc sủng/ Đoàn sủng (Carisma)
 − của Đấng sáng lập, nguyên lý cho sự hiệp nhật HL 100

trung thành với - của Đấng sáng lập  HL 126; 146
chiều  kích Maria của - Salêdiêng  QC 37
chiều kích truyền giáo của - Salêdiêng  HL 30
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Đệ tử viện (Aspirantato)
những đặc tính và chức năng  QC 17

Đền tội/ Sám hối (Penitenza)
 − hằngngày  HL 18; 90
 − cộng thể  QC 73
 − và vâng  phục HL 71
 − và thanh khiết   HL 84

Điều hành viên (Regolatore)
 − của Tổng Tu nghị QC 112; 113; 115; 117; 118; 120; 

121; 122; 134
 − của Tu nghị Tỉnh  QC 156; 168

Đọc sách thiêng (Lettura spirituale)  QC 71

Đóng góp của các nhà (Contributi delle case)  QC 194; 
197; 201

Độ vong (Suffragi)  QC 76

Đối thoại (Dialogo)
 − trong Gia đình Salêdiêng  HL 5

bề trên, người cổ động -   HL 44; QC 123
 − và đồng trách nhiệm trong vâng phục HL 66; QC 103

đàm thoại, cơ hội tốt đẹp nhất để -  HL 70
khả năng -   HL 104; 112; QC 102

 − giữa Thiên Chúa và tự do cá nhân  HL 105
 − với các nền văn hoá HL 114
 − với các nền văn hoá chưa được Phúc âm hóa QC 18
 − với Bề trên CảQC 103

giúp thanh thiếu nên rộng mở cho -  HL 32
 − trong cộng đoàn giáo dục  HL 38
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 − với Thiên Chúa :  xem Cầu nguyện (Preghiera)

Đồng giáo dục (Coeducazione)   QC 3; 156.1

Đồng tế (Concelebrazione)  HL 88

Đồng trách nhiệm (Corresponsabilità)
 − trong sứ mệnh  HL 44-48; 175; 123; QC 35
 − trongvâng phục  HL 66
 − và tham gia  HL 123
 − trong trách nhiệm cộng thể  HL 99; 101; 123;QC 173
 − trong các cộng thể đào luyện HL 103; 104; QC 78; 

79; 81
 − của những người thụ hưởng trong các công cuộc  QC 

5; 6; 15
xem thêm: Trách nhiệm (Responsabilità)

Đức ái/ Lòng mến (Carità)
 − của Đức Kitô, nguồn mạch của chúng ta HL 15; 20; 

41; 95
mục tử trong tinh thần Salêdiêng  HL 3; 10; 14 -
Đức Maria gương mẫu của - mục tử  HL 92
mục tử và các Lời khuyên Phúc âm  HL 61 -

 − và Hệ thống Giáo dục Dự phòng  HL 20
 − và sứ mệnh đối với những tầng lớp bình dân HL 29
 − gợi hứng cho các hoạt động và công cuộc  HL 41
 − huynh đệ trong cộng thể Salêdiêng HL 50; 54; 61; 194
 − và vâng phục  HL 65; 67
 − và thanh khiết  HL 83
 − và quyền bính  HL 121; 161
 − trong cuộc đàm thoại với giám đốc QC 49
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 − và duyệt xét  QC 81
tăng trưởng không ngừng trong -  HL 25

Đức Thánh Cha (Papa)
 − Bề trên tối cao của Tu Hội chúng ta  HL 125

cảm thức (senso) Hội thánh và yêu mến -  HL 13

Gia đình (Famiglia)
tinh thần - cấu tố của tinh thần Salêdiêng HL 16; 51; 65
bầu khí - trong các cộng thể và công cuộc HL 37; 38; 39; 
53; 56; 61; 83; 103; QC 136,1
bầu khí - trong cộng đoàn mục vụ giáo dục  HL 47
giám đốc và tinh thần -  QC 173
tương quan với - của hội viên  QC 47; 176
hoạt động mục vụ đối với -  HL 29

Gia đình Salêdiêng (Famiglia salesiana)
Đức Maria, người hướng đạo của -  HL 92
Don Bosco, cội nguồn của -  HL 5
Tu Hội chúng ta trong -  HL 47; 48
phục vụ ơn gọi và -   HL 28
Bề trên Cả, trung tâm hiệp nhất của -  HL 126
Giám tỉnh và -  QC 147
Đồng chia sẻ sứ mệnh trong -   HL 47; 48

 − và Hội thánh địa phương  HL 48
phục vụ -  

. gây ý thức và phục vụ của cộng thể  QC 36

. những việc phục vụ và cộng tác với FMA  QC 37

. bổn phận của mỗi cộng thể đối với Cộng tác viên       
QC 38
. tương quan với Cựu học viên  QC 39
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. nâng đỡ tinh thần cho VDB và các Tu Hội khác của 
-  QC 40

chức năng của Tập san Salêdiêng trong -  QC 41
việc nhìn nhận sự thuộc về -  QC 40

Giá trị (Valori)
rộng mở đối với những - của các nền văn hoá khác nhau  HL 7
rộng mở đối với những - của thế giới  HL 17
những - của tin mừng , nến tảng của đời sống chúngta  
HL 60
người truyền giáo Salêdiêng tiếp thu những - của các 
dân tộc chưa được Phúc âm hóa  HL 30
giúp thanh thiếu niên rộng mở cho những - chân chính  HL 32
chứng tá về những - của lao động  HL 78

Giám đốc (Direttore)
chức năng và nhiệm vụ  HL 44; 55; 176; QC 172; 179
tham khảo cho việc bổ nhiệm -  QC 170
những điều kiện để được chọn và nhiệm kỳ HL 177; QC 171
tương quan giám đốc với  ban cố vấn địa phương QC  
173; 180; 181
tương quan giám đốc với quản xứ  QC 29
tương quan với giám tỉnh  QC 179; 181

 − và việc quản trị tài sản địa phương HL 184; 190; QC 
198-202

các cuộc họp - của tỉnh dòng  QC 145

Giám mục (Vescovo)
cộng tác với - HL 13; 48; QC 3; 25; 27; 28; 35; 144; 156,2
xem thêm : Hội thánh địa phương: Giáo xứ (Chiesa 
particolare, Parrocchie)
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Giám tỉnh (Ispettore)
bổn phận và trách nhiệm HL 108; 161; QC 144; 153; 160
tham khảo cho việc bổ nhiệm -  QC 143
bổ nhiệm, những điều kiện để được chọn và quyền hành  
HL 132 §1; 162
nhiệm kỳ và thuyên chuyển  HL 163
tương quan với Bề trên Cả  HL 161; 163; 167; QC 24; 
25; 144
tương quan với quản xứ Salêdiêng  QC 27; 28
tương quan với các giám đốc  QC 145; 179
tương quan với bản quyền sở tại  QC 25; 28
những trường hợp phải có phiếu tham khảo  QC 157; 158
nhiệm vụ quản trị  QC 190; 193; 194; 196; 197; 201; 202
di chuyển trụ sở tỉnh  QC  153

 − và  các văn phòng truyền giáo và trụ sở nhánh QC 24
 − và việc thăng tiến  truyền thông xã hội  QC 31

Giao  kèo (Contratti)  xem Phép (Autorizzazioni)

Giao ước (Alleanza)
việc tuyên khấn tu trì xác nhận - Thanh tẩy  HL 23
trung thành với -  HL  195

Giáo dân/ người đời (Laici)
cộng tác với - trong Hội thánh HL 13

 − tham gia vào công cuộc chúng ta  HL 29; 47; 55
quan tâm của giám tỉnh đối với -  QC 148
rộng mở cho - tham dự các trung tâm học vụ của chúng 
ta QC 84
chăm sóc - trong nhà Salêdiêng  HL 55; QC 199

 − và Cộng tác viên QC 38
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Giáo dục (Educazione)
việc phục vụ giáo dục mục vụ của chúng ta HL 31-39; 
QC 4-14

 − và thăng tiến toàn diện HL 31
 − và thăng tiến xã hội và tập thể HL 33

đức tin Hl 6; 29; 34; 35; 38; 45 QC 7; 13 -
đức tin trong các xứ lương dân QC 22
và công cuộc  giáo dục HL 41; 42 QC 11-17 -      
và truyền thông xã hội HL 43 -
và đào luyện Salêdiêng HL 99; 102;  QC 82;  86 -
về tình yêu HL 81; QC 6 -
về nỗ lực và cậy trông HL 63 -
và hướng dẫn chọn ơn gọi HL 37; 42; QC 9; 16-17 -
cộng tác với các cơ quan dân sự nhằm -  HL 48

Giáo phận (Diocesi) xem Hội thánh địa phương (Chiesa 
particolare)

Giáo xứ (Parrocchie)
 − trong các công cuộc chúng ta thực hiện sứ mệnh  HL 42

việc tiếp nhận -  QC 25
những đặc tính của -  Salêdiêng  QC 26
quản xứ : việc bổ nhiệm và trách nhiệm  QC  27
sự  ổn định và thay đổi  QC 28
tương quan giữa giám đốc và quản xứ  QC 29
những báo cáo quản trị  QC 30

Giêsu  Kitô (Đức) (Gesù Cristo)
 − luật sống của chúng ta HL 196
 − trong Tin mừng, nguồn mạch tinh thần  Salêdiêng  HL 11 
 − đích thân gọi HL 96



Mục lục Phân tích     323

theo - tận căn HL 3; 30; 60; 71; 72; 80
 − và sứ mệnh của người Salêdiêng HL 31; 33; 34;36

sự hiện diện của - trong cộng thể   HL 52; 61
lòng hăng say vì -  HL 103
tham dự vào mầu nhiệm Vượt qua của - :

. trong đời sống theo các Lời khuyên Phúc Âm  HL 
60; 63; 71

. trong cầu nguyện và phụng vụ  HL 85; 88; 89

. trong cái chết  HL 54; 94
cộng thể, dấu biểu lộ -  HL 57

 − và kinh nghiệm đào luyện  HL 98; 104
 − và ý nghĩa của vâng phục HL 64; 71
 − và ý nghĩa của nghèo khó HL 72

nhân chứng về lòng ưu ái của - dành cho thanh thiếu 
niên  HL 81
xem thêm : Thánh Thể (Eucaristia)

Giuse (thánh) (Giuseppe (san)
 − bổn mạng của Tu Hội chúng ta HL 9
 − trong văn thức tuyên khấn HL 24

Hãm mình (Mortificazione) xem Khổ chế; Đền tội 
(Ascesi; Penitenza)

Hành động (Azione)
 − tông đồ và lời khấn  HL 61

Don Bosco chiêm niệm trong -  HL 12

Hạt pháp lý (Circoscrizioni giuridiche)
việc thành lập và các hình thức khác nhau  HL 156
đăng ký và thuyên chuyển hội viên vào các - HL 160
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Hệ thống Giáo Dục Dự Phòng (Sistema  Preventivo) 
 − cấu tố của tinh thần  Salêdiêng   HL 20
 − trong sứ mệnh chúng ta  HL  38

hộ trực Salêdiêng như thái độ và phương pháp trong 
-  HL 39

 − và người đời tham dự vào  công việc chúng ta HL 47
chăm lo sự trung thành với -  HL 136

 − trong thời thực tập  HL 115

Hiến Luật (Costituzioni)
 − con đường dẫn tới tình yêu  HL 1; 64; 196
 − luật riêng của Tu Hội  HL 191

cắt nghĩa trung thực và ý  nghĩa của -  HL 192
 − và lời khấn vâng phục  HL 68

giá trị ràng buộc của -  HL 193
những tu sửa bản văn -  HL 148;  152
học - trong tập viện  QC 91
trung thành với -  HL 55; QC 103

 − và những  nghị quyết của Tổng Tu nghị  HL 148

Hiện diện (Presenza)
 − của Thiên Chúa  HL 12; 20; 33; 84; 95
 − của Chúa Thánh Thần  HL 1; 12
 − của Đức Maria rất thánh  HL 8
 − của Đức  Kitô nới Don Bosco  HL 196
 − của Đức Kitô trong cộng thể   HL 52; 57; 61
 − bổ sung trong cộng thể   HL 45
 − giữa thanh thiếu niên  HL 20; 38; 39; 119
 − trong truyền thông xã hội   QC 34
 − trong những tổ chức ngoài SalêdiêngQC 35
 − của người ngoài trong cộng thể   QC  45
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 − được yêu  cầu để các văn kiện của Tổng Tu Nghị có 
hiệu lực  HL 152

Hiệp hội (Associazioni)
 − và  các nhóm: phát  động QC  8

xem thêm  Nhóm (Gruppi)

Hiệp thông (comunione)
sự hiệp nhất của tình - trong tinh thần  Salêdiêng HL 11

 − với tất cả các lực lượng của Hội thánh  HL 13
cam kết sống tình - huynh đệ  HL 24; 49; 51
những mối dây của sự - huynh đệ  HL 50; 88; 90

 − của Tu Hội trong Hội thánh phổ quát  HL 59
 − huynh đệ và việc tuyên khấn các Lời Khuyên Phúc 

âm   HL  61
 − của  cải   HL 73; 76
 − với  anh em quá cố HL 94
 − trong việc thực thi quyền bính duy nhất  HL 122
 − trong tỉnh dòng HL 157

Hình thức của Tu Hội chúng ta (Forma della nostra 
Società)  HL 4

Hòa giải (Riconciliazione)
bí tích -  HL 84; 90
phép của giám tỉnh cho tác vụ -  QC 152

Hòa bình/ Bình an (Pace)
nỗ  lực cho -  HL 33; 71

 − nơi người Salêdiêng  HL 65

Hoán cải (Conversione)
cộng thể - liên tục  HL 90
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hội viên - liên tục  HL 99
 − và các dịp cấm phòng  HL 91

Hoạt động mục vụ (Attività pastorali)
 − trong thời đào luyện  ban đầu  HL 115

xem thêm : Mục vụ (Pastorale)

Học viện (Studentati)
môi trường đào luyện ưu tiên  QC 95; 97

Hộ trực giáo dục  (Assistenza educativa)
 − như thái dộ và phương pháp HL 39; 115 

xem thêm : Hiện diện (Presenza)

Hội đồng giám mục (Conferenze episcopali)
 − và sứ mệnh  Salêdiêng HL 48

Hội đồng liên tỉnh (Conferenze ispettoriali)
bản chất, mục tiêu và việc thành lập  HL 132 §1;155
các cuộc họp  QC 139
thành phần tham dự  QC 140; 141
nhiệm vụ  QC 142

Hội họp (Riunioni) 
 − và tinh thần  gia đình  HL 51

Hội nghị (Assemblea)
chức năng và quyền hạn của - hội viên   HL 186; QC 184

Hội thánh (Chiesa)
Tu Hội chúng ta trong -  HL 4; 6; 146
cảm thức - ,  yếu tố của tinh thần Salêdiêng  HL 7; 13; 24
giáo dục  khai tâm vào đời sống -  HL 35; 47



Mục lục Phân tích     327

cộng thể, biểu hiện -  HL 85
am tường các văn kiện của -  QC 175

Hội thánh địa phương (Chiesa particolare)
liên đới và phục vụ -  HL 42; 48; 57; 157 QC 2; 3; 84; 135
phục vụ - trong các cơ cấu ngoài Salêdiêng  QC 35

Huấn giáo (Catechesi)
chiều kích nền tảng của sứ mệnh chúng ta  HL 34

 − trong kế hoạch giáo dục  mục vụ địa phương  QC 7
 − và giáo xứ Salêdiêng  QC 26

học - trong thời đào luyện ban đầu  QC 82
xem thêm : Rao giảng Tin mừng (Evangelizzazione)

Huấn từ tối (Buona notte)   QC 48; 175

Hướng dẫn (Orientamento)
 − ơn gọi của thanh thiếu niên  HL 37; QC 9

trung tâm -  và phục vụ ơn  gọi  QC 16; 17

Hưu bổng (Pensioni) HL 76

Hy sinh (Sacrificio)
 − trong vâng phục  HL 69; 71
 − trong nghèo khó  HL 75
 − trong lao động  HL 78

Kế hoạch (Progetto)
 − tông đồ của Don Bosco  HL 2
 − của Thiên Chúa về Tu Hội Salêdiêng  HL 1
 − đời sống của Don Bosco   HL 21  
 − của người Salêdiêng  QC 99
 − giáo dục mục vụ :
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  . cấp tỉnh  HL 44 QC 4-10
  . cấp địa phương  HL 44 QC 4-6; 184

Kết hợp với Thiên Chúa (Unione con Dio)
 − nơi Don Bosco HL 21
 − trong tinh thần Salêdiêng HL 12;  95

Khách (Ospiti)
tiếp đón -  HL 56; QC 45

Khai tâm thanh thiếu niên (Iniziazione dei giovani)
 − vào đời sống Hội thánh HL 35
 − vào đời sống  phụng vụ HL 36

Khó khăn (Difficoltà)
 − của người Salêdiêng và tín thác nơi Thiên Chúa HL 17
 − của người Salêdiêng và cộng thể HL 52

Khổ chế (Ascesi)
 − hằng ngày HL 18
 − cộng thể  HL 52; 53 QC 73
 − và vâng phục HL 69
 − và nghèo khó HL 73; 75 QC  58
 − và thanh khiết HL 84 QC 66
 − và hoà giải HL 90
 − như đáp trả Lời Chúa HL 90
 − trong kinh nghiệm đào luyện  HL 98
 − trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã  

hội  QC 44; 66

Kịch nghệ (Teatro)  QC 32

Kiểm chứng/duyệt xét (Verifiche) (Scrutini)
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 − định kỳ của tỉnh  dòng  về việc tông đồ  HL 58
 − về những người thụ hưởng sứ mệnh  QC 1
 − về thực hiện các nghị quyết của Tổng Tu nghị HL 

171,3
 − các Đường hướng của Tổng Tu nghị  QC 167,2
 − định kỳ về nghèo khó  QC 65
 − định  kỳ về cầu nguyện  QC  174
 − việc lập chương trình hằng năm ở địa phương QC 

184,3
 − định kỳ cá nhân về hoạt động của mình HL 19
 − định kỳ của cộng thể đào luyện QC 78
 − hay duyệt xét trong thời đào luyện ban đầu QC 81
 − việc dùng người đời trong các công cuộc  của chúng 

ta QC 148
 − định kỳ về hiệu năng của trường học Salêdiêng QC 13
 − định kỳ về hiệu năng của các công cuộc  khác HL 41

Kiểm duyệt giáo quyền (Revisione ecclesiastica) 
 − đối với các sách xuất bản QC 34

Kinh lý (Visita/e)
 − thông thường và ngoại thường của Bề trên Cả QC 104
 − của giám tỉnh  QC 146

Kinh nghiệm (Esperienza)
 − về đời sống Hội thánh của thanh thiếu niên HL 35
 − sống duy nhất cho người giáo dục và thanh thiếu niên 

trong Hệ thống Giáo Dục Dự Phòng HL 38

Kinh nghiệm đào luyện  (esperienza formativa)
bản chất và cách thức của - Salêdiêng  HL 98; 102; 104; 
109; 110; 114; 119
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Kinh Thánh (Sacra Scritura) 
xem Lời Chúa (Parola di Dio)

Kính nhớ (Commemorazioni)
 − hằng tháng Đức Maria Phù hộ  QC 74
 − hằng tháng Don Bosco  QC 75

Ký sự (Cronaca) của nhà  QC 178

Ký túc xá (Pensionato)
đặc tính và phục vụ  QC 15

Kỳ nghỉ / nghỉ hè (Vacanze)
 − của hội viên  QC 50; 55; 58

Kỷ luật tu trì (Disciplina religiosa)
 − trong trách nhiệm của Phó Bề  trên Cả  HL 134

Lạc quan (Ottimismo) xem Niềm vui (Gioia)

Lao động/làm việc (Lavoro)
 − và tiết độ yếu tố của tinh thần Salêdiêng HL 18; 84
 − có tổ chức  HL 18; QC 43
 − cách biểu lộ đức  khó nghèo  HL 78; QC 64
 − và cầu nguyện  HL 95

dụng cụ cá nhân để -  QC 58
chăm sóc thanh thiếu niên thuộc thế giới - HL 27 QC 2

Lần hạt hằng ngày (Rosario quotidiano)  HL 92 QC 74

Liên đới (Solidarietà)
 − với thế giới và lịch sử  HL 7; 57
 − giữa các Tỉnh dòng và trong Gia đình Salêdiêng HL 58
 − kinh tế trong Tỉnh dòng  HL 76; QC 58; 197
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 − và hiệp thông của cải  HL 76
 − trong các sáng kiến tông đồ  HL 59
 − với con người,  đặc biệt với thanh thiếu niên   HL 39; 95

Linh hướng (Direzione spirituale)
 − thanh thiếu niên  HL 37
 − trong các cộng thể đào luyện  QC 78; 79

sự sẵn sàng cho việc - nơi các hội viên   HL 84;  QC 99
 − cộng thể  QC 175

giám đốc, người - của cộng thể  HL 55; 70; 104; QC 174; 
175

 − trong việc chuẩn bị vào tập viện  HL 109
tập sư, người -   HL 112

 − trong thời kỳ khấn tạm  HL 113

Linh mục (Sacerdote)
xem Salêdiêng linh mục (Selesiano presbitero)

Lời Chúa (Parola di Dio)
cộng thể  lắng nghe -  HL 36; 66; 85; 87; 88

 − mời gọi hoán cải liên tục  HL 90
những giờ phút đặc biệt lắng nghe -  HL 91

 − trong tập viện  QC 91

Lời khấn (Voti)
 − và theo Đức  Kitô  HL 60
 − và hiệp thông huynh đệ  HL 50
 − và tình yêu huynh đệ tông đồ  HL 61
 − và chứng tá  HL 62; 63

về từng lời khấn, xem: vâng phục;  nghèo khó;  thanh khiết

Lời Khuyên Phúc Âm  (Consigli evangelici) xem Lời khấn (Voti)
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Luật (Diritto)
 − riêng  và phổ quát của Tu Hội  HL 191

Tu Hội thuộc quyền Giáo hoàng  HL 4

Ly thoát (Distacco)
 − của cõi lòng nơi Don Bosco và nơi người Salêdiêng  

HL 73; 75

Maria Rất Thánh  (Đức) (Maria ss.)
sự hiện diện của - trong Tu Hội chúng ta  HL 8; 20

 − bổn mạng chính của Tu Hội chúng ta  HL 9
 − trong việc rao giảng Tin mừng  HL 34
 − trong đời sống  và kinh nguyện của người Salêdiêng  

HL 84; 87; 92; QC 74
 − trong kinh nghiệm đào luyện của người Salêdiêng HL 98
 − gương mẫu của việc mục vụ  HL 20; 92; 98

FMA và chiều kích Maria của đoàn sủng Salêdiêng QC 37

Mềm dẻo (tính)  (Flessibilità)
cấu tố của tinh thần  Salêdiêng  HL 19; 41

Môi trường/nơi ở (Ambiente/i)
 − Salêdiêng như gia đình  HL 16; 37; QC  5
 − nguyện xá của Don Bosco, tiêu  chuẩn trường tồn HL 40

cộng thể  Salêdiêng - hướng dẫn và tăng trưởng ơn gọi  
HL 37; 99; 109
chú tâm tới bối cảnh văn hoá của - HL 41; 57; 77 QC 22

 − bình dân bối cảnh của sứ mệnh chúng ta HL 6; 7; 27; 
33; 119; QC 4

phục vụ trong những - thanh thiếu niên đặc biệt   HL 41
các công cuộc  của chúng ta là - giáo dục   QC 11; 12; 
14; 15
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thăng tiến -  HL 33
 − dành  cho hội viên  HL 56

việc bảo trì và vệ sinh của -  QC 194,2
xem thêm: Cộng đoàn giáo dục (Comunità educativa); 
Cộng thể đào luyện (Comunità formatrice)

Mối phúc (các) (Beatitudini)   HL 25; 62; 75

Môn học (Studi)  
xem Đào luyện tri thức (Formazione intellettuale)

Mùa chay (Quaresima)
 − thực hành cộng thể  QC 73

Mục vụ (Pastorale)
thúc đẩy hoạt động - của chúng ta  HL l7
đức ái - ở tâm điểm của tinh thần Salêdiêng  HL 14 ;10

 − đối với  thanh thiếu niên và tầng lớp bình dân   HL 
26; 29

việc phục vụ giáo dục - của chúng ta  HL 31
Hệ thống Giáo Dục Dự phòng trong việc - của chúng ta  
HL 38
Kế hoạch giáo dục -  QC 4
cộng đoàn giáo dục  -  HL 47; QC 5
việc xét định -  HL 44

 − và các Lời Khuyên Phúc Âm   HL 61; 62;  QC 49; 66; 
69

 − và cầu nguyện   HL 95
 − và đào luyện  HL 102; 115; 116 ; 118; QC 82;  84; 86
 − và việc phục vụ của quyền bính   HL 121; 161; 176; 

QC 103; 142; 146; 184
phối hợp liên tỉnh về việc -  QC 142
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cộng tác vào việc - của Hội thánh  địa phương   HL 42; 
48; 57; QC 2; 25; 35
Đức Maria, Gương mẫu của -  HL 92; 98
cố vấn - giới trẻ HL 133; 136
chuẩn bị và cập nhật cho việc - HL 115; 119; QC 10; 19; 
82; 100; 105; 142,2

 − trong các xứ lương dân  QC 22
 − trong các lãnh vực truyền thông xã hội  QC 31

Mục vụ giới trẻ (Pastorale giovanile)
xem Mục vụ, Thanh thiếu niên (Pastorale; Giovani)

Mục vụ ơn gọi (Pastorale vocazionale) 
xem Ơn gọi  (Vocazione/i)

Năm phụng vụ (Anno liturgico)  HL 89

Nâng cao phẩm chất/thăng tiến tư cách (Qualificazione 
e riqualifacazione)

 − các hội viên   HL 119;  QC 100
 − các cộng sự viên người đời  QC 148

Ngày lễ/Lễ (Festa/e)
tinh thần -  HL 17
Thánh lễ là - hằng ngày  HL 88

 − Đức Maria  HL 92

Ngân hàng (Banche)
việc đứng tên tài khoản trong -  QC 187

Nghèo khó (Lời Khuyên Phúc Âm ) (Povertà)
ý nghĩa tin mừng  HL 72

 − và sứ mệnh  Salêdiêng   HL 73; 139
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đòi hỏi của lời khấn  HL 74; QC 51-54
 − và trách nhiệm cá nhân  HL 75;  QC 55

hiệp thông của cải   HL 76; QC 56
chứng tá -  HL 77

 − và lao động  HL 78
 − và liên đới với người nghèo  HL 79

sở hữu bất động sản  QC 59
 − và quản trị tài sản QC 51
 − và phục vụ trong vùng QC 60

ăn uống và trang bị  QC 61
bảo trì và phục vụ  QC 62; 64
phương tiện di chuyển  QC 63
tác quyền  QC 57
di chúc  HL 74; QC 52
dứt khoát từ bỏ của cải cá nhân  HL 74; QC 53
thẩm quyền của Tu nghị tỉnh trong vấn đề -  QC 58
kiểm chứng định kỳ về -  QC 65
những lạm dụng ngược với tinh thần -  QC 55

Nghèo khổ (người) (Poveri)
sự ân cần lo lắng của Mẹ Maria và của chúng ta cho 
-   HL 92
liên đới với -  HL 73; 77; 78; 79; 196; QC 73
thanh thiếu niên - thụ hưởng sứ mệnh chúng ta   HL 2; 6; 
11; 23; 26; 33; 41; QC 1; 2

Nghề nghiệp/Nghiệp vụ (Professione)
lo đến khả năng nghề nghiệp/nghiệp vụ  HL 118; 119

Nghị quyết (Deliberazioni)
 − của Tổng Tu nghị Hl 148; 191
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 − của Tu nghị Tỉnh  HL 170

Nguyện ngắm (Meditazione)
 − hằng ngày  HL 93; QC 71; 99

Nguyện xá (Oratorio)
 − của Don Bosco, tiêu chuẩn trường  tồn cho hoạt động 

Salêdiêng  HL 40
 − giữa những hoạt động của sứ mệnh chúng ta   HL  42

những đặc tính của -  QC 11
 − và giáo xứ SalêdiêngQC 26

Người lớn (Adulti)
được kết hợp vào cộng đoàn giáo dục mục vụ   HL 47

Nhà (Case)
mở hay đóng -  HL 132§2; 165,5
xem thêm : Công cuộc (Opere);  Cộng thể địa phương 
(Comunità locale)

Nhân hậu (lòng) (Bontà)
 − của Thánh Phanxicô salê, gương mẫu  HL 4
 − trong những giao tiếp huynh đệ  HL 51
 − với thanh thiếu niên  HL 15

xem thêm :  Đức ái (Carità)

Nhân viên đào luyện  (Formatori)
chuẩn bị -  HL 101; QC 78
vai trò của - trong cộng thể  đào luyện  HL 103;  QC 78

 − và kinh nghiệm mục vụ  QC 86

Nhận vào (Ammissioni)
cách thức tổng quát chung  HL 108; 165; QC 81
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 − tập viện  HL 165; QC 90
 − tuyên khấn tạm và trọn đời  HL 108; 117; 165
 − các tác vụ và chức thánh  QC 93
 − từ một Tu Hội khác   QC 94

Nhiệt thành/Nhiệt tình (Zelo)
 − được cảm hứng từ Thánh Phanxicô Salê  HL 4
 − đối với  các dân tộc chưa được rao giảng Tin mừng   

HL 30
 − của Don Bosco  và của người Salêdiêng để nhận 

được trợ giúp cho người nghèo   HL 79

Nhóm thanh thiếu niên/trẻ (Gruppi giovanili)
phát động các -  HL  35; 42; QC 8

 − trong nguyện xá và trung tâm trẻ  QC 11; 12
 − trong nội trú và lưu xá  QC 15
 − để hướng  dẫn ơn gọi  QC 16

Nhóm Tỉnh dòng (Gruppi di ispettorie)
mục tiêu, bản chất và việc thành lập   HL 154; QC 138

Nội quy (Direttorio/i)
diễn tả luật riêng  HL 191

 − tỉnh, thẩm quyền của Tu nghị Tỉnh  HL 171
 − tỉnh và việc đạo đức  QC 74
 − tỉnh và việc đào luyện   QC 87; 88; 106

Nội trú/Lưu xá (Convitto)
 − trong những công cuộc riêng của Tu Hội  HL 42

những đặc tính và phục vụ  HL 42; QC 15

Nợ (Debiti)   QC 191; 201
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Nơi ở (Abitazioni)
điều kiện  HL 77; QC 55
xem thêm : Trang bị (Arredamento)

Nữ  chí nguyện Don Bosco  (Volontarie Don Bosco) 
(VDB)

trợ giúp thiêng liêng của người Salêdiêng  QC 40 
xem thêm : Gia đình Salêdiêng (Famiglia salesiana)

Nước Chúa  (Regno di Dio)
chúng ta làm việc đề xây dựng - HL 3; 11; 18; 28; 31
thăng tiến;  dấu chỉ sự hiện diện  của -   HL 33
Lời Khuyên Phúc âm  và -  HL 63; 80

Ơn/ơn sủng (Grazia)
đời sống chúng ta, - của Cha  HL 3

 − và tự nhiên nơi Don Bosco   HL 21;  nơi người 
Salêdiêng  HL 24; 96

Thánh Thần nguồn mạch -  HL 25
độc thân, ơn huệ của -  HL 80
nhìn nhận hoạt động  của -  HL 86
tĩnh tâm và cấm phòng, thời điểm -  HL 91
phát triển những ơn huệ của -  HL 99

Ơn gọi (Vocazione/i)
Đức Giêsu cội nguồn của - chúng ta   HL 96

 − Salêdiêng và Hội thánh  HL 6
 − Salêdiêng và thế giới ngày nay  HL 7
 − Salêdiêng duy nhất được sống cách khác nhau   

HL 4; 5; 45; 100
 − chung và đồng trách nhiệm   HL 45; 123

Salêdiêng và lòng từ ái dành cho thanh thiếu niên HL 14
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 − và Lời Chúa  HL 87
 − và đời sống cộng thể   HL 49

phát triển - cá nhân của người Salêdiêng  HL 22; 25; 
98; 99; 101; 113; 119

 − và đào luyện  Salêdiêng  HL 96; 97; 98
phát triển - của thanh thiếu niên  HL 37
chăm sóc -  HL 6; 28; 58
hướng  dẫn thanh thiếu niên chọn -   HL 37; QC 9; 16
chăm sóc - muộn  HL 28
cộng thể khơi dậy -   HL 16; 57

Phanxicô Salê (Thánh) (Francesco di Sales)
Tu Hội Salêdiêng và -  HL 4;  9
người Salêdiêng và -   HL 17

 − trong văn thức tuyên khấn  HL 24

Phép (xin phép/cho phép) (Autorizzazioni)
 − đối với  những dịch vụ về các bất động sản;  vay 

mượn, tiếp nhận tài sản thừa kế, di tặng hay tặng dư 
có tính cách hữu thường;  thiết lấp các qũy trợ cấp 
hằng năm;  qũy học bổng;  các quỹ bổng lễ, các quỹ 
phúc lợi;  xây dựng;  phá hủy các cơ sở và  thực hiện 
những biến đổi quan trọng   HL 188; 165 QC 156,9

 − mở hay đóng cửa các nhà, thay đổi mục đích các 
công cuộc  hiện hữu hay đảm nhận những công cuộc 
ngoại thường HL 132; 165,5

 − đối với  những thí nghiệm mới và những thay đổi cốt 
yếu về mục đích của công cuộc  HL 181

 − để sống trong tình cảnh vắng mặt khỏi tu xá   HL 
165,10

 − mở trường cho thanh thiếu nữ  QC 3; 156,1
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 − tiếp nhận giáo xứ  QC 25
đảm nhận những việc hay những trách nhiệm ngoài 
cộng thể   HL 69;  QC 35; 156,4

 − chu toàn những chứng từ quản trị tài sản riêng sau 
khi khấn  QC 51

 − thay đổi hẳn Tỉnh dòng   QC 151
 − thay đổi trụ sở Tỉnh dòng  QC 153; 156,5
 − phê chuẩn những sửa đổi, những giải quyết các vấn 

đề kinh tế hay những sáng kiến khá quan trọng trong 
các nhà  QC 156,12; 200

 − ký giao kèo vay mượn  QC 191

Phiếu (Voto)
 − biểu quyết :

  . của Ban Tổng Cố vấn  HL 132, §1-2; 188; QC 106
  . của Ban cố vấn tỉnh  HL 165; QC 156; 193
  . của Ban cố vấn địa phương  HL 181; QC 200

 − biểu quyết tập thể  HL 132,3
 − tham khảo :

  . của Ban Cố vấn tỉnh  HL 188; QC 157
  . của Ban cố vấn địa phương  HL 188; QC 181

Phó (vị) (Vicario)

Phó Bề trên Cả (Vicario del Rettor Maggiore)
. Các nhiệm vụ trong Ban Tổng Cố vấn   HL 134 
. cai quản “ad interim” (tạm thời)  HL 143; 150; QC 112-

115; 120

Phó Giám tỉnh (Vicario dell’ ispettore)
. bổ nhiệm  HL 167
. điều kiện để được chọn  HL 166
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. tham khảo cho việc bổ nhiệm  QC 154

. chức năng  HL 164; 168

Phó Giám đốc (Vicario del direttore) 
. bổ nhiệm  QC 183
. chức năng và nhiệm vụ đặc biệt   HL 179; 183; QC 

182

Phó tế vĩnh viễn (Diaconi permanenti)
đào luyện   HL 106

Phó thác (Affidamento)
- cho Đức  Maria   HL 8

Phong trào (Movimenti)
phát động các -  HL 35; QC 8
xem thêm : Nhóm thanh thiếu niên (Gruppi)

Phù hộ (Đức Maria) (Ausiliatrice Maria)
sự hiện diện của - trong Tu Hội chúng ta  HL 8

 − được kêu cầu trong văn thức tuyên khấn  HL 24
chạy đến - để được tăng trưởng  trong đức thanh khiết   
HL 84
lòng sùng kính của chúng ta đối với -  HL 92
xem thêm : Maria rất thánh  (Maria ss.)

Phụ tỉnh (Delegazione ispettoriale)
việc thành lập và cai quản  HL 159; 165

Phục vụ  (Servizio)
 − Thiên Chúa  HL 10
 − Tin mừng  HL 72
 − anh em  HL l72
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 − sứ mệnh của Hội thánh   HL 6
 − liên lỉ thanh thiếu niên  HL 21; 23
 − giáo dục mục vụ cho thanh thiếu niên  HL 38; 41
 − rộng mở thanh thiếu niên cho -   HL 32; 36

mục tiêu - của các phương tiện cho công cuộc chúng 
ta  HL 77

 − của quyền bính: xem Quyền bính (Autorità)

Phụng vụ (Liturgia)
khai tâm thanh thiếu niên vào -   HL 36

 − các giờ kinh và năm - trong cộng thể Salêdiêng  HL 
89; QC 70

 − đời sống  HL 95
xem thêm: Thánh Thể;  Hòa giải (Eucaristia; 
Riconciliazione)

Phương tiện (Mezzi)
 − truyền thông xã hội : xem Truyền thông xã hội 

(Comunicazione sociale)
 − di chuyển  QC 63
 − làm việc  HL 77
 − đào luyện  HL 119

Quá cố (Defunti)
tưởng nhớ các hội viên -   HL 25; 54; 58; 94
đọc vong danh lục  QC 47
độ vong cho người -  QC 76
thư tang về hội viên -  QC 177

Quản  lý (Economo) :

Tổng quản lý (Economo generale)
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những quy tắc tổng quát cho -   QC 185-189
nhiệm vụ -  HL 139; 190;  QC 192
bầu cử -  HL 141
nhiệm kỳ  QC 142

Quản lý tỉnh  (Economo ispettoriale)
những quy tắc tổng quát cho -   QC 185-189
nhiệm vụ  HL 164; 169; QC 193-196

điều kiện  để được chọn   HL 166
bổ nhiệm  HL 167; QC 154
các khóa chuyên môn  QC 186
những quy tắc quản trị cho các tỉnh dòng   QC 190

Quản lý địa phương (Economo locale)
bổ nhiệm   QC 184
chức năng   HL 184
thành viên Ban cố vấn địa phương  HL 179
những quy tắc tổng quát   QC 187-191
những quy tắc cho việc quản trị địa phương  QC 198-202
Các khoá chuyên môn  QC 186
hội họp hằng năm  QC 194,3

Quản trị (Amministrazione)
xem : Tài sản vật chất; Quản lý (Beni temporali; Economo)

Quân bình (Equilibrio)
 − của  người Salêdiêng  HL 15
 − của Don Bosco  và của người Salêdiêng   HL 19
 − tâm lý và thanh khiết   HL 82

Quảng đại (lòng) (Generosità)
 − của người Salêdiêng trẻ  HL 46
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Quyền bính (Autorità)
việc phục vụ của - :

 . phong cách  HL 65; 121
 . cách thế  HL 66; 121
 . hiệp nhất  HL 122
 . tham gia  HL 123
 . thuộc quyền  HL 124
 . và tác vụ linh mục  HL 121

 − của Đức Thánh Cha  HL 135
 − của Bề Trên Cả  HL 127; QC 104; 105
 − của Tổng Tu nghị  HL 120; 147
 − của giám tỉnh  HL 162
 − của bề trên á tỉnh  HL 158
 − của bề trên phụ tỉnh  HL 159
 − của vị kinh lược ngoại thường  QC 104
 − của Tu nghị Tỉnh  HL 170
 − của giám đốc HL 176
 − của hội đồng liên tỉnh  QC 136

Quyền hành (Potestà) xem : Cai quản (Governo)

Quyền sở hữu (Proprietà)
 − cá nhân đối với của cải vật chất   HL 74

Quy chế Tổng quát (Regolamenti generali)
 − và  thẩm quyền của Tu Nghị Tỉnh HL 170; 171; 173; 

QC 161
 − và thẩm quyền của giám đốc   HL 176
 − và quản trị tài sản vật chất   HL 190
 − và luật riêng của Tu Hội  HL 191

Quy tắc nền tảng về việc đào luyện và các môn học 
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(Ratio fundamentalis institutionis et  studiorum) QC 87

Quy ước (Convenzione)
 − đối với  các giáo xứ  QC 25
 − đối với các địa sở truyền giáo  QC 23

Ra khỏi (Uscita)
 − Tu Hội  HL 194;  QC 54

xem thêm : Thải hồi; Tháo gỡ (Dimissione; Dispensa)

Rao giảng Tin mừng/Phúc âm hóa (Evangelizzazione)
 − và huấn giáo trong sứ mệnh chúng ta   HL 6; 34
 − và niềm vui   HL 17
 − và Hệ thống Giáo Dục Dự phòng   HL 20
 − và truyền thông xã hội   HL 43
 − và các công cuộc Salêdiêng   HL 41; QC 11; 12; 13
 − trong các môi trường bình dân  HL 29
 − và hành động truyền giáo  HL 30; QC 22
 − và thăng tiến toàn diện  HL 31; QC 13; 26
 − và tính bổ sung của ơn gọi   HL 45
 − và thực hành các Lời khuyên Phúc âm  HL 62; 63
 − và ơn gọi Salêdiêng  HL 96
 − hạt nhân trung tâm của kế hoạch giáo dục mục vụ 

QC 7
chăm sóc người đời có trách nhiệm -   HL 29
xem thêm : Giáo dục đức tin (Educazione alla fede)

Salêdiêng (người) (Salesiano)

Salêdiêng linh mục  (salesiano presbitero)
đóng góp chuyên biệt của - vào sứ mệnh Salêdiêng HL 45
đào luyện  chuyên biệt của -   HL 116; QC 97
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 − và phục vụ quyền bính HL 121; 129; 162; 166; 177; 
183

Salêdiêng phó tế vĩnh viễn (Salesiano diacono 
permanente)   HL 106

Salêdiêng sư huynh (giáo dân) (Salesiano coadiutore/ laico)
đóng góp chuyên biệt của - vào sứ mệnh Salêdiêng HL 45
việc đào luyện  đồng đều  HL 106
đào luyện chuyên biệt của -   HL 116; QC 98

 − trong các Tu nghị và Ban cố vấn   QC 169

Salêdiêng trẻ (Giovani salesiani)
đóng góp chuyên biệt của -   HL 46
những nguyện vọng  HL 103
chăm sóc -   HL 161

Sáng tạo (Creatività)
 − cấu tố của tinh thần Salêdiêng  HL 19
 − tiêu chuẩn cho hoạt động và công cuộc   HL 49
 − tông đồ  HL 118
 − trong cầu nguyện   HL 86

Sau Tập viện/Hậu Tập viện (Postnoviziato) (immediato)
bản chất và mục tiêu  HL 114; QC  95

Sinh động hóa/ Cổ võ (Animazione)
 − các nhóm và phong trào giới trẻ  HL 35
 − giáo xứ Salêdiêng  QC 26
 − nhiệm vụ của quyền bính Salêdiêng

   . ở mọi cấp  HL 121
 . của Bề trên Cả với Ban cố vấn ngài  HL 130-138
 . của giám tỉnh với Ban cố vấn ngài  HL 161
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 . của giám đốc với Ban cố vấn ngài HL 55; 176; 178
 . của tập sư  HL 112

 − các cơ quan liên tỉnh nhằm -  QC 142,5

Sùng kính (lòng) (Devozione)
 − Đức Maria Rất Thánh  HL 92

Sư huynh (Coadiutore)  xem Salêdiêng sư huynh

Sứ mệnh Salêdiêng (Missione salesiana)
 − của Tu Hội Salêdiêng   HL 2; 3; 26
 − yếu tố của thánh hiến  HL 3

Gia đình Salêdiêng tiếp tục - của Don Bosco   HL 5
người thụ hưởng -  HL 26-30
tiêu chuẩn hành động cho -  HL 40-43
đồng trách nhiệm về -  HL 175 ;99 ;48-44

 − và định hướng của đào luyện ban đầu  QC 82
 − và hiệp thông huynh đệ   HL 50
 − và hội viên cao niên hoăc đau yếu  HL 53
 − và vâng phục  HL 64
 − và nghèo khó  HL 73
 − và thanh khiết  HL 82
 − và cầu nguyện  HL 85
 − và phục vụ của quyền bính  HL 121; 126; 130
 − giáo dục :  xem Giáo dục (Educazione)

Sự thật/ Chân lý (Verità)
giáo dục  thanh thiếu niên đón nhận -  HL 32

Sửa bảo huynh đệ (Correzione fraterna) HL 52; 90; 121

Sức khoẻ (Salute)
chăm sóc -  HL 84; QC 43; 176
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đàm thoại và -  QC 49
 − để được nhận vào Tu Hội  QC 90

Tác quyền (Diritti d’autore)  QC 57

Tài sản thừa kế (Eredità)
di tặng hoặc tặng dữ   HL 188,3

Tài sản vật chất/ Của cải vật chất (Beni temporali)
người Salêdiêng và -   HL 74
quản trị - của toàn Tu Hội  HL 139
tưong quan của Tu Hội với -  HL 187
việc đứng tên và giữ lại -  HL 187
quy tắc tổng quát về -  HL 187; 190; QC 185-202
nhiệm vụ quản trị của việc điều hành tổng quát  QC 192
những dịch vụ cần có phép của Bề trên Cả  HL 188
giới hạn và thẩm quyền của tỉnh  QC 190; 193-197
nhiệm vụ quản trị của tỉnh  QC 190; 193-197
nhiệm vụ quản trị cấp địa phương  QC 198-202
người quản trị -  HL 190
xem thêm : Nghèo khó (Povertà)

Tản quyền (Decentramento)
 − và tính bổ sung  HL 124

Tặng dữ (Donazioni)  HL 188,3

Tập san Salêdiêng (Bollettino Salesiano)
chức năng của -  QC 41

Tâm nguyện (Orazione mentale)
xem Nguyện ngắm (Meditazione)

Tập sư (Maestro dei novizi)
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Nhiệm vụ HL 110
đức  tính và sự bổ nhiệm  HL 165,3 ;112

 − và tham dự Tu nghị Tỉnh  HL 173,6

Tập viện (Noviziato)
bản chất và mục tiêu  HL 110
việc thiết lập  HL 111; 132, §1
nơi chốn  QC 99
thời gian vắng mặt   HL 111
nhận và thải hồi  QC 90; 93
môn học  QC 91
cấm phòng  QC 92
xem thêm : Tập sư (Maestro dei novizi)

Tha thứ hằng ngày (Perdono quotidiano)  HL 16; 90

Thải hồi (Dimissione)
 − một tập sinh  QC 90
 − một hội viên  HL 132, §3; 194 QC 175,6

Tham dự/Tham gia (Partecipazione)
 − vào hành động của Thiên Chúa  HL 18
 − vào mầu nhiệm Vượt qua của Đức  Kitô  HL 54; 60
 − vào đời sống và sứ mệnh Hội thánh  HL 24; 31; 33; 

73; 80
 − vào sứ mệnh Salêdiêng   HL 5; 45; 47; 53; QC 8; 
 − vào sự hiệp thông Salêdiêng thế giới  HL 59
 − của các bề trên  vào một quyền bính duy nhất  H L  

122
 − vào việc chuẩn bị Tổng Tu nghị  QC 112
 − vào việc chọn những người có trách nhiệm cai quản 

và quyết định  HL 123
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 − của các hội viên  trong thời đào luyện  ban đầu  Q C 
78

 − vào mối phúc của người nghèo  HL 75
 − vào đời sống  và hành động của cộng thể địa phương  

HL 123
bề trên, người cổ võ sự - trong cộng thể   HL 44; 66

 − cộng thể  và cầu nguyện   HL 86; 95
 − của thanh thiếu niên trong kế hoạch giáo dục mục 

vụ  QC 5
 − của các hội viên trong kế hoạch giáo dục mục vụ QC 

184
 − khía cạnh đặc trưng của khoa sư phạm chúng ta  

QC 6
khai tâm thanh thiếu niên - vào Hội thánh  HL 35; 36

 − vào đời sống  của thanh thiếu niên  HL 32; 39; 95

Tham khảo (Consultazioni)
 − và nguyên tắc đồng trách nhiệm  HL 123
 − và việc bổ nhiệm giám tỉnh  HL 162; QC 143
 − cho việc bổ nhiệm các cố vấn tỉnh  HL 167; QC 154
 − cho việc bổ nhiệm các giám đốc  HL 177; QC 170; 156
 − cho việc thành lập các hạt pháp lý  HL 156

Tham vấn (Consulte)
 − kinh tế và quản trị  QC 185
 − cấp tỉnh (bàn giấy, văn phòng)  QC 175; 160
 − để phục vụ Ban Tổng cố vấn (bàn giấy;  kỹ thuật) QC 

107
 − cấp liên tỉnh  QC 142

Thanh khiết (Castità)
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 − và lòng thương mến Salêdiêng  HL 15
ý nghĩa Phúc âm của Lời khấn -  HL 80

 − và sứ mệnh Salêdiêng  HL 81
 − và trưởng thành nhân bản  HL 82
 − và đời sống cộng thể   HL 83
 − và các giao tiếp và tình bằng hữu  QC 68

thái độ và phương thế tăng trưởng trong đức  thanh khiết  
HL 84

 − và hội nhập vào thế giới  QC 66
việc dùng nhân viên nữ  QC 67

Thanh tẩy/ Rửa tội (Battesimo)
đời sống Salêdiêng tăng trưởng phép -   HL 2; 60
tuyên khấn tu trì xác nhận phép -   HL 23

 − trong văn thức tuyên khấn   HL 24
phát triển phép - của thanh thiếu niên bằng việc phục vụ 
giáo dục   HL 37

Thanh thiếu niên (Giovani)
Don Bosco đối với -  HL 1; 2; 14; 19; 20; 21
được Thiên Chúa gởi đến -   HL 3; 15; 24
lòng ưu ái đối với - yếu tố của tinh thần Salêdiêng HL 
14; 39
phục vụ - kế hoạch sống duy nhất  HL 14; 21; 23; 96

 − nghèo khổ thụ hưởng sứ mệnh chúng ta HL 2; 6; 24; 
26; 61; QC 1

hiểu biết  -   HL 39; 86; QC 2
tình yêu đối với - và thanh khiết   HL 81

 − tông đồ của chính -   HL 20; 35
khám phá hoa quả của Thánh Thần nơi -   HL 95

 − thuộc thế giới lao động   HL 27; QC 2
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 − được gọi để phục vụ Hội thánh (chăm sóc)  HL 28
 − trong cộng đoàn giáo dục  HL 47
 − trong hoàn cảnh khó khăn  HL 42

việc phục vụ giáo dục mục vụ của chúng ta cho - HL 31; 
32; 39; 81; QC 142,3
khai tâm - vào đời sống Hội thánh  HL 35
khai tâm - vào đời sống  phụng vụ  HL 36
hiện diện giữa -  HL 14; 20; 39; 119
lời khấn và việc phục vụ - của chúng ta   HL 61

 − và sự bền đỗ của người Salêdiêng   HL 195
xem thêm : Thăng tiến (Promozione)

Thánh hiến (Consacrazione)
bản chất và sự - tông đồ  HL 3

 − và sự trung thành  HL 195

Thánh hóa/thánh thiện (Santificazione - Santità) 
 − độc đáo của Don Bosco  HL 1; 21

sứ mệnh, con đường -   HL 2
tuyên khấn, nguồn mạch -  HL 25

 − trong việc phục vụ của vâng phục và quyền hành HL 65
đào luyện  ban đầu, thời gian -  HL 105

Thánh lễ (Messa)  xem Thánh Thể (Eucaristia)

Thánh Thần (Chúa) (Spirito Santo)
hoạt động  của - nơi Don Bosco  và trong Tu Hội chúng 
ta   HL 1; 2; 3; 21; 146
chú tâm tới -  HL 12; 64; 95; 99; 146

 − và việc đào luyện   HL 96; 99
hoạt động  của - nguồn mạch vô hạn của ơn sủng cho 
người đã khấn  HL 25



Mục lục Phân tích     353

việc tuyên khấn các Lời khuyên Phúc âm và -  HL 60

Thánh  Thể (Eucaristia)
sức mạnh hiệp nhất cộng thể   HL 88

 − và thanh khiết   HL 84
 − và vâng phục   HL 66
 − trong mục vụ thanh thiếu niên   HL 36

cử hành - hằng ngày   HL 88; QC 70
sự hiện diện của - trong nhà chúng ta   HL 88

Tháo gỡ (Dispensa)
 − khỏi những ràng buộc của việc tuyên khấn HL 132, 

§2;  194

Thăng tiến cá nhân (Promozione personale)
 − của thanh thiếu niên   HL 32

Thăng tiến toàn diện (Promozione integrale)
 − trong sứ mệnh Salêdiêng   HL 31
 − nơi người lao động trẻ  HL 27
 − trong những môi trường bình dân   HL 29
 − trong Hệ thống Giáo dục Dự phòng  HL 38
 − tiêu chuẩn gợi hứng cho các công cuộc   HL 41-43
 − trong giáo xứ Salêdiêng    QC 26
 − trong trường học Salêdiêng     QC 13

Thăng tiến xã hội (Promozione sociale)
 − của thanh thiếu niên   HL 26; 27; 33

cộng tác với các cơ quan dân sự lo việc -   HL 48

 − Thập giá (Croce)
 − và vâng phục   HL 71

chấp nhận - hằng ngày   HL 90; 92
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Theo Đức Kitô (Sequela di Cristo)  xem Giêsu Kitô (Gesù 
Cristo)

Thế giới  (Mondo)
sứ mệnh Salêdiêng trong -   HL 6; 7; 35; 76; 95; 130
rộng mở đón nhận những giá trị của -  HL 17; 39; 45; 57

Thí nghiệm (Sperimentazioni)   HL 181,2; QC 142,4

Thiên Chúa (Dio)
hành động của - trong việc sáng lập và đời sống  của Tu 
Hội chúng ta  HL 1; 10; 20; 22; 23; 25; 31; 38; 50; 60; 67; 
85; 105; 195
kết hợp với - yếu tố của tinh thần Salêdiêng  HL 12; 95
sự trung tín của -  nền tảng của bền đỗ   HL 195
gặp gỡ - nơi người đồng loại   HL 95
nhu cầu -   HL 38; 95
phục vụ - trong đức ái mục tử   HL 10

 − Cha: tương quan giữa người Salêdiêng và -  HL 11; 
12; 17; 20; 55; 67; 72; 80; 86; 89; 90; 92; 93

xem thêm: Giêsu Kitô, Thánh Thần, Ba ngôi

Thiếu niên (Adolescenti)
 − và Đaminh Saviô   HL 9
 − trong đệ tử viện   QC 17

Thông tin (Informazione) 
phát động việc - nhằm phát huy sự đồng trách nhiệm 
HL 123

 − trong và ngoài Gia đình SalêdiêngQC 33; 41
 − nội bộ :

   . cấp thế giới  HL 59; QC 103
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   . cấp tỉnh   QC 179; 196
   . cấp địa phương   QC 175; 180; 182; 184
 . về tình trạng kinh tế địa phương   QC 184,5
 . về những công việc của Tổng Tu nghị  QC 24
 . về việc bầu cử trongTổng Tu nghị   QC 127

Thông truyền/Liên lạc (Comunicazione)
 − huynh đệ về đời sống   HL 51
 − về công việc của hội viên  HL 59

xem thêm : Thông tin (Informazione)

Thời giờ rảnh rỗi (Tempo libero)  QC 11;13

Thời thực tập (Tirocinio)
bản chất và mục tiêu   HL 115
thời gian và điều kiện   QC 96

Thủ bản Cầu nguyện  (Manuale di preghiera)  QC 77

Thủ tục Phong chân phước và Phong thánh (Cause di 
Beatificazione e Canonizzazione)  HL 145

Thụ hưởng (người)  sứ mệnh  chúng ta (Destinari della 
nostra missione)

những người - đầu tiên và chính yếu, thanh thiếu niên 
nghèo khổ   HL 26
thanh thiếu niên thuộc thế gới lao động  HL 27;   
QC 2
thanh thiếu niên được gọi phục vụ trong Hội thánh HL 28
môi trường bình dân   HL 29
dân tộc chưa được Phúc âm hóa   HL 30
định kỳ duyệt xét về những -   HL 95
giới trẻ nam và nữ   QC 3
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gặp gỡ Thiên Chúa nơi những -   HL 95

Thuyên chuyển (Trasferimento)
 − giám tỉnh   HL 163
 − giám đốc  HL 165
 − một hội viên sang một hạt pháp lý khác   HL 160

Thư tang (Lettera mortuaria)   QC 177

Thư viện (Biblioteca) 
bảo trì -  QC 62

Thứ sáu (Vernedì)
đền tội chung   QC 73

Thương mến (lòng) (Amorevolezza)
nguồn mạch của - Salêdiêng   HL 2; 20; 49; 61; 81; 

 − cấu tố của tinh thần Salêdiêng   HL 14; 15; 20
người thụ hưởng -   HL 26; 61; 195

 − trong Hệ thống Giáo dục Dự phòng   HL 38; 39

Tiếp đón/Tiếp nhận (Accoglienza)
 − thanh thiếu niên   HL 15; 16; 37; 40
 − các hội viên  HL 16; 23; 52; 56; 101; QC 21; 45; 49
 − người đời tham gia vào công cuộc chúng ta  HL 47
 − huấn quyền   HL 125;  QC 101
 − các giá trị của những nền văn hoá khác nhau HL 7; 

17; 30; 57
 − ơn Thiên Chúa   HL 80; 87

Tin (Đức tin/ Lòng tin) (Fede)
 − về nguồn gốc Thiên Chúa của Tu Hội   HL 1
 − và sự hiện diện  của Đức  Maria   HL 8
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 − của Đức  Maria và của chúng ta   HL 92     
 − và các mối tương quan trong cộng thể   HL 16; 37; 

66; 94; 103
 − của Don Bosco, mẫu gương chúng ta   HL 21
 − và chứng tá đời sống   HL 62
 − và vâng phục   HL 67; 69
 − và thanh khiết   HL 80
 − và Lời Chúa  HL 87; QC 91

đào sâu đời sống -   HL 114
 − tuổi già và đau yếu   HL 53

giáo dục -  HL 6; 29; 34; 35; 38; 45; QC 7; 13; 22
 − của dân chúng và truyền thông  xã hội   HL 43
 − vào những năng lực của con người   HL 17

nhân viên đào luyện, người giàu -   HL 104
 − và Hiến Luật   HL 196
 − và bầu cử   QC 127
 − và hiệp thông với anh em quá cố   HL 94

Tin mừng (Vangelo)
người Salêdiêng đọc -   HL 11; 98

 − và việc tuyên khấn các Lời khuyên Phúc âm   HL 25; 
60; 72

Hệ thống Giáo dục Dự phòng và -   HL 20; 36
 − và thăng tiến toàn diện   HL 31; 41; 42
 − và hướng dẫn ơn gọi   HL 37
 − và kinh nghiệm đào luyện   HL 98

Tổng Tu nghị và sự trung thành với -  HL 146
Đức Giêsu Kitô được loan báo trong - là luật tối thượng   
HL 196
xem thêm : Rao giảng Tin mừng, Lời Chúa 
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Tinh thần gia đình (Spirito di famiglia)  xem Gia đình 

Tinh thần Salêdiêng (Spirito salesiano)
các cấu tố :

 . đức  ái mục tử   HL 10
 . Đức  Kitô trong Tin mừng   HL 11
 . kết hợp với Thiên Chúa   HL 12
 . cảm thức Hội thánh   HL 13
 . lòng ưu ái dành cho thanh thiếu niên   HL 14
 . lòng thương mến Salêdiêng   HL 15
 . tinh thần  gia đình   HL 16
 . lạc quan và vui tươi   HL 17
 . làm việc  và tiết độ   HL 18
 . tính sáng tạo và mềm dẻo   HL 19
 . Hệ thống Giáo dục Dự phòng  HL 20

Don Bosco mẫu gương   HL 21
giáo dân và việc đào sâu -   HL 47

 − trong cộng thể đào luyện  HL 103

Tình bạn (Amicizia)
 − và lòng thương mến Salêdiêng   HL 15; 38; 39

tương quan bằng hữu huynh đệ trong cộng thể  HL 
51; 110

 − với các Cựu học viên   QC 39
thanh khiết thánh hiến và -   HL 83;  QC 68

Tình cha (Paternità)
 − của Thiên Chúa,  xem Thiên Chúa Cha
 − của Don Bosco    HL 1; 21
 − của Bề trên Cả   HL 126
 − của giám đốc   HL 55
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 − của người Salêdiêng  HL 15

Tình yêu/Lòng mến (Amore)
 − của Thiên Chúa và Đức  Kitô đối với  thanh thiếu niên   

HL 2; 8; 20; 81
 − của Thiên Chúa đối với chúng ta HL 15; 23; 195; 196
 − không phân chia đối với Thiên Chúa và anh em  HL 

3; 25; 61; 80; 81
 − của chúng ta đối với Đức  Kitô và Hội thánh    

HL 13; 84
 − đối với  thanh thiếu niên và người nghèo   HL 2; 8; 14; 

15; 20; 61; 79; 81; 195
 − biết khơi dậy sự cảm mến (farsi amare)   HL 20

tuyên khấn tu trì dấu chỉ của -   HL 23; 24; 62
tăng trưởng trong -   HL 25

 − giải phóng của Đức  Kitô được thực hiện trong việc 
thăng tiến   HL 33

cộng thể, dấu chỉ của -   HL 49; 50
 − huynh đệ và thực hành lời khấn   HL 61
 − và thanh khiết thánh hiến   HL 63; 83\

Hiến luật, con đường dẫn tới -   HL 196
xem thêm : Đức ái

Tỉnh dòng (Ispettoria/e)
bản chất và mục tiêu   HL 157
thay đổi -   QC 151
thiết lập hay bãi bỏ   HL 132, §1; 156
các nhóm -   HL 154; QC 138
xem thêm : Hội đồng Liên tỉnh

Tĩnh tâm (Ritiri)
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 − hằng tháng, qúy và năm   HL 91;  QC 72

Tông đồ (Apostolico/a)
lực lượng - được Don Bosco khai sinh   HL 1
kế hoạch - của Don Bosco  và chúng ta   HL 2
sự thánh  hiến - và Tu Hội chúng ta   HL 4
sự phong phú - trong Gia đình Salêdiêng   HL 5
đức ái -   HL 10
đời sống - và những việc đền tội   HL 18
cổ võ các nhóm hoạt động -   HL 35
canh tân việc dấn thân -   HL 88
tính sáng tạo -   HL 118
thanh luyện ý hướng -   HL 90
bận tâm - và cầu nguyện    HL 93
ơn gọi - Salêdiêng   HL 96
Hiến Luật  và kế hoạch - của Tu Hội   HL 192

Tông Toà (Sede Apostolica)
phê chuẩn Hiến Luật  và các nghị quyết của Tổng Tu 
nghị HL 148
người cắt nghĩa trung thực Hiến Luật HL 192
Bề trên Cả đại diện - tại UPS và ngược lại QC 105
chuyển đạt các công việc với - HL 145; QC 109
ưng thuận của - đối với việc từ nhiệm của Bề trên Cả   
HL 128

Tổng Đại diện (Procuratore generale)
bổ nhiệm và nhiệm vụ   HL 132, §1;  145

Tổng quản lý (Economo generale)  xem Quản lý

Tổng thỉnh viên (Postulatore generale)
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việc chọn và nhiệm vụ   HL 132 §1; 145

Tổng thư ký (segretario generale)
bổ nhiệm, nhiệm vụ và nhiệm kỳ   HL 132, §1;  144
chăm sóc “Công Báo của Ban Tổng Cố vấn” QC 110

Trách nhiệm (Responsabilità)
 − của người Salêdiêng trong Gia đình Salêdiêng    HL 5
 − trong cộng thể    HL 99
 − và vâng phục   HL 66; 67
 − và nghèo khó  HL 75; QC 55; 56
 − của nhân viên đào luyện   HL 104

cá nhân dần dần đảm nhận - trong thời đào luyện  ban 
đầu HL 99; 105
giáo dục thanh thiếu niên  có -   HL 33; 35; 38; QC 15

Trang bị (bài trí/ sắp xếp ) (Arredamento)
 − các nhà   HL 77; QC 61; 199
 − các phòng   QC 55

Tri ân/Biết ơn  (Gratitudine)
 − Thiên Chúa Cha   HL 1;  11; 52; 80; 93
 − Chúa   HL 195
 − Thánh  Thần   HL 95
 − các ân nhân   HL 79; QC 76
 − các hội viên quá cố   HL 94; QC 76
 − được cử hành trong ngày cộng thể hằng năm  QC 42
 − đối với gia đình hội viên    QC 46; 76

Trợ cấp (Sussidi)   HL 76

Trụ  sở nhánh (truyền giáo ) (Gemellaggi)
thẩm quyền   QC 24
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Trung tâm (Centro/i)
 − phục vụ sư phạm và huấn giáo   HL 42
 − hướng dẫn ơn gọi   QC 16
 − học vụ Salêdiêng  QC 84
 − trẻ :

   . những đặc tính   HL 42; QC 12
   . và giáo xứ Salêdiêng  QC 26

huấn nghiệp   HL 42; QC 13
truyền thông xã hội   HL 137
xuất bản :

   . việc thành lập  QC 31
   . sư cộng tác  QC 33

 − sản xuất và phát các chương trình thính thị   QC 31

Trung thành (sự/ lòng) (Fedeltà)
Thiên Chúa, nguồn mạch của lòng - chúng ta   HL 1; 24; 195

 − như đáp lại Thiên Chúa   HL 22;  195
 − - với Tin mừng    HL 146
 − với sứ mệnh chúng ta   HL 6; 44; 94
 − với đoàn sủng của Đấng Sáng lập   HL 118; 126; 146
 − với Hiến Luật    QC 103

cam kết hằng ngày -   HL 84
sống an nhàn đe dọa -   HL 75

Truyền giáo (Missioni)
 − trong những người thụ hưởng sứ mệnh chúng ta  

HL 6,30; 42
Tổng Cố vấn Truyền giáo   HL 138
hoạt động - trong mỗi tỉnh dòng  QC 18
các hình thức -  khác nhau   QC 22
quy ước với giáo quyền về việc -   QC 23
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văn phòng - và trụ sở nhánh   QC 24

Truyền giáo  (người) (Missionari)
chuẩn bị chuyên biệt và cập nhật  -   HL 138; QC 19
cộng thể những người -   QC 20
việc về thăm quê của -  QC 21

Truyền thông xã hội (Comunicazione sociale)
 − trong những ưu tiên tông đồ Salêdiêng   HL 6; 43 

phát động nhân sự và những phục vụ của -   QC 31
giáo dục thanh thiếu niên về -   QC 6; 32
thông tin và cộng tác vào việc -   QC 33
sử dụng chừng mực và thận trọng các phương tiện 
truyền thông xã hội   HL 84; QC 44; 66
nghiên cứu về -   QC 82

 − trong các nhiệm vụ của Hội đồng Liên tỉnh  QC 142
 − Tổng cố vấn -   HL 137

Trường học Salêdiêng (Scuola salesiana)
những đặc tính   QC 13
tính cách bình dân và phục vụ dân chúng trong vùng 
QC 14

 − trong những công cuộc riêng của Tu Hội   HL 42

Trưởng thành/Tăng trưởng (làm) (Maturazione)
 − những người thụ hưởng trẻ   HL 28; 32; 38
 − các hội viên   HL 46; 52; 67; 82; 98; 102; 109; 113; 

114; 117; 118; QC 81; 86; 90
Tu Hội (khác) (Istituti religiosi) (altri)
cộng tác với các -   HL 13; 48; QC 84

Tu Hội Salêdiêng (Società salesiana)
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nguồn gốc   HL 1
bản chất và sứ mệnh   HL 2; 44
hình thức   HL 4

 − trong Gia đình Salêdiêng  HL 5
 − trong  Hội thánh   HL 4; 6
 − trong thế giới ngày nay   HL 7

sự hiện diện  của Đức  Maria trong -   HL 8
các đấng bổn mạng và bảo trợ của -   HL  9

 − và ơn gọi  cá nhân của mỗi người Salêdiêng   HL 22; 23
 − và công cuộc truyền giáo   HL 30

sự liên đới của các tỉnh với -   HL 58
ý nghĩa  và phong thái vâng phục trong -   HL 64; 65
hiệp thông của cải trong -   HL 76
thanh khiết, dấu phân biệt của -   HL 81
cơ cấu  nền tảng của -   HL 120
quyền bính trong -   HL 121; 122
Đức Thánh Cha, Bề trên  tối cao của -   HL 125
Bề trên Cả, Bề trên của -   HL 126

 − và tài sản vật chất    HL 139; 187
Luật riêng của -    HL 191; 192

 − và giáo xứ   QC 25tt
gia nhập -   HL 23; 107;  QC 93; 94
ra khỏi -   HL 94; QC 57
xem thêm : Duy nhất hay Hiệp nhất:, Thông tin, Cai quản

Tu nghị (Capitolo/i) :

Tổng Tu nghị (Capitolo generale)
 − thông thường và ngoại thường   HL 149

bản chất và mục đích   HL 146
quyền bính và nhiệm vụ   HL 120; 147
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các nghị quyết   HL 148
việc triệu tập   HL 132, §2;  143; 150; QC 111
thành viên   HL 151; QC 114
chuẩn bị (điều hành viên và uỷ ban kỹ thuật)   QC 112; 
113; 115
khai mạc và những hành vi chính thức đầu tiên   QC 
116-119
chủ tịch đoàn   HL 150 QC 120
tiến hành các công việc   QC 121-123
thông báo cho các hội viên  QC 124
chuyên viên và quan sát viên  QC 125
bầu Bề trên Cả và các thành viên ban Tổng Cố vấn: xem 
Bầu cử
thành lập các nhóm tỉnh   HL 154
sự hiện diện và đa số phải có   HL 152
cắt nghĩa Hiến Luật   HL 192
bế mạc   QC 134

Tu Nghị Tỉnh (Capitolo ispettoriale)
bản chất và các nghị quyết   HL 170; 132, §1
triệu tập   HL 165,6; 172
thẩm quyền   HL 120; 171;  QC 167
thông thường và ngoại thường  HL 172
thành viên  QC 173
cử tri bầu các đại biểu   HL 174
bầu các đại biểu và dự khuyết   HL 174; QC 161-166; 169
điều hành viên và người được mời   QC 168

Tuyên khấn tu trì Salêdiêng (Professione religiosa 
salesiana)

ý nghĩa của -   HL 3; 23; 195
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văn thức -   HL 24
 − tạm   HL 113
 − trọn đời   HL 117
 − nguồn mạch thánh hoá   HL 25

xem thêm :  Nhận vào

Từ bỏ (Rinuncia)
 − dứt khoát các tài sản cá nhân   HL 74;  QC 53

Từ nhiệm (Dimissioni)
 − của Bề trên Cả   HL 128

Tự do (Libertà)
 − và tuyên khấn tu trì   HL 63; 67
 − và sáng kiến của Thiên Chúa   HL 105

bầu khí - trong cộng thể    QC 173
giáo dục hướng  tới -   HL 32; 36; 38; 39

 − và những trợ giúp kinh tế   HL 79

Tự nhiên (Natura)
 − và ơn sủng nơi Don Bosco   HL 21
 − và ơn sủng nơi người Salêdiêng   HL 52; 67

Ưng thuận (Consenso)  xem Phiếu biểu quyết (Voto 
deliberativo)

Ưu ái (Predilezione)
 − dành cho những người bé nhỏ và nghèo khó  HL 11
 − dành cho thanh thiếu niên   HL 14; 81

Ưu tiên (Priorità)
truyền thông xã hội giữa những - tông đồ   HL 43

Vay mượn (Prestiti)   HL 188,2; QC 188
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Văn hoá (Cultura)
 − trong kế hoạch giáo dục mục vụ   QC 6

đào luyện thanh thiếu niên về -   HL 32; QC 6; 13

 − và sự nghèo khó nơi thanh thiếu niên   QC 1
 − và truyền thông xã hội   HL 43

chú tâm tới - bình dân   QC 14
 − và duy trì các văn kiện   QC 62

trung tâm sinh động -    QC 84
 − và Tổng cố vấn Vùng   QC 136,3

hoà nhập - với đức tin và cuộc sống   HL 114
xem thêm: Cập nhật hoá,  Đào luyện  tri thức

Văn hoá địa phương (Culture locali)
 − và sứ mệnh Salêdiêng   Hl 7; 30

chú tâm tới bối cảnh -   HL 57; 77
thống nhất trong việc đào luyện Salêdiêng và -   HL 100;  101

Văn hoá Salêdiêng (Cultura salesiana)
 − trong thời đào luyện ban đầu   QC 85;  91; 98

Văn khố/Văn thư lưu trữ (Archivio)
 − trung ương : người phụ trách  HL 144
 − tỉnh  QC  62; 159
 − nhà  QC 62; 146; 178; 180; 190

Văn phòng kỹ thuật (Uffici tecnici)
 − phục vụ Ban Tổng cố vấn   QC 107
 − trên cấp liên tỉnh   QC 142
 − trên cấp tỉnh   QC 157; 160
 − giúp việc quản trị tài sản vật chất   QC 185

Văn phòng Trung ương (Segretariati centrali)
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 − trực tiếp lệ thuộc Bề trên Cả  QC 108
Văn phòng Truyền giáo (Procure missionarie)  QC 24; 156

Vắng mặt (Assenze)
 − “a domo”  (khuyết  tịch)   HL 165,10; QC 166,3
 − từng dịp của hội viên   QC 50
 − của giám tỉnh khỏi tỉnh dòng  mình   QC 153
 − của các nghị viên khỏi Tổng Tu nghị   QC 123
 − hợp pháp khỏi tỉnh dòng   QC 166
 − của giám đốc khỏi  nhà mình   QC 172

Vâng phục (Obbedienza)
ý nghĩa tin mừng của -   HL 64
phong thái Salêdiêng trong -   HL 65
đồng trách nhiệm và -   HL 66

 − và tự do   HL 67
đòi hỏi của lời khấn -   HL 68

 − và năng khiếu cá nhân   HL 69
 − và mầu nhiệm Thập giá   HL 71

vắng mặt và trách nhiệm ngoài cộng thể   HL 69; QC 50

Vong danh lục (Necrologico)
đọc hằng ngày   QC 47

Vui (niềm) (Gioia)
 − của chúng ta như - của Đức Maria   HL 92
 − trongviệc tỏ lộ mầu nhiệm Đức Kitô   HL 34

cấu tố của tinh thần Salêdiêng   HL 17; 40
 − trong cộng thể    HL 37; 51; 110
 − trong vâng phục   HL 65
 − trong nghèo khó   HL 75
 − trong thanh khiết   HL 83



Mục lục Phân tích     369

 − trong cầu nguyện   HL 86
 − của sự tha thứ   HL 90

Chúa Nhật, ngày của -   HL 89

Vùng (Regionali)  xem Cố vấn Vùng

Vùng đặc ủy của Bề trên Cả (Delegazione del Rettor 
Maggiore)

mục đích, bản chất và việc thành lập   HL 154; QC 138

Vượt qua (Pasqua) xem Giêsu Kitô

Xã hội (Società) (dân sự - civile)
giáo dục thanh thiếu niên cho -   HL 26; 27
tầm mức - của công cuộc Salêdiêng   HL 33
cộng tác xây dựng một - xứng đáng với con người hơn   HL 33
sinh động các nhóm hoạt động -    HL 35
xem thêm : Thăng tiến toàn diện

Xét mình (Esame di coscienza)
 − hằng ngày  HL 90

“Xin cho con các linh hồn” (Da mihi animas) HL 4; 85

Y phục (Abito)
những quy định   HL 62;  QC 55
Ý Chúa  (Volontà di Dio)

 − cội nguồn của Tu Hội Salêdiêng   HL 1
 − và vâng phục   HL 64; 66; 67

chú tâm tới -   HL 89
tìm kiếm, nhận ra -   HL 66; 87; 91; 107; 121; 146

Ý kiến (Parere)
 − của Ban cố vấn, xem : Phiếu tham khảo
















