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Quý Bề Trên nam nữ và Các Cộng Đoàn Xitô thân mến, 
Tất cả các cộng đoàn đều được mời gọi chuẩn bị Tổng Tu Nghị sẽ được tổ 

chức từ ngày 6 đến 18 tháng 10 năm 2015. 
Chủ đề được soạn thảo cho Tổng Tu Nghị trùng hợp với Năm về Đời Sống 

Thánh Hiến, 50 năm sau ngày Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng 
Tu (Perfectae Caritatis) được ban hành. 

Hội Thánh mời gọi chúng ta ý thức lại về ơn gọi chúng ta theo Chúa Kitô 
"dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng" (TLBĐ, chương mở 21) và về chiều kích ngôn 
sứ của ơn gọi của chúng ta trong thế giới hiện tại. 

Chúng tôi mời gọi mỗi cộng đoàn suy tư về chính cộng đoàn mình để 
- nhắc nhớ những lý do khiến chúng ta phải ghi ơn đối với lịch sử của cộng 

  đoàn 
- nuôi dưỡng niềm đam mê sống hiện tại mà cộng đoàn được mời gọi sống 
- có thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng, dù tương lai đó có thế nào. 
Trình thuật Tin Mừng về các môn đệ Em-mau (Lc 24. 13-35), được chính 

Chúa Giêsu đồng hành, có thể giúp chúng ta suy tư về con đường chúng ta đi theo 
ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh. 

Chỉ từ khởi đi từ việc suy niệm mang tính cộng đoàn này về ý nghĩa sâu xa 
của ơn gọi ki-tô và đan tu, mà chúng ta mới có thể đủ tầm ý thức lại về căn tính xi-
tô của chúng ta và đào sâu căn tính đó, trong sự phong phú đa dạng của những nền 
văn hóa khác biệt, và cũng nhớ đó chúng ta mới có thể chọn ra được những quyết 
định cần thiết cho bước đi hiện tại của Dòng chúng ta. 

Những bản câu hỏi tham khảo của các vị Hội Trưởng các Hội Dòng phải 
được soạn thảo trong khung cảnh những chủ đề này và khởi đi từ việc học hỏi của 
các cộng đoàn về những chủ đề đó. 

Được Thượng Hội Đồng Dòng ủy nhiệm chuẩn bị Tổng Tu Nghị, Ban Cố 
Vấn của Viện Phụ Tổng Quyền sẽ gửi đến các vị Hội Trưởng những câu hỏi xác 
thực hơn để giúp các vị soạn thảo bản câu hỏi tham khảo ý kiến cho Hội Dòng 
mình. 

Roma, tháng 9 năm 2014. 
Ban Cố Vấn của Viện Phụ Tổng Quyền 

Ủy ban soạn thảo Tổng Tu Nghị 


