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Đường dài muôn ngàn dặm 

Con bình an thơ thới 

Vì có Mẹ cùng đi 

Đưa dẫn con yên hàn. 

Con vượt qua không gian 

Chìm lặng trong thời gian 

Có Mẹ cùng tiến bước 

Đưa dẫn con yên hàn. 

Cuộc sống con miên man 

Phong ba sóng tràn lan 

Đến Mẹ con nài van 

Đưa dẫn con yên hàn. 

Đường trần dẫu nguy nan 

Đầy nanh vuốt Satan 

Khấn xin Mẹ thương ban 

Đưa dẫn con yên hàn. 
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                 Qua chiếc cầu nổi 

Của vịnh Thái Bình 

Dài hai cây số 

Bập bềnh nước trôi 

Ngược xuôi thành phố 

Seattle đó 

Là đảo Mercer 

Lặng lẽ như mơ 

Đẹp tựa vần thơ 

Đẹp nhất Nhà thờ 

Thánh Monica 

Êm đềm thiết tha 

Thánh lễ râm ra 

Thánh ca trầm bổng 

Người người sốt sắng 

Nhạc khúc Thiên Đường 

Tạ ơn Chúa thương 

Dẫn đường con tới 
Đảo Mercer này 

Cảm mến tình say. 
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Wapato  

Point Resert 

(Nơi đến để làm việc với Bố Ken) 

 

Mười ngày xa cách Quê Hương 

Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương dâng đầy 

Nhưng Tình yêu Chúa ngất ngây 

Cho con say đắm ngày ngày gẫm suy 

Tình yêu của Chúa quyền uy 

Cho con chiêm ngắm thực thi ý Ngài 

Chầu Mình Thánh Chúa mỗi ngày 

Con luôn cảm nghiệm cao dầy Tình Cha 

Yêu thương nhân loại bao la 

Hy sinh xuống thế thiết tha cứu đời 

Tình yêu Chúa thật rạng ngời 

Cho con say mến muôn đời ngợi ca. 

Núi đồi trùng điệp hoan ca 

Danh Cha ngời sáng chan hòa nơi nơi 

Con tạ ơn Chúa không ngơi 

Yêu con muôn thuở diệu vời đắm say 

Con cảm nghiệm mối tình này 

Nên con tha thiết muôn đời chọn Cha. 
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Đi giữa cảnh trời 

Rừng núi bao la 

Biển rộng thiết tha 

Lá thu lả tả 

Đổi mầu vàng đỏ 

Tuyệt mỹ thắm tươi 

Chuẩn bị tuyết rơi  

Cảnh trời trắng toát 

Miệng con ca hát 

Tình Chúa bao la 

Yêu thương hải hà 

Cho con tận hưởng 

Vũ trụ muôn hướng 

Ngây ngất lòng con 

Nguyện mãi sắt son 

Trọn đời theo Chúa. 
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    CCòònn  ĐĐóó  

                        Mùa Thu 

    

   Sắc mầu xanh, vàng, đỏ 

Lá mầu của Mùa Thu 

Thật linh thiêng kỳ thú 

Gọi về vội hồn thơ 

 

Bao tháng đợi năm chờ 

Nhìn lại mùa thu xưa 

Ngoài kia cây thay lá 

Thảm vàng đỏ thật mơ 

 

Trong mùa thu gió lạnh 

Chờ giá buốt đêm đông 

Con lặng thầm chiêm ngắm 

Tình yêu Chúa thắm nồng. 
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          Gió thu lạnh buốt chân 

Lá vàng bay lã chã 

Thắm đỏ màu yêu thương 

Cũng ngủ lịm trên đường 

Trải thảm đẹp dưới chân  

Từng nhịp kêu xào xạc 

Lá Mùa Thu lâng lâng 

Hồn thơ con bâng khuâng 

Trong vũ trụ mênh mông 

Bầu trời xanh hùng vĩ 

Lặng thầm con suy nghĩ 

Chúa quyền uy vô song 

Kìa trông cánh rừng thông 

Xanh mướt màu tươi mát 

Kìa núi đồi bát ngát 

Tạo nét đẹp huyền siêu 

Tâm hồn con phiêu diêu 

Cảm tạ Chúa thật nhiều 

Cho con được cảm nếm 

Tình yêu Chúa muôn màu 

Trong Mùa Thu rực đỏ 

Tình yêu đẹp hơn mơ. 
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Cảm Nghiệm Mùa Thu 

 

Lặng nhìn trời sắc mùa thu 

Mưa rơi rét lạnh gió lay cành vàng 

Lá bay lìa cội về nguồn 

Làm thân héo úa mưa tuôn dập vùi 

Nhìn cành xơ xác bùi ngùi 

Tuyết rơi phủ trắng trong ngoài trắng phau 

Đỉnh cao trải thảm xanh màu 

Đường dài thoai thoải tiếp nhau núi đồi 

Rừng thông xanh ngát chân trời 

Mặt trời ló rạng tuyệt vời ánh dương 

Soi trên mặt nước mênh mông 

Lăn tăn gợn sóng xa trông lúa vàng 

Đồi cao soi bóng dịu dàng 

Nên thơ là cảnh tương phùng biển khơi 

Lòng con cảm mến không ngơi 

Được ngồi giữa cảnh đất trời bao la 

Con xin hòa khúc ngợi ca 

Tri ân Tình Chúa thiết tha diệu vời 

Xin tạ ơn Chúa muôn đời 

Cho con cảm nghiệm cao vời Tình Yêu 

Con xin thành khẩn sớm chiều 

Yêu Cha tận hiến Thiên triều ngời trông. 
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Đi qua vườn táo  

Vàng đỏ chen mầu 

Quả còn chi chít 

Chim đến chia nhau. 

Mùi hương thơm phức  

Táo rụng đầy vườn 

Lòng chạnh niềm thương  

Quê hương nghèo khổ. 

Phải chi gần gũi 

Hưởng lộc dư đầy 

Vườn táo còn đây 

Cây vàng cây đỏ. 

 

Chị em đỡ khổ 

Chia sẻ cùng nhau 

Hưởng nếm hoa mầu 

Chúa ban dư dật. 

 

 

Cho đất chảy mật  

Sông ngòi chảy sữa 

Trái ngon vật lạ 

Ban phát đầy dư. 

 

Tình Chúa thiên thu 

Tình con nhỏ bé 

Làm sao thay thế 

Tình Chúa vô biên. 

 

 

Một lần con xin 
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Vạn lần đáp trả  

Chúa ban dư giả 

Đâu thiếu của gì. 

 

Chỉ cần nghĩ suy 

Ơn trời mưa móc 

Chúa cho hưởng lộc 

Gạo thóc an bài  

Con đến van nài  

Tình ngài muôn thuở 

Quê hương đỡ khổ 

Đã nhiều hy sinh 

 

 

Nay biết quên mình  

Luôn hướng về Chúa 

Sống lời tuyên hứa 

Thuộc trọn về Ngài 

 

Sướng khổ không phai 

Tình Ngài muôn thuở. 
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HHƯƯỚỚNNGG  VVỀỀ  CCHHÚÚAA  

 

Từ sáng tinh mơ con chỗi dậy 

Lòng đã khao khát hướng về Ngài 

Giêsu - Tình con xin trao hiến 

Dâng Ngài cho đến mãi thiên thu 

Cảnh vật còn lặng yên giấc ngủ 

Một mình con ngắm cảnh thiên nhiên 

Ngoài kia biển núi xen mầu nắng 

Báo hiệu bình minh sáng ngập trời 

Mình con thưởng thức cảnh tuyệt vời 

Đất trời hoà tấu nhạc thiên thai 

Con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa 

Tạo dựng mùa thu thật rạng ngời. 
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MONEY 

Money can buy a house, but not a home 

Money can buy a bet, but not sleep 

Money can buy a clock, but not time 
Money can buy a book, but not knowledge 

Money can buy food, but not an appetite 

Money can buy position, but not respect 

Money can but blood, but not life 

Money can buy medicine, but not health 

Money can buy insurance, but not safety. 

You see, money is not everything 
Therefore, if you have money 

Please donate to others. 

 

 

MOTHER 

“M” is for million things she gave me, 

“O” means only that she’s growing old. 

“T” is for tears she shed to save me 
“H” is for her heart of purest gold, 

“E” is for her eyes, with love – light shinning 

“R” means right, and right she’ll always be. 

Put them all together, they spell “MOTHER” 

A word that means the world to me. 
                      Howard Johnson (1915) 
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      CCAA  NNGGỢỢII  

                (Tv 150, 2 – 6) 

 

Rực rỡ bình minh rạng ánh hồng 

Tiếng chim ríu rít rộn ngoài song 

Núi reo, biển động hoa chen lá  

Ca ngợi tình thương Đấng Hoá Công! 

Nắng đẹp ban trưa rực đất trời  

Muôn loài phô diễn vẻ xinh tươi 

Nhân quần dào dạt nguồn sinh lực 

Ca ngợi quyền năng Đấng Tuyệt Vời 

Dạ lý hương đêm thoảng dịu hiền 

Không trung lấp lánh ánh thần tiên 

Êm đềm cảnh vật vào an tịch 

Ca ngợi lòng lành của Chúa Chiên 

Huyền diệu vô song Chúa tạo con 

Kỳ công tuyệt tác xác và hồn 

Ban cho vũ trụ, ban Thiên Quốc 

Ca ngợi tình yêu Đấng Chí Tôn ! 

Nhịp tim thổn thức tấu cao cung 

Hợp tiếng tâm ca thấu cửu trùng 

Ca ngợi kỳ công ơn cứu độ 

Từ muôn muôn thuở của CHA CHUNG. 
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Êm đềm mặt nước hồ thu 

Chiều về soi nắng nhẹ ru lá vàng 

Lặng thầm e - ấp bên đường  

Tiếng kêu xào xạc, tiếc thương kiếp trần  

Bốn mùa trời đất xoay vần  

Xanh màu đổi lá, vàng hồng tiếp sau 

Mùa xuân rực rỡ muôn màu 

Hè về nắng đổ thắm màu thời gian 

Mùa thu rạng rỡ không gian 

Dịu dàng khoe sắc âm thầm rút lui 

Cây khô chờ sẵn tuyết rơi 

Phủ màu trắng bạch bầu trời đầy hoa 

Li - ti hoa tuyết ngợi ca 

Tình yêu tuyệt tác của Cha trên trời 

Chiều thu suy nghĩ sự đời 

Con nay cảm nhận ngọt lời yêu thương 

Cho con cảnh sắc Thiên Đường 

Nghìn thu giữ mãi lập trường Hiến Dâng. 

   

HHooàànngg  HHôônn  
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SSAAUU  ĐĐỈỈNNHH  NNÚÚII  WWAAPPAATTOO  PPOOIINNTT 

Màu nắng trắng làm con bỡ ngỡ 

Buổi hoàng hôn rực rỡ một màu 

Khác bao lần con đã chìm sâu 

Ngắm nhìn trời đất đi vào màn đêm. 

Tâm hồn lặng lẽ triền miên 

Tìm trong nét đẹp thần tiên gọi mời 

Cho con lẽ sống tuyệt vời 

Là Tình Yêu Chúa muôn đời ân ban 

Toả lan phúc lộc tuôn tràn 

Cho con cảm nhận ngày càng thiết tha 

Tình Yêu Thiên Chúa mặn mà 

Tạo dựng trời đất bao la ngàn trùng 

Bình minh toả ngát không trung 

Ánh hồng khoe sắc tương phùng núi sông 

Hoàng hôn e-ấp sau lưng 

Đỉnh cao núi biển oai hùng trắng tinh 

Ngời trông cảnh sắc hữu tình 

Con nay cảm nghiệm Thiên Đình trời cao 

Lặng thầm con vẫn ước ao 

Truyền rao tình Chúa dạt dào yêu thương 

Cho người muôn nước muôn phương 

No say tình Chúa Thiên Đường muôn năm. 
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Tâm tình cảm mến tri ân 

Phúc lành của Chúa tuôn tràn trên con 
Tình yêu của Chúa vuông tròn 

Vô biên phủ kín sắt son trung thành 

Tình yêu của Chúa huyền linh 

Bao la vẫy gọi thắm tình cao siêu. 

Con xin thủ thỉ đôi điều 

Tâm tình cảm tạ Chúa yêu dủ tình 

Cho con ơn biết quên mình 

Học theo gương Chúa hy sinh vô bờ 
Dạy con ơn biết lắng lo 

Chu toàn nghĩa vụ đắn đo trong ngoài 

Dạy cho con biết yêu người 

Kẻ thương người ghét chớ hoài bận tâm 

Dạy con cách sống uyên thâm 

Nhìn sau nhìn trước âm thầm thực thi 

Dạy con luôn biết cho đi 
Sống sao quảng đại từ bi với đời 

Tìm trong ý nghĩa tinh khôi 

Cuộc đời dâng hiến - rạng ngời tình yêu 

Lời tạ ơn - nét mỹ miều 

Là con giữ trọn mọi điều dạy khuyên. 
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Lặng nhìn trời biển núi bao la 

Tầm mắt dõi theo bóng thiên nga 

Lờ lững bơi trong vịnh sỏi đá  

Con thấy tình yêu dâng thiết tha. 

Vội ngước nhìn lên ánh thái dương 

Khuất sau rặng núi – bóng thuỳ dương 

Vất xa ánh nắng in màu trắng  

Soi xuống biển khơi – rộng mênh mông. 

Ngày cuối ở Wapato point 

Cho con cảm nghiệm nét tươi xinh 

Của Tình yêu Chúa con đoan hứa 

Trung thành thực thi – Đức Hy Sinh. 

Cuộc sống gợn lên bao điều tiếng  

Nhưng con một niềm xin dâng hiến  

Hồn xác tâm tư trọn ý tình 

Nguyền mãi trọn đời con Yêu Mến. 
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        Hoàng  hôn 
  

 

Mặt trời đang ngả về tây 

Hôm nay đặc biệt áng mây phớt hồng 

Trời xanh biển cả mênh mông 

Xa kia thăm thẳm điệp trùng đồi cao 

Thuỳ dương xanh mướt một màu 

Có đàn chim én dãi dầu mùa thu 

Tìm được con nhện giăng tơ 

Trong ngôi nhà ở Wapato point này 

Chúa chiều con tế nhị thay 

Mỗi khi thấy nhện gặp may con nhờ 

Chúa cho con chút hồn thơ 

Nên con vội viết tâm tư tỏ bày 

Tại ngôi nhà bãi biển đây 

Bao la Tình Chúa phủ đầy hồn con 

Lặng nhìn rặng núi trường sơn 

Nhắc con nhớ tới nước non quê nhà 

Quê hương gấm vóc nở hoa 

Nhưng còn nghèo khổ xót xa gợn buồn 

Niềm thương nỗi nhớ tràn tuôn 

Mong được dịu bớt trong suối nguồn Tình Yêu. 
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             ĐÁ CUỘI 
 

 

Tròn nhẵn thật dễ thương 

Trên bờ biển trải đường 

Con say sưa tìm đá 

tròn nhẵn thật dễ thương 

Nước chảy đá phải mòn 

Sóng vỗ tràn bãi biển 

Đá cuội nhẵn và tròn  

Nhịp sống đẹp thêm hơn 

Tìm trong bờ biển đá 

Những sắc hình mới lạ 

Con ca vang Tình Chúa 

Bao la thật bao la 

Con say yêu thiết tha 

Tình vững bền như đá 

Sắt son như biển cả 

Đẹp như nước màu xanh. 
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HOA HỒNG  
 

 

 

 

 

 

         

        Trong vườn hoa muôn sắc 

Hoa hồng đẹp ngất ngây 

Con hái dâng về Mẹ 

Cùng lời kinh Mân Côi. 

Mười lăm Mầu Nhiệm đây 

Vui – Thương – Mừng thay đổi 

Tràng Chuỗi huyền nhiệm thay 

Là lời Kinh Mân Côi. 

Hằng ngày con cất lời 

Ca ngợi Mẹ Từ Ai  

Cảm nghiệm tình đẹp thay 

Của Đức Mẹ Mân Côi. 

Miệng đọc lòng con suy 

Từ tận đáy tư duy 

Con hiến dâng về Mẹ 

Lạy Mẹ rất từ bi. 
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đêm về NNƠƠII  BBÃÃII  BBIIỂỂNN  

 

 

 

 

 

Mặt trời đã tắt lịm rồi 

Màn đêm phủ kín bầu trời tối đen 

Cuộc đời thiếu vắng niềm tin 

Khác chi mầu tối màn đêm giăng đầy 

Lời kinh con kính dâng Ngài 

Là lời tâm huyết dãi bày lòng son 

Dù trong tình huống héo hon 

Vững tin Cha vẫn giúp con chống chèo 

Dù cho cuộc sống cheo leo 

Con tin Cha vẫn chờ neo bến bờ 

Thoả lòng con vẫn đợi chờ 

Giêsu là cả BẾN BỜ – THUYỀN – NEO. 

 



Dieäu Huyeàn Tình Chuùa 2 

22 

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống có lúc bắt đầu 

Có lúc thắm mầu vui tươi 

Có lúc vang rộ nụ cười 

Chia sẻ ngọt bùi chua cay 

 

Nhưng tất cả vẫn đổi thay 

Thời gian ngày lại qua ngày 

Thấm thoát như thoáng mây bay 

Đã hết thời khắc nơi đây 

 

Ngồi ngắm bầu trời tối đen 

Vũ trụ say giấc ngủ yên  

Mình con đang ngồi chiêm ngắm 

Cảm nghiệm giây phút bình yên 

 

Đi vào giấc ngủ thật khó 

Nằm mơ con thấy thật lo 

Công việc còn trong mối sợ 

Tin Ngài giải gỡ dùm cho. 
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Con tìm được ánh sao mai 

Một mình lấp lánh chiếu soi bầu trời 

Lạnh lùng màn tối chơi vơi 

Mây đen lại phủ kín rồi ánh sao! 

Lấp la lấp lánh trời cao 

Ánh sao còn đó cao rao Tình Ngài 

Chúa Trời dựng ánh sao mai 

Như niềm vui mãi gọi mời niềm tin 

Dù trời đen tối lặng im 

Ngắm nhìn sao vẫn say tìm sức thiêng 

Cho con cuộc sống thiêng liêng 

Vững tinh thần – vững niềm tin sắt cầm 

SAO MAI ngời sáng tinh thần 

Giúp con tha thiết – ân cần điểm tô 

SAO MAI dẫn bước đường cho 

Giúp không lạc hướng Kitô trong đời 

SAO MAI ngời ánh tuyệt vời 

Cho con cảm nghiệm diệu vời tình yêu 

Là Tình Yêu Chúa cao siêu 

SAO MAI dạo khúc Thiên Triều đời con. 
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Còn gì đẹp hơn suối tình yêu ! 

Bao la biển cả vẫn thua nhiều 

Non cao vực thẳm không chi sánh 

Độ cao – sâu – dài – rộng của tình yêu 

Càng suy con càng thấy vô biên 

Là Tình Yêu Chúa mãi triền miên 

Cho con đẹp mãi tình muôn thuở 

Cho tình con đượm nét bình yên 

Xa rồi tuổi mộng mơ xao xuyến 

Nhưng còn đầy dẫy nét truân chuyên 

Nên con nài van Ngài thương đến 

Đời con đẹp mãi nét khôi nguyên 

Còn gì đẹp hơn suối Tình Yêu 

Giêsu – tuyệt đối nét phong nhiêu 

Làn hương trinh tuyết hơn màu trắng 

Tình Ngài là nét đẹp cao siêu. 

Con xin thờ lạy Chúa Tình Yêu 

Cuộc sống giờ đây nét Thiên Triều 

Dù đang là mùa thu rụng lá 

  Nhưng đẹp rực rỡ nét huyền siêu. 
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VVỀỀ  LLẠẠII  ĐĐẢẢOO  MMEERRCCEERR  

 
Năm ngày vút qua nhanh 

Bầu trời đẹp như tranh 

Sau ánh sao lấp lánh 

Mặt trời mọc thật nhanh 

Buổi bình minh rạng rỡ 

Ánh sáng mờ lại tỏ 

Sau mây giăng kín trời 

Mặt trời lên bỡ ngỡ 

Những tia sáng toả ra 

Chọc thủng mây lan xa 

Tạo nên hình tuyệt mỹ 

Bầu trời đẹp kiêu sa 

Con sung sướng hoan ca 

Ngồi nguyện ngắm tinh mơ 

Tìm muôn điều mới lạ 

Vũ trụ ôi bao la 

Về lại đảo Mercer 

Tuy vẫn đẹp nên thơ 

Nhưng cảnh thời sao sánh 

Bầu trời Wapato. 
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Cécilia - cây đàn muôn điệu 

Hát dâng Ngài một khúc diệu ca 

Là tình yêu Chúa thiết tha 

Để minh chứng một tình Cha vững bền 

Say hương tình Cécilia đã quyết  

Nguyện một lòng trinh tiết vì yêu 

Là tình Chúa thật cao siêu 

Kiên trung đánh đổi tình yêu trần đời 

Valerio cất tiếng đòi 

Chứng nhân sức mạnh của người mình yêu 

Cécilia rất mực chiều  

Chắp tay khấn nguyện một điều vững tin 

Chúa khấng nhận lời xin tha thiết  

Cho Thiên Thần xuất hiện oai phong 

Chứng minh tình Chúa vô song 

Valerio đã ngước trông quê trời 

Cécilia đẹp tuyệt vời 

Valerio đã cùng người mình yêu 

Nhận tình yêu Chúa huyền siêu 

Cả hai đã quyết cùng nhau song hành 

Vì Tình Yêu Chúa quyền linh 

Tử đạo – Đổ máu thắm tình Giêsu. 
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VVAANNGG  MMUUÔÔNN  LLỜỜII  CCAA  

 

 

Đời con khúc hát hoà chan 

Ca ngợi tình Chúa ân ban dạt dào 

Là Tình Yêu thật đẹp cao 

Ghi vào Tình Chúa Nhiệm Mầu tinh khôi 

Con xin nguyện cất cao lời 

Ca vang tình khúc tuyệt vời ngợi khen 

Tình yêu của Chúa vô biên 

Tình yêu của Chúa kiên trung vững bền 

Tình yêu của Chúa nhân hiền 

Dù con tội lỗi triền miên tháng ngày 

Tình yêu của Chúa đẹp thay 

Vẫn luôn che chở ngày đêm giữ gìn 

Cho con vững mãi niềm tin 

Vào Tình Yêu Chúa tín trung diệu vời 

Chúa luôn tha thiết gọi mời 

Con luôn hăng hái sống đời HY SINH 

Vang muôn lời chúc tôn vinh 

Tạ ơn Thiên Chúa chí linh chí tình 

Tình Yêu đẹp ánh bình minh 

Cùng triều Thần Thánh Thiên Đình ngợi ca 

Đời con khúc hát vang xa 

Ngân nga diệu khúc trường ca vui mừng. 
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VVIIỄỄNN    CCẢẢMM  

 

Đã xa gần một tháng rồi 

Còn bốn tuần nữa cho vơi nỗi niềm 

Công việc chất chứa triền miên 

Nhưng con tin tưởng Chúa luôn hộ phù 

Đoàn con dù có lắng lo 

Cha không phù trợ cũng vô công hoài 

Cha thương ban xuống lộc trời 

Chúng con tận hưởng một đời nở hoa 

Quả thật tình Chúa bao la 

Ngất cao trời biển – hương hoa muôn loài 

Tụng ca Danh Chúa tuyệt vời 

Thương đoàn con nhỏ chơi vơi giữa đời 

Vững tin vào sức mạnh Người 

Quan phòng ưu ái biển trời rộng ban 

Đoàn con gặp bước gian nan 

Cha thương che chở tuôn tràn hồng ân 

Chúng con nguyện sống tinh thần 

Tin yêu phó thác toàn thân cho Ngài 

Mọi điều nguyện ước trong ngoài 

Con xin trao tận khung trời tình yêu. 
 

 



 

  Diệu Huyền Tình Chúa 2  

 

29 

 

 

 

 

 

Hôm nay vắng hồn thơ 

Vì gặp – Monsigner 

Zohn Doogan của xứ 

Ngài đã tám mươi tư 

 

Nhưng vẫn giảng nhà thờ 

Vẫn soạn bài thật kỹ 

Cho một bản để ghi 

Nhớ lại ngày gặp gỡ 

 

Đức Ông rất đạo đức  

Người gốc Ái Nhĩ Lan 

Giống Bố Ken như đúc 

Tính tình cũng same same 

 

Chiều chuẩn bị đón Bố 

Từ nhà cháu trở về 

Tối đi ăn cơm tiệm 

Mừng Kris và Galen. 
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Ôi Giêsu Chúa là Vua muôn vua 

Muôn thuở phải kính thờ 

Trần gian còn ngu ngơ 

Con dâng Chúa vần thơ 

Ôi Giêsu – Vua lòng con say sưa 

Thực tình con thân thưa 

Con mãi mãi tôn thờ 

Chúa là Vua muôn vua 

Ôi Giêsu – Đây khúc hát hoan ca 

Nhạc lòng con hoà vang 

Điệp khúc say hương tình 

Lòng nhân lành của Chúa 

Ôi Giêsu – Chúa là Vua muôn vua 

Chúa lòng con say sưa 

Dâng khúc hát hoan ca 

Vua Vũ Trụ bao la. 
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        IIII..   KKIINNHH  MMÂÂNN  CCÔÔII  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Kinh Mân Côi ...................  

 Năm Mân Côi.................... 

 Lời Kinh Mân Côi ........... 

 Dâng tiến hoa lòng........... 

 Nữ Vương Mân Côi ......... 

 Hoa yêu thương ................ 

 Mẹ......................................... 

 Giuse Thánh Cả................ 

 Ông Giuse .......................... 
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KKIINNHH  MMÂÂNN  CCÔÔII  KKIINNHH  MMÂÂNN  CCÔÔII  KKIINNHH  MMÂÂNN  CCÔÔII  KKIINNHH  MMÂÂNN  CCÔÔII  KKIINNHH  MMÂÂNN   

Đồng hành cùng con 

Là chuỗi Mân Côi 

Từng lời tha thiết  

Gìn giữ con liên 

Được mãi bình yên 

Tới bờ tới bến 

Lòi kinh cảm mến 

Xin Mẹ giúp con 

Từng tiếng A -Ve 

Con ca tụng Mẹ 

Tin rằng Mẹ sẽ 

Nâng đỡ chở che 

Cho con thực thi 

Lời nguyền với Chúa 

Tình yêu muôn thuở 

Dành sẵn cho con 

Lời Mẹ nỉ non 

Sắt son toàn vẹn 

Đoàn con khấn nguyện 

Mẹ thương cứu giúp 
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Lời kinh khẩn ước  

A-Ve Maria 

Mẹ sẵn sàng nghe 

A-Ve Maria. 

Tình Mẹ bao la 

Santa Maria… 

Là Mẹ Chúa Trời 

Đường đời muôn lối  

Có Mẹ chở che 

Lời Kinh A-Ve 

Mân Côi yêu dấu  

Tha thiết khấn cầu 

Hội Dòng thân yêu 

Được luôn thăng tiến 

Trong tình thương mến 

Của Mẹ nhân hiền 

Đoàn con tận hiến 

Nơi Mẹ tình thương 

Dẫn đường chỉ lối 

Lời kinh Mân Côi 

Trên môi con mãi 

Ca hát khen Ngài 

Hoa Hồng con hái  

Dâng Mẹ Mân Côi. 
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Năm Mân Côi 

HHOOAA  HHỒỒNNGG  TTHHIIÊÊNNGG  KKỲỲ  DDIIỆỆUU  

  

Đoá hồng tươi tuyệt vời 

Dâng tiến Mẹ Chúa Trời 

Tràng Mân Côi thắm tươi 

Hoa lòng con gọi mời 

 

Yêu mến Mẹ không ngơi 

Thắm xinh nét rạng ngời 

Ôi Hoa Mân Côi 

Hương tỏa lan trước ngai Mẹ 

 

Từng lời kinh Mân Côi 

Là đời con Mẹ ơi 

Hoa Hồng thiêng diệu vợi 
Lời kinh dâng sớm chiều 

 

Về ngai tòa Mẹ yêu 

Hương kinh bay không gian 

Ân sủng thật chứa chan 

Phúc lộc ban tràn lan 

 

Kinh Mân côi hòa vang 

Đời con dù gian nan 

Tin tưởng luôn bình an. 
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Cùng nhau nối kết nhịp cầu 

Hòa chung nguyện ước thắm mầu yêu thương 

Lời kinh dâng Mẹ Trinh vương 

Như chuông vang vọng muôn phương một nhà 

Là tình yêu Mẹ thiết tha 

Đoàn con ca ngợi hương hoa tình trời 

Maria phúc đức thay 

Lời kinh khế ước dãi bày tâm tư 

Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu 

Cùng Mẹ nhân loại tiếng ru ngọt ngào 

Tình Mẹ trinh khiết đẹp cao 

Nữ Vương trời đất quyền nào lớn hơn 

Niềm tin mời gọi vươn lên 

Kết giao tràng chuỗi kinh thiêng ngọc ngà 

Kinh Mân Côi khắp mọi nhà 

Tình yêu nở rộ chan hòa yêu thương 

Chuỗi Mân Côi sống – Hoa hường tình yêu 

Đoàn con dâng kinh sớm chiều 

Ave tình khúc huyền siêu kính mừng 

Mỗi giây phút của đời thường 

Từng hạt kinh Mân Côi cùng dâng lên 

Chan hoà niềm vui Thánh hiến 

Đời con hy lễ triền miên thắm thiết 

Dâng Ngài tình yêu thanh khiết 

Với Mẹ trao dâng chi tiết cuộc đời. 
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Kính dâng lên Mẹ hiền 

Muôn sắc hoa dịu êm 

Muôn cánh hồng tỏa ngát 

Trước nhan Mẹ yêu thương 

Hoa lòng con xin Mẹ 

Nhận cho từng phút giây 

Sống âm thầm bên Mẹ 

Dâng tràng hoa Mân Côi 

Mẹ ơi – Maria Mẹ ơi 

Đây đoàn con dương thế 

Luôn ngước trông quê trời 

Tìm bóng Mẹ không ngơi 

Dâng tình yêu đầy vơi 

Mong cuộc đời đổi mới 

Để yêu mến Mẹ thôi 

Từ nay đến muôn đời 

Từng cánh hoa yên vui 

Năm Sự Sáng rạng ngời 

Gọi mời trong mầu nhiệm 

Ngôi Con Chúa làm người 

Đi tìm một ánh sao. 
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nữ vương mân côi nữ vương mân côi nữ vương 

 

Ôi chuỗi Mân Côi được chúc phúc 

Là sợi dây xích thật dịu dàng 

Nối kết chúng con với Thiên Đàng 

Là dây tình thương thật cao sang 

Maria – Mẹ là Tháp canh cứu độ 

Mẹ là bến tàu bình an 

Mẹ hằng chở che đoàn con 

Niềm ủi an dắt đưa về Quê trời. 

Ôi chuỗi Mân Côi được chúc phúc 

Là nụ hôn giúp thêm sinh lực 

Tiếng nói cuối cùng trên môi chúng con 

Là Thánh Danh dịu dàng Mẹ yêu.. 

Ôi chuỗi Mân Côi được chúc phúc 

Là thuẫn đỡ giao tranh ba thù 

Mẹ yêu quý đỡ nâng yên hàn 

Là trú ẩn cho ai lầm than. 

Ôi chuỗi Mân côi được chúc phúc 

Là lời chúc hoan ca Danh  Mẹ 

Vang khắp trời muôn đời mãi mãi 

Là lời kinh mến yêu muôn vàn.. 
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Mân Côi đoá hồng tình thương 

Tôn vinh Nữ Vương Thiên Đường 

Mẹ ngự cõi trời vinh phúc 

Cao sang nhân thế tôn sùng 

Mẹ ơi – Lòng mến thủy chung 

Mẹ ơi – ngời nét khiêm cung 

Cho đoàn con luôn say mến 

Yêu Mẹ – Mến chúc khôn cùng  

Ôi Mẹ khiết trinh nhiệm mầu 

Đoàn con hân hoan kính chào 

Nữ Vương rạng ngời nhân đức 

Tỏa hương yêu thương gọi mời 

Muôn người muôn hướng nơi nơi 

Quay về với Chúa muôn đời. 

Ngọt lời vinh chúc không ngơi 

Tình người thắm mãi đời đời. 

Mân Côi mầu hoa yêu thương 

Mời gọi con sống khiêm nhường 

Tình đời quyết chí không vương 

Sẵn sàng vui sướng quên mình 

Vâng lời phục vụ tha nhân 

Vì là yêu mến Thánh Thần. 
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Con ngồi đây giữa biển trời lồng lộng 

Núi non cao xanh biếc đẹp muôn mầu 

Để ca ngợi Mẹ Chúa đẹp vô song 

Con thành kính cúi đầu cung bái Mẹ 

Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của muôn thế hệ 

Hướng dẫn con chính lộ bước theo Ngài 

Mẹ là Ánh Sao Mai luôn rạng tỏ 

Soi lối bước con đi trong Tình Chúa 

Maria – Mẹ Vầng Trăng rực rỡ 

Cho con lặng yên ngắm nhìn Người 

Mẹ đẹp tuyệt vời – Ai đâu sánh  

Mẹ đẹp trinh trong – nét diệu vời 

Mẹ, Chúa và con say mến rồi 

Đem Tình Yêu hiến tặng cho đời 

Mẹ, Chúa và con – tin yêu hết 

Vẻ đẹp Thần Linh – Mẹ Chúa Trời. 
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GIUSE THÁNH CẢ 

 

 

 

Ôi Giuse Thánh Cả 

Ân phúc luôn chan hoà 

Nơi con đây bé nhỏ 

Luôn nương bóng tình Cha 

Sung sướng hát bài ca 

Ngợi khen tình yêu Chúa 

Dù đời có hoen úa 

Xin giữ mãi lòng son 

Dù đã không vuông tròn 

Nhưng quyết tâm hoán cải 

Đẹp mãi ân tình Cha 

Dù con có phôi pha 

Cha vẫn luôn ấp ủ 

Con bé nhỏ nương nhờ 

Tình yêu con bé thơ 

Tình Cha thật vô bờ 

Thương con Cha hãy nhớ 

Phù giúp tràn muôn ơn 

Tha thiết con tri ân 

Tình Cha đẹp muôn phần 

Tạ ơn Cha Thánh Cả 

Giuse ôi muôn vàn. 
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ÔÔNNGG  GGIIUUSSEE  
 

Đọc truyện Giuse con cảm nghiệm 

Tình yêu của Chúa quá diệu huyền 

Quan phòng sắp xếp cho cuộc sống 

Gia đình Giuse thoả ước mong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuse Cựu ước là biểu tượng 

Giuse Tân ước ngập hương trời 

Mọi việc Chúa làm ôi tuyệt mỹ 

Ai đâu biết được ý tuyệt vời. 
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        IIIIII..  NNHHỚỚ  VVỀỀ  CCHHAA  

   ĐỨC HỒNG Y 

PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN  

 

  Chứng nhân hy vọng..........................  

  Lòng biết ơn ..........................................  

  Cha .........................................................  

  Đức Hồng Y qua đời 17.9.2002........  

  Ngày 19.9.2002 ....................................  

  Ngày 24.9.2002 ....................................  

  Ngày 29.9.2002 ....................................  

  Ngày 30.9.2002 ....................................  

  Ngày 01.10.2002..................................  

  Ngày 02.10.2002..................................  

  Ngày 03.10.2002..................................  

  Ngày 13.10.2002..................................  

  Ngày 26.10.2002..................................   

  Ngày 27.10.2002..................................  

  Nhớ về Cha (Đức ông Vinh Sơn) .....   

  Hãy trao tặng nụ cười cho tuổi trẻ ..  
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Lòng bất khuất ngàn thu còn ghi dấu 

Dạ trung can Ngài đáng bậc hiền nhân: 

Rao đức tin dù gian khổ vô ngần 

Trong tù ngục vẫn VUI MỪNG HY VỌNG 

 

 

Có Chúa NGƯỜI LỮ HÀNH không cô độc 

Với niềm tin ĐƯỜNG HY VỌNG sáng ngời 

Làm vinh quang Thập giá khắp nơi nơi 

Ngài đã có trọn Niềm Vui Sống Đạo 

 

 

Là lãnh tụ tinh thần người công giáo 

Đức Tài Ngài làm rạng rỡ Việt Nam 

Loan truyền Sứ Điệp Đức Mẹ La Vang 

Dân tộc Việt đã vẻ vang hiếu đạo 

 

 

Ngài cổ võ tinh thần Kytô Giáo 

Trọng nhân quyền giữ CÔNG LÝ HOÀ BÌNH 

SỐNG CHỨNG NHÂN HY VỌNG vững đức tin. 
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Tận đáy lòng con đã nhủ thầm 

Ơn Cha tràn ngập suối tình yêu 

Con xin cúi đầu – Xin cảm tạ 

Muôn điều cảm nghiệm rất huyền siêu. 

Ngày 3.12.2002 

Hôm nay mừng lễ Quan Thầy 

Của Cha yêu dấu diệu vời nhớ thương 

Tin Cha ở chốn Thiên Đường 

Xin luôn phù trợ vấn vương đêm ngày 

Đang ngồi đây ở sân bay 

Một mình cảm nghiệm - chốn này xa xôi 

Dù thân thương vẫn ngọt lời 

Nhưng sao vẫn thấy xa vời tình thân 

Cho con cảm nghiệm vô ngần 

Tình luôn lưu luyến là tình quê hương 

Dù xa vẫn thấy vương vương 

Niềm thương nỗi nhớ – thương thương thế nào 

Thắm ân tình mãi đẹp cao 

Là tình thân ái ngời trao tuyệt vời 

Là tình yêu mãi gọi mời 

Tình yêu chân thật chân trời từ xa 

Yêu thương tha thiết mặn mà 

Tình Cha còn mãi chan hoà đời con. 
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      CHA… 

Còn đâu nữa tiếng Cha êm ái 

Chỉ dạy con lẽ phải đường ngay 

Cho con cảm nhận trong cuộc sống 

Tình Cha tha thiết thật mặn nồng 

Thương con Cha đã dành tất cả 

Giúp con thăng tiến cả hai phần 

Tinh thần Cha dạy dỗ khuyên răn 

Vật chất sớt chia thật vô ngần  

Tình Cha bao lần con đón nhận 

Quảng đại - bao la một Thiên Thần 

Từ khi được tin Cha ly trần 

Tâm hồn con khắc khoải băn khoăn 

Mong sao tìm về Cha yêu dấu 

Thật là ơn lạ Chúa dành ban 

Mọi sự xong xuôi để lên đường 

Tuyến thương điện thoại để nhắc nhở 

Tìm hỏi visa có Sehengen 

Nhưng là visa được vào Pháp 

Con phải hy sinh bớt thêm ngày 

Vì thế chỉ vài giờ trước 

Về được Giáo Đô để gần Ngài 

Cha ơi, vừa nhìn thấy quan tài 

 

 

Từ từ linh thiêng đi tới cửa 

Lòng con thổn thức khóc Cha rồi 

Vì đó - lặng im – Cha đi mãi 



Dieäu Huyeàn Tình Chuùa 2 

46 

Khi thực sự động đến quan tài 

Bao nhiêu nước mắt đã tuôn rơi 

Người người kính viếng thương Cha quá 

Cha ơi, vạn lý tới thiên thu 

Bao giờ nghe lại tiếng Cha ru 

Ngọt ngào êm ái như tiếng gió 

Hiền từ trải rộng nét đơn sơ 

Tình Cha thắm thiết xin ghi mãi 

Dấu ấn tình yêu khép một chiều 

Giờ thứ mười hai trong Tân ước 

Là sáu giờ chiều của thứ hai 

Mười sáu tháng chín của lẻ hai 

Ra đi vĩnh viễn chuỗi ngày dài 

Thắm đượm tình yêu nơi dương thế 

Đời Cha thực sự có một không hai. 

Tại trường truyền giáo Thánh Phêrô 

Mầu sắc Quê hương đã sẵn chờ 

Đồng tế An táng Cha yêu dấu  

Một thoáng trầm tư mắt hoen mờ. 

Cha đi để lại bao thương nhớ 

Bao nỗi buồn riêng thật vô bờ 

Vì đời Cha đẹp tựa vần thơ 

Ghi khắc trong tim chẳng phai mơ. 

 

Ngày 17.9.2002 

ĐĐHHYY  PPXX..  NNGGUUYYỄỄNN  VVĂĂNN  

TTHHUUẬẬNN    
QQUUAA  ĐĐỜỜII 
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Vô vàn thương nhớ Cha ơi 

Ban ơn đón nhận biển trời hồng ân 

Lòng Cha quảng đại vô ngần 

Cha luôn thương mến xa gần bốn phương 

Tình Cha dào dạt khôn lường 

Luôn luôn chia sẻ biên cương vô bờ 

Ai ai tìm đến nương nhờ 

Cha luôn nâng đỡ không chờ nguyên nhân 

Hôm nay Cha đã ly trần 

Lòng con thổn thức muôn phần nhớ  thương. 

 

 

  

NNggààyy  1188..99..22000022 

 

 

Tối nay con sẽ lên đường 

Thực hiện lời nói còn vương cõi lòng 

Con nhớ đừng ước đừng mong 

Abraham Cha đó Giáo Hoàng được đâu 

Lần sau sang tới bên này 

Là con đưa đám Cha đây con à 

Ngày mai sang tới Rôma 

Lòng con mới thật xót xa tơ vò 

Nhưng con xác tín diệu kỳ 

Tình Cha – Tình Chúa kéo ghì tâm linh 

Nay Cha ở chốn Thiên Đình 
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Cầu bầu khẩn thiết ân tình Chúa thương 

Cho đoàn con khắp muôn phương 

Tìm về để được tuyên dương nghĩa tình 

Con đây xin quyết trung trinh 

Tín trung Tình Chúa chí linh muôn đời 

Thương nhớ Cha thật khôn vơi 

Nguyện cầu Cha hưởng Quê Trời muôn năm. 
  

   

NNggààyy  1199..99..22000022  

 

 

 

Lỡ chuyến bay con còn ở lại 

Để chiều nay cất cánh tung bay 

Về phương trời ấy ngày mai 

Tiễn Cha đến chốn nghỉ yên muôn đời 

Đợi giờ Chúa thổi loa trời 

Kêu mời tất cả cùng Người hiển vinh 

Tin rằng Cha đã hết tình 

Sống luôn cho Chúa ân tình trao ban 

Xa gần ân lộc chứa chan 

Tình thương bao phủ tràn lan muôn lòng 

Ngày ngày Cha chỉ ước mong 

Các con ở lại vững trong tinh thần 

Niềm vui tăng gấp bội phần 

Thấy đoàn con sống yêu thương trọn niềm 
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Giờ này Cha đã nghỉ yên 

Ra đi cùng Chúa triều thiên sáng ngời 

Lời Cha ghi nhớ khôn vơi 

Vui mừng hy vọng suốt đời hiến trao. 

 

 

 

 

 

NNggààyy  2244..99..22000022  

 

Ôi thương nhớ Cha dạt dào 

Nhớ lời Cha vẫn ngọt ngào thuở xưa 

Ra thăm Cha đi “Chị Ba” 

Nghiêng nghiêng là nét Cha ưa chọc cười 

Chị Ba nghiêng đó “Cuội ơi!” 

Cha mời Chị tới để cười cho vui 

Nay con xa mất Cha rồi 

Nụ cười còn đó mà người ở đâu ? 

Cha ơi mầu nhiệm cao sâu 

Con nay chỉ biết cúi đầu xin vâng 

Cuộc đời con đã hiến dâng 

Từ đây dù phải bâng khuâng thật nhiều 

Con xin vạn ý cao siêu 
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Ý Cha con quyết sớm chiều vâng theo. 

 

 

 

NNggààyy  2299..99..22000022  

 

Về lại Việt Nam con vẫn như 

Cánh chim lạc mất hướng bơ vơ 

Cha đi để lại bao thương nhớ 

Bâng khuâng con tưởng như là mơ. 

Cha vẫn dặn bảo con của Cha 

Yêu thương Cha xử như người nhà 

Vì Cha yêu thương người muôn nước 

Ai ai cũng âu yếm gọi “Cha” 

Gần con xin Cha thương bầu cử 

Giờ này Cha đang thật gần con  

Cha ơi – Quê Trời cao sang quá 

Đừng quên đoàn con đã mất Cha 

Những ngày hạnh phúc ở Rôma 

Luôn luôn lưu ý các con Cha 

Yêu thương – Tha thứ người tiếp cận 

Dù sao cũng chớ khá bận tâm. 
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NNggààyy  3300..99..22000022  

  

Đã hai tuần rồi Cha ra đi 

Tiếc thương là lòng con khắc ghi 

Lời Cha luôn còn như vang mãi 

Cha yêu thương hết thảy mọi người 

Ôi quả thật như lời Cha nói 

Người người thương tiếc Cha khôn nguôi 

Ai ai cũng nhắc nhở nhau mãi 

Chẳng ai sánh được Cha yêu ơi ! 

Cha đi thẳng về tới Quê Trời 

Giờ này Cha thấy cõi lòng con 

Thiết tha trìu mến Cha kính ái 

Phù trợ cho con bước tương lai 

Vui mừng – Hy vọng Cha để lại 

Người người ghi khắc mãi ơn sâu 

Và lòng con thắm tình con thảo 

Vâng ý Chúa Cha thật nhiệm mầu. 
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NNggààyy  11..1100..22000022  

 

Nỗi niềm còn đó Cha ơi 

Chẳng vơi thương nhớ vẫn đầy nhớ thương 

Cho con từng bước dặm trường 

Vẫn luôn nhớ mãi tấm gương Cha hiền 

Đời Cha đầy ắp hy sinh 

Yêu thương Cha muốn thắm tình Giêsu 

Luôn tha thứ – mãi thứ tha 

Ai làm Cha khổ - khiến Cha khổ sầu 

Thế mà Cha có chấp đâu 

Tươi vui tiếp đón tựa hầu bạn thân 

Ai ai Cha cũng ân cần 

Đễ thương để nhớ muôn phần tiếc thương 

Con về lòng vẫn còn vương 

Nhớ về Cha hưởng Thiên Đường từ đây 

Phù trợ con quyết ngày ngày 

Yêu thương phục vụ như Thầy Giêsu. 

NNggààyy  22..1100..22000022  

 

Nhớ lại giây phút biệt ly 

Nhìn Cha lặng lẽ ra đi vào mồ 
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Cùng đoàn người đứng đợi chờ 

Tâm hồn tan nát thẫn thờ nhìn theo 

Cha đi nhịp bước cầu treo 

Âm thầm để lại bao điều nhớ thương 

Cha đi từng bước dặm trường 

Trăm thương nghìn nhớ muôn phương một lòng 

Ai ai cũng ước cũng mong 

Cha được phong Thánh ngước trông quê Trời 

Nhìn Cha hạnh phúc tươi cười 

Như chào tiễn biệt người người khóc thương 

Cha đi về cõi vĩnh hằng 

Cung chiêm cõi phúc Thiên Đàng muôn thu 

Một đời Cha đã luyện tu 

Giờ đây lãnh phúc công phu một đời 

Đường Hy Vọng mở rộng mời 

Niềm Vui Mừng mãi là lời Cha khuyên 

Chúng con còn chốn truân chuyên 

Xin Cha thương đoái nguyện cầu phúc ân 

Để khi qua kiếp hồng trần 

Cùng Cha chung hưởng Thiên Đàng muôn năm. 

                                                              Amen 
 
 
 
 

NNggààyy  33..1100..22000022  

 

Cha ơi Thập Giá nặng vai 

Con nay xin vác vơi đầy đau thương 

Giờ Cha ở chốn Thiên Cung 

Cho con bé mọn tín trung nghĩa tình 

Cho con đón nhận hy sinh 
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Vác cây Thập Giá thắm tình Giêsu 

Đi cho trọn hết đời tu 

Chính là cách sống đòi thu lợi trần 

Quên Chúa giàu có vô ngần 

“Kho tàng vô tận” muôn phần yêu thương 

Lòng con quyết chẳng vấn vương 

Thế gian vật chất trăm đường rối reng 

Trau dồi đời sống thiêng liêng 

Ơn Cha ghi khắc trọn niềm hiếu trung 

Giờ đây ở chốn Thiên Cung 

Xin Cha phù trợ con trong cuộc đời 

Hiến dâng cho Chúa không ngơi 

Mọi điều đón nhận biển trời hồng ân 

Xin cho con mãi ân cần 

Yêu thương phục vụ – mãi luôn mỉm cười 

Gương Cha ghi khắc một đời 

Vui mừng - Hy vọng yêu người anh em 

Nguyện xin Thiên Chúa tôn vinh 

Cha lên bậc Thánh – quyền linh sáng ngời. 

 

NNggààyy  1133..1100..22000022  

Từ đó Cha ơi khuất bóng rồi 
Bỏ con ở lại vắng tiếng cười 
Cha đi về cõi trời thăm thẳm 

Để lại yêu thương nét tình trời 
Tạ ơn Chúa cho Cha hiện hữu 

Nên chứng nhân hy vọng cho đời 
Dù đau khổ vẫn không ngơi 
Trở nên ánh sáng cho đời dõi theo. 
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NNggààyy  2266..1100..22000022  

Vẫn còn đó hình ảnh thân yêu 

40 ngày chẵn của một chiều 
Cha đi về Quê hương vĩnh cửu 

Để lại đoàn con thương nhớ nhiều 
Đọc lại bao điều Cha đã viết 
Như còn đọng lại suối tình yêu 

Là lòng Cha vẫn hằng mơ ước 
Cho đoàn con yêu Chúa thật nhiều 

Ra đi cõi trời xa xôi ấy 
Nhưng trong nhiệm ý lại thật gần 
Giờ Cha bên con mọi giờ khắc 

Khi con gọi tên Cha rất thân 
Con tạ ơn Chúa đã yêu thương 

Cho con đã qua bước dặm trường 
Có Cha khích lệ con tiến bước 
“Đừng sợ” Cha nhắc con can trường. 

 

       

              NNggààyy  2277..1100..22000022  

 

 

 

 

Hôm nay nói đến điều trọng nhất 

Là yêu Thiên Chúa và tha nhân 

Hình ảnh Cha lại như hiển hiện 

Vì còn ai hơn nét hiện thân 

Điều Chúa kêu gọi con bước tới 

Lý tưởng tu trì nét tươi duyên 
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Yêu thương tất cả như Chúa nói 

Thực hành chu đáo hết mọi điều 

Cha ơi đã mười hai năm qua 

Yêu thương Cha dạy con của Cha 

Thực hành sáng suốt luật bác ái 

Kết bó hoa lòng trải gần xa 

Ra đi Cha để lại nét tươi xinh 

Khuyên nhủ đoàn con sống quên mình  

Lý tưởng tu thân và tích đức 

Là luôn thể hiện nét trung trinh 

Sấp mình thờ lạy ý Chúa Cha. 

 

 
 

 

 

Con nhớ mãi một chiều  
Đón con về quê cha 
Hồng phúc tại Rôma 

Vào tận ga Cha đón 
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Dẫn con ra xuôi lọt 

Tại chốt chú hải quan 
Cha rộng tình thương ban 

Cho con nhiều ân lộc 
 

Được hưởng muôn hồng phúc 

Ơn Cha thật muôn trùng. 
Ngày 22 tháng 5 năm 1994 ấy 

Con khắc ghi ơn ngài 
 

Bước đầu con ái ngại 

Cha giúp con hăng say 
Trong tinh thần phục vụ 

Mọi sự con tín thác 
 
Trong tay Chúa nhân hiền 

Cha vẫn hằng nhủ khuyên 
Chỉ dành cho mình Chúa 

Trọn cuộc đời hiến tế 
 
Phụng sự một Chúa thôi 

Không “lôi thôi lộn xộn” 
Tìm những gì thế gian 
Con được Chúa ân ban 

 
Cho con được gặp Cha 

Là tinh hoa của Chúa 
Ân lộc của quê hương 
Nay trên cõi Thiên Đường 

 
Xin thương con dong duổi 

Thương nhớ Cha ngàn nỗi 
Phó dâng Cha cho Người. 
Thiên Chúa Tình Yêu đấy. 
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hãy trao tặng  

                   
  NNỤỤ  CCƯƯỜỜII  

    CCHHOO  TTUUỔỔII  TTRRẺẺ  

 

 

Công nghiệp Ngài quí giá bao xiết kể 

Là Bông Hồng dâng tặng Chúa hôm nay 

Đoàn chúng con xin cầu nguyện cho Ngài 

Hưởng vinh phúc đời đời nơi Thiên quốc. 

                               
   (Vân Cường) 
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IIVV..  LLIINNHH  TTHHAAOO  

 NNĂĂMM  22000022   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Tiếng gọi  ............................................... 

 Ơi đáp trả .............................................. 

 Cha và con  .......................................... 

 Sức mạnh của lời cầu nguyện  ............. 

 Lời nguyện huyền siêu  ........................ 

 Huyền nhiệm tình yêu  ......................... 

 Có Chúa cùng đi   

 Rồi tứ đó   ............................................. 
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 TTIIẾẾNNGG                                                  

GGỌỌII  

 

 

Vâng – Chúa ơi, tiếng Người luôn mời gọi 

Chờ đợi con đáp trả để muôn đời 

Con mãi là của Chúa – Chúa của con 

Một ấn tín ghi sâu trong cuộc sống 

 

Ngài gọi con để rời xa mọi sự 

Theo gót Ngài từ bỏ cả mẹ cha 

Con nhớ lại ngày Ngài đi vào cuộc sống 

Một buổi chiều êm đềm tươi đẹp lắm 

 

Chiều thứ bảy hôm ấy toàn giáo xứ 

Viếng Đúc Mẹ sau giờ lễ, kinh chiều 

Con đón nhận ánh mắt thật thân yêu 

Từ tượng Thánh như ra chiều vẫy gọi 

 

Con bỏ lại bạn bè như quen lối 

Đi chơi và vui vẻ truyện trò 

Âm thầm con trở lại trong nhà thờ 

Ở nơi đó lắng nghe Cha mời gọi 

 

Ôi thật đúng như chuỗi ngày vời vợi 

Con tìm trong thao thức tiếng gọi mời 

Niềm vui dâng trào nguyện ước đầy vơi 

Là trót cả cuộc đời con dâng hiến. 

 

Con đã ra đi với nhiều ước nguyện 

Của Mẹ Cha tha thiết những lời cầu 

Nên cho dù thấm thía nét thương đau 

Của nhung nhớ – của đợi chờ thương mến 
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Bốn mươi lăm năm qua rồi nay gợi đến 

Hình ảnh làm con quyến luyến gia đình 

Là Mẹ hiền luôn da diết nhớ thương 

Làm con phải trở về sau tuần lễ 

 

Mẹ tỏ ra vui mừng khôn xiết kể 

Hết bệnh liền Mẹ làm bữa đãi Cha 

Rước múa lân về vui ở sân nhà 

Con thật thấy mủi lòng khi từ giã 

 

Hành trình đời tu con đẹp quá 

Nhưng đâu thiếu bao cảnh thật nhiễu nhương 

Có ai tính thiệt hơn con chấp nhận 

Cho đời tu thật ý nghĩa cao luôn 

 

Nay Cha Mẹ con đã đi về với Chúa 

Trong yêu thương của bao người quí mến 

Trong một tuần nhưng vẫn thương tìm đến 

Tiễn đưa cả hai Cha Mẹ dấu yêu 
 

Đời con đó dù đau khổ trăm chiều 

Con vẫn ghi nhận tình yêu muôn thuở 

Là tình cha đợi chờ con vạn nẻo đó 

Đáp trả cao sâu chữ hiếu tình trời. 
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LLỜỜII  ĐĐÁÁPP  TTRRẢẢ  
 

 

Con luôn đi tìm Ngài trong cuộc sống 

Tìm thánh ý Ngài từng mốc thời gian 

Chúa quyền năng đã tỏ hết tình thương 

Giúp con được an tâm khi tìm kiếm 

Con luôn thấy lòng con hằng say mến 

Tình yêu Cha xuyên suốt cả dặm trường 

Tình yêu Cha sáng tựa vầng thái dương 

Soi dẫn bước đường con đi tới mãi 

Ngay từ trong những tháng ngày nhỏ dại 

Nhưng tình Cha đã tha thiết gọi mời 

Nên cho dù trong những lúc đơn côi 

Con vẫn cảm nghiệm tình trời soi sáng 

Con vẫn cứ ngày ngày trông ngóng 

Lắng nghe Cha và đáp tiếng gọi mời 

Cha đã dủ tình vẫy gọi con ơi 

Theo Cha để trọn một đời phục vụ 

Cha yêu thương đời con luôn thực thụ 

Để tình yêu đáp trả đúng Tình Yêu 

Cúi xin vâng trong tiếng “Dạ” một chiều 

Tình Yêu đến - đưa con vào vô tận 

Rồi từ đó không một lần ân hận 

Sống đời tu trong suốt cuộc hành trình 

Từ cố gắng thi hành luôn Thánh Ý 

Cha vỗ về con vạn lý hân hoan 

Xin giúp con dù cuộc sống tân toan 

Nhiều thiện chí nhưng thiếu sức vẹn toàn 

Con nguyện xin giúp cho con giải thoát 

Để cuộc đời con toại ý trọn niềm. 
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CCHHAA  VVÀÀ  CCOONN   

 

Cha cất tiếng mời gọi “con ơi”  

Con tha thiết đáp tiếng “Lạy Ngài” 

Cha đến cuộc đời con rộng mở 

Con đáp tình Cha nở nụ cười 

 

 

Cha – con thế thật tuyệt vời 

Trên đời đúng có một không hai 

Nhưng ai Cha cũng thương đáp lại 

Tình Yêu là thế – luôn gọi mời 

 

 

Với con Cha đáp tiếng thì thầm 

Cho đời con sống thật uyên thâm 

Lời Cha nhắn gửi con nguyện giữ 

Là như còn quyện mãi hương trầm 
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SSỨỨCC  MMẠẠNNHH    

CCỦỦAA  LLỜỜII  CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN  

 

Đã bao ngày bồn chồn lo lắng 

Chờ đón ngày mồng 6 tháng 12 

Nay đã tới vẹn tròn tốt đẹp 

Xin chân thành cảm tạ – Tình Yêu 

 

 

Vâng chính Tình Yêu đã khởi đầu 

Bao lời thầm ước với nguyện cầu 

Xa gần ai ai cũng nguyện chúc 

May mắn – vui vẻ với thành công 

 

 

Mọi sự bắt nguồn từ Tình Yêu 

Ngài đã cùng con bước song hành 

Từng chặng đường của cuộc đời con 

Chìm lặng trong Tình Yêu của Ngài. 
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LLỜỜII  NNGGUUYYỆỆNN  HHUUYYỀỀNN  SSIIÊÊUU  

 

Ngài đã cùng con bước song hành 

Để cảm nghiệm Tình Chúa huyền linh 

Chặng đường cam go đang trải rộng 

Ngài dắt con qua nhẹ như bông. 

Bao nỗi lắng lo con thiết tha 

Nguyện cầu lặng lẽ trước nhan Cha 

Lặng thầm con giãi bày tâm ý 

Cha đã nghe lời con vang xa 

Bao người cùng con khắng khít xin 

Cha thương dìu dắt bước truân chuyên 

Sức mạnh huyền siêu thật thắm thiết 

Kết quả vượt xa – vững niềm tin 

Thế đó – cho con mãi một đời 

Trung kiên- lời nguyện mãi không ngơi 

Là con cương quyết - luôn tin tưởng 

Tình Cha tha thiết – thật rạng ngời 

Đời con ca ngợi mãi không thôi 

Tình Chúa bao la như biển trời 

Bao lần đời con sai lạc lối 

Chúa vẫn yêu con tới muôn đời. 
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HHUUYYỀỀNN  DDIIỆỆUU  TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  

 
Hôm nay thứ sáu mười ba 

Nhiều người sợ hãi tin là dị đoan 

Người con của Chúa Khôn Ngoan 

Làm sao tin nhảm hoang mang được nào !? 

Tin vào Tình Chúa cao sâu 

Tin thời gian vẫn là điều Chúa luôn 

Ban ân thưởng phúc triền miên 

Cho ai cảm nghiệm bình yên tâm hồn 

Ban muôn ân lộc tràn tuôn 

Cho ai thưởng nếm Tình Thương hải hà 

Của Tình Yêu Chúa là Cha 

Bao niềm cảm mến chan hoà niềm vui 

Diệu huyền Tình Chúa khôn nguôi 

Bao niềm tha thiết ngọt bùi sẻ chia 

Như từng giọt nước li ti 

Chứa chan Tình chúa tinh vi tuyệt vời 

Cho con dạo khúc tình trời 

Ca vang khúc hát về “Người Tôi Yêu” 

Giêsu vàng đá huyền siêu 

Giêsu diệu khúc Tình Yêu muôn đời. 
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CCÓÓ  CCHHÚÚAA  CCÙÙNNGG  ĐĐII  

Cuộc hành trình đi Seattle 

Cảm nghiệm như một mất một còn 

Nay đã đi vào hồi kết thúc 

Chúa dắt dìu nên hết bồn chồn 

Tất cả tuyệt vời như nguyện ước 

Đức Tổng đã thương không từ khước 

Đức Phó lại khích lệ yêu thương 

Có Chúa cùng đi dìu con bước 

Đón nhận lời vàng con vui sướng 

Có Chúa cùng đi thật thân thương 

Đáp lời con xin trong thầm lặng 

Trao tặng con nhiều quá bình thường 

Cho con đồng bàn cùng hai Đấng 

Trò truyện vui tươi quá thân tình 

Con hỏi mình mơ hay hiện thực ? 

Sự thật reo vui bước hành trình 

Con tạ ơn Cha rất quyền linh 

Đón nhận tình con thật trung trình 

Trọn đời tha thiết con tận hiến 

Thuộc mãi về Cha trót cuộc tình. 
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      RRồồii  TTừừ  ĐĐóó  

 

Rồi từ đó con cảm nhận 

Tình Yêu Chúa càng thiết thân vô ngần 

Với bao thương mến ân cần 

Với bao diệu cảm muôn phần đẹp cao 

Với bao tình mến dâng trao 

Cùng bao cay đắng – ngọt bùi sẻ chia 

Vui buồn sướng khổ ngại chi ! 

Con luôn ghi khắc chẳng khi nào rời 

Đường con đi thật tuyệt vời 

Cùng Ngài sánh bước một đời hồng ân 

Tình Cha thắm thiết vô ngần 

Tình con phấn đấu trăm lần ngã thua 

Nhưng Cha vẫn thích chạy đua 

Giúp con vượt thắng – ngày mùa bội thu 

Cho con tha thiết đời tu 

Cho con vẹn nghĩa – công phu luyện rèn 

Cuộc đời luôn đẹp Ý Trên 

Cuộc đời dâng hiến vững bền từ đây 

Cùng Cha khắng khít ngày ngày 

Cùng Cha tận hưởng vui vầy Thiên Cung. 
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 Linh thao hồng phúc ................. 

 Tình Chúa bao la – Chúa yêu  .... 

 Chúa là nguồn vui  .................... 

 Gỗ tổ  ....................................... 

 Bí tích tình yêu  ........................ 

 Vị Thánh của hoà bình .............. 

 Tôn thờ .................................... 

 Ngày   8.2. 2002  ....................... 

 Ngày 10.2.2002 ........................ 
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 Trầm lặng ................................. 

 Tri ân  ...................................... 

 Đức hiền lành  .......................... 

 Sinh nhật Đức Mẹ – 8.9.2002 .... 
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NNĂĂMM  22000033   

 

 

Thánh lễ khai mạc tuần linh thao 

Ơn phúc tràn tuôn quá dạt dào 

Xin Chúa Thánh Linh thương ngự đến 

Ban Niềm An Thánh thật ngọt ngào 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình Chúa bao la như biển rộng 

Là tình yêu thương luôn chuyển động 

Chúa dắt dìu qua từng biến cố 

Đời con chìm ngập suối hồng ân. 
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VÀ 

                             

 

 

Suy niệm lời Chúa thật thâm sâu 

Tìm trọn ý Chúa thật nhiệm mầu 

I-sai muôn thuở gương để lại 

Cho thấy tình Ngài quá thẳm sâu. 

 

Trọn ngày từng bước đường ta đi 

Có Chúa kề bên để phù trì 

Gìn giữ ân ban ơn cứu thoát 

Cho khỏi cạm bẫy của sân si 

 

Chúa dựng nên ta thật diệu kỳ 

Nắn đúc hình hài thật tinh vi 

Đẹp nhất trần ai – con người đó 

Vì là hình ảnh Chúa quyền uy 

 

Băng qua nước Chúa vẫn cùng đi 

Vượt qua sông cũng chẳng sợ gì 

Ngay cả lửa hồng không hề hấn 

Ngọn lửa Tình Yêu vẫn phù trì 

 

Ôi Chúa Tình Yêu con khắc ghi 

Tình Chúa bao la có ai bì 

Là Tình Thiên Chúa con thờ kính 

Diệu vợi cho con mãi nghĩ suy. 
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Chúa chuộc con về từ tội lỗi 

Giúp con ơn cải tà thống hối 

Vì mến thương trân trọng con hoài 

Nên đã cùng con đi chung lối 

 

Chúa trao tặng con khôn xiết kể 

Nhận – cho Chúa dạy con giao tế 

Hãy cho đi mãi đừng giữ lại 

Nét đẹp diệu vời trên thế giới 

 

Chúa trao sứ mạng làm vinh danh 

Truyền rao Tên Chúa khắp mọi thành 

Muôn người viễn xứ - nghe - đọc - thấy  

Tình Yêu Thiên Chúa đã tạo hình. 
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                        TTHHÁÁNNHH  VVỊỊNNHH    
        61-62        

 

Nối kết lời cầu trong Thánh Vịnh 

Dạy cho con biết chỉ mình Ngài 

Thiên Chúa là nguồn ơn cứu độ 

Giúp con tin tưởng – ký thác hoài 

Đúng là hiểm hoạ của thế gian 

Bao lần làm chùn bước chân con 

Có Ngài phù trợ luôn kiên vững 

Dù đã có lần lỡ trượt chân 

Bên Ngài con thổ lộ tâm can 

Xin dạy cho con nét dịu dàng 

Cuộc sống đa đoan nhiều gian khổ 

Ngài thương dìu dắt mãi yên hàn 

Cuộc sống đan kết bởi sang hèn  

Nhưng chúa luôn mời gọi bước lên 

Vượt qua khổ ải Tình - Tiền - Chức 

Sẽ thấy nhẹ nhàng nét tươi duyên 

Cảm tạ Tình Yêu Chúa quyền uy 

Từ bi nhân hậu thật vô bờ 

Con xin lạy thờ muôn muôn thuở 

Tình yêu quảng đại vẫn đợi chờ. 
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   TTÌÌNNHH  CCHHÚÚAA  
 

 

 

Đáp tiếng gọi mời là định luật Nhận - trao 

Cho con hoài niệm ân sâu trong tình Ngài 

Ôi Giêsu, Chúa đã thương gọi mời 

Con xin đáp lại Tình Ngài sao cân? 

Sao con biết được Ngài gọi mời 

Khi con không thấy diệu vời tình yêu 

Này đây con đến bên Chúa một chiều 

Đáp ân tình Chúa cao siêu mời gọi 

Đúng rồi Ngài đã gióng tiếng gọi mời 

“Hết thảy hãy đến với Ta 

Hãy theo Ta - Hãy học cùng Ta” 

Bao nhiêu là lời mời gọi đó 

Có bao nhiêu lời đáp trả - Chúa ơi? 

Con tin Chúa đã gọi mời 

Để con đáp trả biển trời tình yêu 

Nếu không đáp trả được nhiều 

Cũng xin gợi lại muôn điều yêu thương 

Con không để Chúa đơn phương 

Giêsu Chúa hỡi dặm trường thiết tha 

Tình yêu Chúa thật mặn mà 

Miệt mài tìm kiếm gần xa khắp miền 

Tính yêu Chúa thật vô biên 

Làm sao đáp trả, bưng biền còn đây 

Tình yêu Chúa thật cao dầy 
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Cho con chiêm ngắm đêm ngày ngợi ca 

Tình yêu Chúa thật bao la 

Biển trời cao vút, kiêu sa núi đồi 

Tình yêu Chúa quá tuyệt vời 

Làm sao kể hết - một đời hiến trao 

Tình yêu Chúa quá nhiệm mầu 

Một đời đáp trả - ghi sâu ân tình 

Tình yêu Chúa thật trung trinh 

Dù không đáp trả - thân chinh cứu đời 

Tình yêu Chúa quá tinh khôi 

Dù cho đáp trả một đời sao cân ! 

Tình yêu Chúa quá ân cần  

Mãi luôn tha thiết hiến thân cho người 

Tình yêu Thiên Chúa - Ngôi Lời 

Là Tình tuyệt đối diệu vời ân ban 

Dù không đáp trả cho cân 

Tình Yêu vẫn mãi Hồng Ân Tuyệt Vời. 

Con suy mãi một đời chưa dứt 

Là di sản hồng phúc ân tình 

Giêsu tuyệt đối hy sinh 

Cho con thắm mãi an bình muôn thu 

Phục niệm ký ức đời tu 

Ngài thương dìu dắt công phu thắm nồng 

Dù trong sắc tím màu hồng 

Con luôn ghi khắc hiệp thông trong ngoài 

Dù thời gian biến đổi dời 

Trong con kiên vững một đời Hồng Ân. 



 

  Diệu Huyền Tình Chúa 2  

 

77 

 

 

             

 

 

                                 PPHHỤỤCC  NNIIỆỆMM   

 

 

 

Có tiếng gọi mời con đáp trả 

Gọi mời đáp trả đã đổi đời 

Nếu không đáp trả lời mời 

Làm sao biết được có lời mời đây ? 

Tìm trong thế giới đổi thay 

Con theo tiếng gọi của Thầy Giêsu 

Tìm trong ý nghĩa đời tu 

Tiếng Người mời gọi nghìn thu đáp lời. 

Con hình dung Chúa đưa tay vẫy gọi 

Hết những ai cất bước lên đường 

Tất cả đến từ mười phương đất 

Chúa kêu mời bước tới đỉnh cao 

Giêsu đứng đó vẫy chào 

Gọi mời tất cả đi vào Tình Yêu 

Đáp lời con đến một chiều 

Nên thơ làn gió hiu hiu gọi mời 

Hành vi như đã trả lời 

Đời con theo Chúa diệu vời từ đây 

“Cho  con mỗi sáng mỗi ngày 

Ngợi ca danh Chúa đời này, đời sau”. 
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Một ngày của Chúa thật ân tình 

Thương ban muôn phúc cứu sinh linh 

Tình yêu trải rộng ai tìm đến 

Giải cứu – tha cho mọi tội tình 

Chúa đã nêu gương trong cầu nguyện 

Khi chiều về bóng tối phủ không gian 

Để sáng sớm tìm Ngài trong cầu nguyện 

Nơi thanh vắng êm đềm cao đỉnh núi 

Hai hình ảnh làm con vui sướng 

Là cảnh bình minh lúc chiều tà 

Khung thời gian đan kết của một ngày 

Chúa nêu gương hoạt động trong cầu nguyện 

Khung cảnh Chúa ở capharnaum 

Diễn ra sinh hoạt một ngày xum xuê 

Biết bao hoạt động bộn bề ngược xuôi 

Sáng sớm thanh vắng gọi mời 

Chạnh lòng thương cả phong cùi – ốm đau 

Chẳng sợ lây – chẳng lo âu 

Chạm vào để chữa – nhiệm mầu tình thương 

Tình yêu của Chúa phi thường 
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Con xin thờ lạy, khiêm cung cúi mình 

Tình yêu Chúa thật uy linh 

Dù cho trần thế coi khinh Lời Ngài 

Vẫn ra tay cứu muôn loài 

Biết bao bệnh tật van nài kêu xin 

Hãy luôn kiên vững niềm tin  

Ngài ra tay chữa triền miên chẳng rời 

Một ngày chẳng chút nghỉ ngơi 

Chữa lành bệnh tật, tìm nơi nguyện cầu 

Chiều về bóng tối chìm sâu 

Cho lòng thanh thoát thắm mầu thời gian 

Để khi cảm nghiệm ân ban 

Cho con đón nhận Thiên Ân cao vời 

Để con ca khúc Tình Trời 

Để con hát mãi một đời Hồng Ân. 
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Cao sâu tình Chúa ai thấu hiểu 

Tìm trong cuộc sống của bao điều 

Lê vi thu thuế – quân tội lỗi 

Mà chúa gọi – chọn đáp lời mời 

Giêsu Cứu Chúa đã xuống đời 

Đành mang thân phận kẻ tôi đòi 

Tìm đến ăn uống với phường tội 

Để được dịp tha thứ bao ngươì 

Con đến quì đây dâng kính Ngài 

Con người tội lỗi – chính con đây 

Bao năm chìm lặn vương tội lụy 

Chúa thương ấp ủ tháng năm dài 

Còn đó – Tình Ngài luôn vẫy gọi 

Cho con thổn thức đón đợi Ngài 

Nay con xin quyết theo gương Chúa 

Để sống bình an – mến yêu hoài. 
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Say ân tình Chúa bao la 

Con xin dâng Chúa thiết tha tình nồng 

Con hằng ngong ngóng đợi trông 

Tìm về bên Chúa chờ mong mỏi mòn 

Con hằng nguyện ước sắt son 

Cho con vững mãi tâm hồn bình an 

Ơn Cha tuôn đổ tràn lan 

Tựa như dòng chảy hoà chan ân tình 

Con dâng hai chữ hy sinh 

Cha ban ân lộc bình minh rạng ngời 
Đời con trao gửi nơi Người 

Một đời ân phúc tuyệt vời Tình Cha 

Con xin hoà khúc hoan ca 

Vang câu cảm tạ Danh Cha cao vời 

Đời con – Điệp khúc tình người 

Từng phiên khúc mãi là lời tri ân 

Bài ca con vẫn vang lên 

Từ muôn nốt nhạc ghi trên tim hồng 

Tấu vang diệu khúc trinh trong 

Tình nồng con mãi ngời trông Tình Trời 

Hoà lên tiếng hát đầy vơi 

Lời ca ý nhạc diệu vời véo von 

Đẹp thay giai khúc nỉ non 

Để tình yêu đến đời con dâng Ngài 

Tình con chỉ một không hai 

Hiến trao trọn vẹn không sai lời thề 

Hiến trao trọn vẹn mọi bề 

Cao sâu dài rộng chẳng hề dám phai. 
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Giờ này con phục niệm Tình Yêu 

Cho con nghiền ngẫm sáng đến chiều 

Thẩm thấu trong suy tư cầu nguyện 

Con nay cảm nghiệm ý cao siêu 

 

Nhân loại Chúa thương – tội lỗi nhiều 

Chúa cho đón nhận ý Thiên Triều 

Là trong tầng lớp dân thu thuế 

Chúa dẫn đưa về xa bến mê 

 

Lê-vi con của ông An-Phê 

Thu thuế là nghề bị khinh chê 

Thế mà Chúa đã thương nhìn tới 

Gọi ông cùng đồng bàn thoả thuê 

 

Đường lối của Chúa là như thế 

Nào ai giải nghĩa nổi mà nghe 

Con đường Chúa đi huyền nhiệm quá 

Đào sâu sẽ mến - mến đê mê  

 

Cho con cảm nghiệm Tình Yêu Chúa 

Vững bước con đi không sợ nữa 

Có Chúa đồng hành con nguyện hứa 

Chứng nhân đem Chúa đến cho đời. 
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Đoạn Phúc Âm con đã cung chiêm 

Cho thấy quyền uy Chúa cao thêm 

Là Chúa, là Thầy ai sánh ví 

Giêsu là Chúa tể chẳng ai bì 

Chúa chữa trị bệnh tật trần gian 

Cả bệnh nguy nan của tâm hồn 

Là lòng cứng cỏi hay ghen ghét 

Bọn người kiêu căng Chúa tẩy trừ 

Xin cho con niệm suy Tình Chúa 

Để cho dù đời con hoen úa 

Chúa là Vua thống trị trần hoàn 

Sẽ làm cho con nên giống Chúa. 

 

 

BBÊÊTTAANNIIAA  ÂÂNN  PPHHÚÚCC  ((11))  

 

Ngồi đây giữa biển trời Đông 

Ngời trông xa tít mênh mông ngút ngàn 

Suy Tình yêu Chúa ân ban 

Cuộc đời trải rộng miên man phúc lành 

Phép lạ - Lộc Thánh rành rành 

Ngôi nhà ân phúc – con đành quên sao ! 

Chúa ơi - cao ngất dường bao ! 

Ân tình của Chúa tựa hồ mưa sa 

Suối nguồn yêu mến chan hoà 

Con xin phủ phục bên Cha tạ mừng. 

 



Dieäu Huyeàn Tình Chuùa 2 

84 

BBÊÊTTAANNIIAA    ÂÂNN  PPHHÚÚCC  ((22))   

 

Đất trời bao la và biển cả 

Vị thế nhà Bêtania 

Ơn phúc của Mẹ quá bao la 

Từ khi khởi sự Mẹ hằng chở che 

Đoàn con kiên vững mọi bề lo toan 

Hôm nay cảnh vật sinh tồn 

Ngôi nhà xinh đẹp như còn nhớ ghi 

Công cao đức trọng quyền uy 

Chúa thương chúc phúc - Mẹ thi ân đời 

Thánh Cả ân đức tuyệt vời 

Đoàn con sẽ mãi chung lời tạ ơn 

Tình thương ngân mãi cao hơn 

Là tình muôn thuở tràn tuôn lộc Trời 

Hồng phúc chan chứa rạng ngời 

Đoàn con đón nhận khung trời tình yêu 

Thật Tình Yêu quá nhiệm mầu 

Để con kiên vững dãi dầu nắng mưa 

Một ngày dẫu sáng chiều trưa 

Vẫn luôn thuộc trọn lời thưa hôm nào 

“Xin vâng” con quyết gửi trao 

Nơi tình yêu quá ngất cao đất trời 

Thánh giá ân phúc diệu vời 

Cho con cảm nếm muôn đời ngợi ca 

Tình Yêu của Chúa thiết tha 

Tình Yêu sung mãn ngất ngây tâm hồn 

Tình Yêu mãi mãi vuông tròn 

Tình Yêu cao cả sắt son muôn đời. 
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BBỮỮAA  TTIIỆỆCC  LLYY  

 

Con đã cùng Ngài bước song hành 

Dong duổi hành trình Israel 

Ra khỏi Capharnaum nhộn nhịp 

Để đi vào yến tiệc Vượt Qua 

Ôi Giêsu - đường Chúa đi xưa 

Chữa trị bao nhiêu là bệnh tật 

Phong cùi, bại liệt, với mù loà 

Chúa thương giải cứu tha thứ cả 

Con nay cùng Chúa dự tiệc vui  

Nhưng thoáng gợn lên nét đoạ đầy 

Có ai cùng chung bàn tiệc Thánh  

Mà lại đang tâm phó nộp Thầy 

Gương xưa phản bội đáng tiếc thay ! 

Giu-đa ngày đó bán nộp Thầy 

Để lại sầu buồn tang tóc đấy 

Thầy trò ly biệt mãi từ đây. 
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Giệt-si-ma-ni thật diễm phúc 

Đón nhận mồ hôi lẫn máu Ngài 

Giêsu đã nguyện xin tha thiết 

Theo ý Chúa Cha - chẳng dám sai 

 

Ngài đã cầu nguyện suốt đêm thâu 

Đem theo môn đệ ước nguyện sao ! 

Tỉnh thức - cầu nguyện cùng với Chúa 

Các ông mê ngủ - tiếc dường bao ! 

 

Chúa mời gọi các ông trở lại 

Thức tỉnh để ghi nhớ Giờ Ngài 

Quân dữ bắt Ngài đêm khuya vắng 

Các môn đệ cũng trốn chạy Ngài 

 

Đặt địa vị con là môn đệ Chúa 

Lúc trong vườn con phản ứng ra sao ? 

Ôi Chúa ơi - lòng người nhẹ biết bao ! 

Dễ lao đao và rất mau thay đổi 

 

Vừa chắc đó như Phê-rô thề hứa 

Vội chối ngay khi vừa có người nghi 

Là môn đệ Giêsu - ông vội thề 

Không biết người là ai !  Đời thế đó… 
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Cũng may là ông đã biết ăn năn 

Khi mắt ông chạm được tới ánh nhìn 

Của Giêsu bao từ ái dịu hiền  

Để từ đây ông tự hối ăn năn  

 

Riêng phần con tự xét mình kiểm điểm 

Cuộc đời con qua những bước thăng trầm 

Đã đôi lúc quên tình người nồng ấm 

Để đi tìm nhịp sống của trần gian 

 

Xin cho con học biết nét dịu dàng 

Của Giêsu trong suốt thời tử nạn 

Sống lặng thinh tuyệt đối để cùng Cha  

Hoà nhịp chung khế ước cứu độ con 

 

Con xin nguyện ước sắt son mãi 

Để đời con dong duổi dặm trường 

Vẫn luôn có Chúa đồng hành 

Vẹn tròn lời ước trung thành kết giao 

 

Sao cho tình yêu mãi thắm mầu 

Dù đời bão tố vây phủ kín 

Vẫn tin có Chúa ở bên 

Niềm vui sẽ mãi vững bền tháng năm. 
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Đặt bút ghi con đã nghẹn lời 

Suy Tình Yêu Chúa quá diệu vời 

Chết cho loài người con tội lỗi 

Chúa ơi Tình Yêu Chúa tuyệt vời 

 

Chặng Đường Thánh Giá Chúa gọi mời 

Ai theo phải vác đến còng vai 

Như xưa Chúa leo lên đồi vắng 

Nóng cháy tàn thân cát bụi trần 

 

Chúa hỡi đòn vọt đã nát thân 

Lại vác trên vai gánh tội trần 

Chúa sao thấy nặng thân ghì xuống 

Vấp ngã ba lần thấy đau thương ! 

 

Đóng đanh đau đớn xót xa thay 

Mẹ Chúa nhìn theo nát thân gầy 

Đứng vững, Mẹ dâng Con chịu chết 

Đền thay tội lụy của trần gian. 
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Cuối tuần kết thúc Linh Thao 

Cho con cảm nghiệm vươn cao Tình Trời 

Vì duy chỉ có mình Người 

Tình yêu tuyệt diệu cao vời ngất ngây 

Ai nay có được Tình Ngài 

Không còn mơ ước miệt mài đâu đâu 

Trong Ngài có chính chiều sâu 

Trong Ngài mới thấm nhiệm mầu Tình Yêu 

Trong Ngài mức độ cao siêu 

Thật là tuyệt đối - Thiên Triều mới cân 

Ai mà không cảm tình thân 

Nơi Tình Yêu Chúa ân cần bấy nay 

Là người không có lòng ngay 

Sống như vất vưởng đêm ngày lo xa 

Tìm đâu lòng mến vị tha 

Hơn nơi Tình Chúa cao xa muôn trùng 

Ngài mong giây phút tương phùng 

Nơi Tình Yêu Chúa vô cùng đẹp cao 

Con như cảm thấy nghẹn ngào 

Khi suy Tình Chúa dạt dào ân ban 

Muôn ân phúc mãi hoà chan 

Tuôn tràn thác đổ miên man diệu vời 

Là Tình Yêu của Chúa Trời 

Con xin hoà khúc muôn đời ngợi ca 

Tình yêu Thiên Chúa bao la 

Muôn loài môn vật gần xa hợp mừng. 
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Ngắm suy Tình Chúa thật vô biên 

Diễn tả làm sao thoả ước nguyền 

Là Tình Chúa đó bao la quá 

Con người hạn hẹp quá eo xèo 

Con tin Tình Chúa thật cao siêu 

Người người tìm đến nét huyền siêu 

Chữa lành bệnh tật khôn xiết kể 

Uy lực cao sâu quá nhiệm mầu 

Tình Chúa bao la, rất bao la 

Thử thách đời ta vẫn lan xa 

Tìm trong Tình Chúa muôn thế hệ 

Ân phúc trào ban mãi chan hoà. 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa yêu người tội lỗi - thứ tha 

Chúa yêu phàm nhân kiếp nhạt nhoà 

Chúa yêu con người luôn sa ngã 

Chúa yêu để dẫn về với cha. 
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Chúa là nguồn vui của con 

 

 

 

Còn chi đánh đổi lòng son ước nguyền 

Đời con nguyện sống trinh nguyên 

Theo gương của Chúa ưu phiền màng chi 

Giêsu con mãi khắc ghi 

Tình yêu của Chúa có chi sánh bằng 

một đời nguyện sống trinh trong 

Khó nghèo, Vâng phục thong dong nguyện cầu 

Ơn Ngài con giữ trước sau 

Một đời Thánh hiến - nhiệm màu tình thương 

Dù cho đời lắm phong sương 

Cao dầy tình Chúa - Hoa hương sáng ngời 

Con yêu Chúa mãi không ngơi 

Tìm trong lý tưởng tuyệt vời niềm vui 

Tình thương có một không hai 

Giêsu ái tuất - miệt mài tìm con 

Con nguyền luôn mãi sắt son 

Yêu Cha con quyết vuông tròn lắng sâu 

Thắm tươi như lúc khởi đầu 

Thiết tha yêu Chúa là câu ân tình. 
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Tượng Đài Linh Thánh ân tình 

Đoàn con quy tụ - hương kinh cất lời 

Hướng về Cha đã một đời 

Hy sinh - yêu mến sáng ngời mẫu gương 

Đoàn con đón nhận tình thương 

Cha dành trọn vẹn - Kho tàng thánh thiêng 

Yêu thương nhắn nhủ dạy khuyên 

Các con giữ mãi ơn riêng gọi mời 

Thánh thiêng cao quí tuyệt vời 

Nũ tu của Chúa - trọn đời trinh trong 

Giêsu luôn những ước mong 

Cho đoàn nghĩa tử một lòng hiếu trung 

Đoàn con khấp khởi vui mừng 

Dâng Cha trọn nghĩa thuỷ chung diệu vời. 
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Giêsu Bí Tích Tình Yêu 

Ôi sao huyền nhiệm cao siêu khôn lường 

Ẩn trong Bí Tích Tình Thương 

Chúa luôn chờ sẵn cuối đường tình yêu 

Cho dù nhỏ bé trăm chiều 

Giêsu Thánh Thể thương yêu vô vàn 

Thánh ân phúc lộc tràn ban 

Cho đời con nhỏ ngập tràn yêu thương 

Chúa ôi - Thánh Thể - Tình Thương 

Cho con giữ mãi lời thề trung kiên 

Tình yêu Chúa thật vô biên 

Rộng-dài-cao quí triền miên vô bờ 

Con xin đến để nương nhờ 

Dựa vào lòng Chúa - Tôn thờ tình Cha 

Giêsu Chúa thật bao la 

Cho con say đắm mặn mà thiết tha 

Giêsu là khúc tình ca 

Con luôn say đắm yêu Cha chung tình 

Dù cho con phải hy sinh 

Vẫn luôn giữ mãi bên mình Giêsu 

Người tình muôn thuở nghìn thu 

Thiên Đàng ước được Giêsu muôn đời. Amen 



Dieäu Huyeàn Tình Chuùa 2 

94 

VVỊỊ  TTHHÁÁNNHH  CCỦỦAA  HHOOÀÀ  BBÌÌNNHH  

Ôi Thánh Phanxicô 

Mẫu gương sáng từ bỏ 

Mọi sự để theo chúa 

Ngay cả đến mình trần 

Trọn vẹn cả tấm thân 

Ngài muốn nên giống Chúa 

Thật sự chết cho đời 

Ôi Tình Yêu tuyệt vời 

Cho con theo bước Người 

Tìm về trong tuyệt đối 

Là chính nguồn cậy trông 

Đời con vẫn hằng mong 

Giêsu là tất cả 

Giêsu là Anh Cả  

Giêsu là Thầy Cả 

Giêsu và Giêsu 

Trọn đời con ấp ủ 

Trào mộng ước thiên thu 

Nơi tình Cha thắm thiết 

Tình yêu con trinh khiết 

Dâng trọn vẹn tuổi thơ 

Trao về Ngài khối óc 

Tâm tư toả sáng, mờ 

Luôn mong ước đợi chờ 

Cùng Ngài con sánh bước 

Luôn tiến về phía trước 

Tìm vế suối Trường Sinh 

Cho cuộc sống tâm linh 

Say ngời Thánh ý Chúa 

Để không còn hoen úa. 
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Giữa hàng bạch lạp lung linh 

Rừng hoa hồng bạch tuyết trinh trắng ngần 

Tôn thờ Bí Tích ân ban 

Đoàn con sùng kính chứa chan ân tình 

Sấp mình lạy Chúa uy linh 

Vì yêu Chúa đã ẩn mình lặng yên 

Trong hình bánh nhỏ trinh nguyên 

Cho con cảm nghiệm diệu huyền Tình Yêu 

Vút cao, cao vút huyền siêu 

Là tình yêu Chúa hoa tiêu Nước Trời 

Trung Trinh, Thánh Đức rạng ngời 

Bao la vĩ đại tình đời sánh sao 

Ngút cao, cao ngút trên cao 

Nhưng lại yêu thích ngự vào lòng con 

Một đời bền vững sắt son 

Âm thầm bên Chúa con xin tỏ bày 

Tình Cha cao quí đẹp thay 

Đoàn con thơ bé đêm ngày bên Cha 

Gẫm suy tình Chúa bao la 

Suối nguồn lai láng mưa sa thấm nhuần 

Ân ban trải rộng hồng trần 

Đời con phủ lấp ân tình trời cao 

Nhỏ hèn diễn tả làm sao 

Con nay chỉ biết cúi đầu nguyện suy 

Trước Tình yêu Chúa quyền uy 

Bao la trải rộng quang huy rỡ ràng 

Tâm tư choáng ngợp bàng hoàng 

Niềm vui sâu lắng con hằng tri ân 

Ơn Cha phủ kín đời con 

Ơn Người quảng đại nét son sáng ngời 

Con xin mượn bút thay lời 

Tâm tình cảm tạ một đời hồng ân. 
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NNggààyy  88..22..22000022  

 

 

Chúa đến thăm con nhẹ nhủ hồn 

Dù chiều hoang tím của hoàng hôn 

Hay Bình minh thắm chân trời đỏ 

Tình Chúa yêu con mãi đượm hơn 

Con nghe lòng xao xuyến bâng khuông 

Nỗi buồn mông lung thật ngỡ ngàng 

Tuổi đời con đã năm mươi mấy 

Giữ mãi trẻ thơ đẹp rạng ngời 

 

 

  

NNggààyy  1100..22..22000022 

Chìm trong tình Chúa đến muôn đời 

Đời con ngụp lặn suối tình khôi 

Tình con trong Chúa luôn kiên vững 

Để luôn cảm nghiệm Chúa tuyệt vời 

Đời con đã thuộc trọn về Người 

Dâng hết để yêu Chúa khôn vơi 

Tình con cùng Người luôn thắm thiết 

Thánh hiến cho Cha cả một đời. 
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Mừng ngày mồng tám tháng ba 

Ơn cao nghĩa nặng tình Cha trải dài 

Cả nhà tươi thắm nụ cười 

Ca vang Tình Chúa tuyệt vời khắc ghi 

Cho con là phận nữ nhi 

Nhưng luôn thao thức thực thi ý Ngài 

Thánh ân tuyệt mỹ cao vời 

Cho con cảm nhận một đời hồng ân 

Dù trong phận kiếp hồng trần 

Ơn gọi nên Thánh muôn phần vươn cao. 
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          TTrrầầmm  

              LLặặnngg 

 

Trầm lặng tình con là của Chúa 

Cảm hóa tình con thuộc về Ngài 

Rao truyền tình Chúa con không ngại 

Hoan ca tình Chúa mãi muôn đời 

 

Cung chiêm Tình Chúa thật tuyệt vời 

Là biển bao la khối tình trời 

Con xin nép mình về bên Chúa 

Là khúc diệu ca thật rạng ngời 

 

 

 

 

 

 

 

Lặng thầm con đến xin thủ thỉ 

Tình Cha diệu vời quá hải hà 

Thắm thiết tình con xin tha thiết 

Cảm nhận Tình Cha ôi thiết tha. 
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              TTrrii    ÂÂnn  

 

Chúa đã ban cho con 

Năm mươi lăm tuổi tròn 

Cuộc đời con chan tưới 

Hồng ân thắm ơn thiêng 

Hành trình cuộc đời con 

Thắm tươi ơn suối nguồn 

Là tình thương của Chúa 

Con đáp lại tình con 

Luôn thắm đượm tình con 

Dù có phải héo mòn 

Trong công việc chồng chất  

Con vẫn luôn tươi thắm 

Tình Cha đẹp vô song 

Hơn thế gian tình nồng 

Mau phai tàn năm tháng 

Đời con xin nguyện ước 

Một mình Cha yêu thương 

Dù trong cả đoạn trường 

Vẫn hiên ngang kiên vững 

Tin vào tình Cha mãi 

Là gia nghiệp trọn đời. 
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đđứứcc  hhiiềềnn  llàànnhh  

 

Hiền lành hay dịu hiền 

Là hình ảnh Con Chiên 

Được đem đi xén lông 

Thật hiền lành thinh lặng 

Và hình ảnh thân thương 

Của cây sậy Chúa nương 

Của tim đèn còn khói 

Chúa yêu thương là thế 

Hiền lành và khiêm nhường 

Cương nhu thật hiền hoà 

Nền tảng nhà nhân đức 

Trong đời sống trọn lành 

Thật cương nghị thẳng thắn 

Không khuất phục tội lỗi 

Chỉ xin được cúi đầu 

Trước nhân đức khiêm nhường 

Khiêm nhường là sự thật 

Phải nhìn trong đúng nghĩa 

Can đảm và đứng đắn 

Vinh dự là bông hoa Đức Ái. 

Thi khiêm nhường hiền lành 

Còn tiến xa hơn nữa 

Từ trong tâm sâu xa 

Chứ không phải bề ngoài 

Nhát đảm và nhu nhược 

Noi gương Chúa Giêsu 

Học sống đức hiền từ 

Yêu thương và phục vụ. 
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SSIINNHH  NNHHẬẬTT  ĐĐỨỨCC  MMẸẸ  

Ngày 8.9.2002 Ngày 8.9.2002 Ngày 8.9.2002 

 

Đất trời bừng sáng ánh bình minh 

Mừng ngày Sinh Nhật Mẹ Đồng Trinh 

Mầu Nhiệm Cứu Độ nay đã đến 

Tạ ơn Thiên Chúa cứu sinh linh 

 

Mừng Chị diễm phúc cùng Sinh Nhật 

Với Mẹ Đồng Trinh vui sướng thật 

Chúc Chị mãi mãi nên giống Mẹ 

Yêu thương tràn ban nơi muôn vật 

 

 

 

 

  

NNggààyy  1155..99..22000022  

Muôn vàn tạ ơn Chúa nhân lành 

Thương ban hồng phúc những lòng thành 

Khấn xin Cha dủ tình thương đoái 

Ban cho đoàn con được an bình 
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NNăămm  22000044  

 

 

 

 
o Cầu nguyện  ........................................   

o Kinh Lạy Cha .....................................   

o Trả lời saoo đây?  ..............................  

o Chỉ Ngài là duy nhất đời con  ........   

     (TV 62 và 138) .....................................  

o Những lá đối đầu  ..............................  

o Mọi người đều phạm tội  

     Nắm lấy cơ hội  ....................................  

o Phút giải hoà ......................................  

o Như mọi người  ..................................  

o Cái không diệt tan cái có ................  

o Bài ngoại khoá  ..................................  

o Tôi là tôi  ..............................................  

o Vì ai đây  ..............................................   

o Dám không .........................................  

o Con tim như Chúa  ...........................  

o Bài ca cảm tạ  .....................................  
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CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN  

 

1. Âm vang lời ớcư nguyện XIN 
Ngân xa mãi tới Thiên Đình trời cao 
Vì lòng con ước nguyện sao 

      Kết hợp với Chúa - mến yêu muôn đời 
Nhất là cho Thánh ý Người 
Được nên trọn vẹn tuyệt vời nơi con 
Tư tưởng – lời nói vuông tròn 

      Đưa vào hành động song toàn mới nên 
Hiệp thông, hiệp nhất trung trinh 
Như cây nho với thân mình cây nho 
Tôn thờ Đấng Chịu Đóng Đinh 

      Gắn vào Thập Giá chữ “Tình” trung kiên 
Sống sao hợp ý Chúa trên 
Nên một với Chúa – bạn hiền Giêsu 
Đó thật cứu cánh Đời Tu 
Sống sao chỉ có Giêsu ân tình 
Sao cho suốt cuộc đăng trình 

 

2. Con người CỤ THỂ : bóng hình Giêsu 
Chính là trao gửi lắng lo 

      Niềm vui trộn lẫn – nắng mưa cuộc đời 
Dâng lên cụ thể kiếp người 
“Ái ố hỉ nô...” nét cười tươi duyên 

 

3. Nơi bầu không khí tình yêu 
      Riêng ta với Chúa chung niềm ước mơ 

Ngắm suy tình Chúa vô bờ 
Thì sao ta dám hững hờ thờ ơ 
Chính Ngài gợi hứng hồn thơ 
Cho con nắm bắt tình Cha tuyệt vời 
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4.  Nói lên tâm sự với Người  
Là lời cầu nguyên một đời dâng lên 
Chúa hằng thấu suốt tâm can 
Đời con Chúa dệt đan nên hình hài 
Coi như tuyệt tác của Ngài 
Con xin đón nhận an bài yêu thương 
Tìm trong cõi phúc Thiên Đường 
Chính cuộc gặp gỡ chờ mong đây rồi 
Những ngày bận rộn ngược xuôi 
Xa rời những tiếng xe hơi ồn ào 
Tìm trong bầu khí thanh cao 
Giữa đồi núi với trời cao trong ngần 
Biển nuớc tiếng sóng vọng ngân 
Bức tranh tuyệt mỹ – hồng ân vô bờ 
Giúp con góp lại ý thơ 
Nói lên tâm sự con chờ đã lâu 
Tình Cha dài – rộng – cao – sâu  

      Tình con nhỏ bé sánh đâu cho bằng ! 
Tình Cha vươn tới Vĩnh Hằng 

      Tình con đơn mọn “nhì nhằng” thiệt hơn 
Tình Cha bác ái từ nhân 
Tình con tính toán đo cân hẹp hòi 
Chúa ơi suy nghĩ sự đời 

      Con luôn cảm nghiệm cao vời tình Cha 
Yêu con tha thiết, thiết tha 
Cho con cảm nếm tình Cha ngọt ngào 
Cho con khắc cốt ghi sâu 
Cho con in đậm chữ “YÊU” là Ngài. 
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KKIINNHH  LLẠẠYY  CCHHAA  

(Ga 4,1-42) 

 

Lời kinh quan trọng nhất  

Chúa Giêsu truyền dạy 

Để chúng ta nhận thấy 

Tình yêu Thiên Chúa Cha 

Lời kinh như hoan ca 

Chúc tụng tình yêu Chúa 

Để Nước Cha muôn thuở 

Dưới đất – như trên trời 

Kêu gọi hết mọi người 

Nhận ra Thánh Ý Chúa 

Để danh Cha rạng tỏ 

Người muôn nước kính tôn 

Xin cho đủ tiêu dùng 

Vật chất và tinh thần 

Hai của ăn cần thiết 

Người người được an vui 

Cay đắng với ngọt bùi 

Chung chia trong tình Chúa 

Hồng ân luôn chan chứa 
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Tình anh em một nhà 

Êm đềm bao tha thiết 

Con vô cùng cảm động 

Khi đọc trình thuật Kinh Lạy Cha 

Chúa Giêsu dạy ta 

Hiểu biết mầu nhiệm cao xa 

Vâng lệnh ý Chúa Cha 

Con thờ lạy Chúa Giêsu  

Dạy con đón nhận “Cha” từ trời 

Dạy con mầu nhiệm cao sâu 

Ba Ngôi cực thánh thương yêu nhân trần 

Dạy con biết sống ân cần 

Lo phần thực tế –Lo phần thiêng liêng. 
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ttrrảả  llờờii  ssaaoo  đđââyy  ??   

Trả lời sao đây khi chiêm ngắm Ngài 

Đặt Ngài làm trung tâm điểm đời con 

Theo Thánh Phaolô vũ trụ nhân sinh 

Đức Kitô chính diện thắm ân tình 

Ngài chính là câu trả lời sâu lắng 

Cho cuộc đời nhiều nỗi đắng cay 

Con hằng nguyện theo Chúa đêm ngày 

NGÀI là câu trả lời mau mắn 

Luôn VỚI NGÀI dù trắng hay đen 

Luôn TRONG NGÀI muôn nỗi truân chuyên 

Luôn NHỜ NGÀI quên hết nỗi niềm 

Để VÌ NGÀI sống mãi trường niên 

Đó là tất cả con SUY NGUYỆN 

Nói lên trong lời con CẦU NGUYỆN 

Thầm thì tâm sự con NGUYỆN NGẮM 

Ngước trông lên Ngài con CHIÊM NGẮM 

Đi vào ý thức con SUY NIỆM 

Ngất ngây say lúc con VÔ NIỆM 

Đó Ngài ơi dường như con ước nguyện 

Luôn bên Ngài trong cõi vô biên 

Đi vào cõi phúc của vọng ngân 

Tình Yêu Thiên Chúa thật vô ngần 

Con chiêm ngắm Xuất Thần VÔ NIỆM 

Cảm nghiệm duy Ngài là Gia Nghiệp 

Đời con Qui Kitô ôi mầu nhiệm ! 

Nhưng chính là lẽ sống đời con 

Đây là câu trả lời con đón nhận. 
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CCHHỈỈ  NNGGÀÀII  LLÀÀ  DDUUYY  NNHHẤẤTT    

TTRRỌỌNN  ĐĐỜỜII  CCOONN  

THÁNH VỊNH 62 và 138 

 

Cảm nghiệm Tình Yêu Chúa Quan Phòng 
Lắng lo bên ngoài, tận bên trong 
Dù cho tư tưởng hay lời nói 
Ngay trong hành động vẫn ước mong 

Ngài đến cho thoả nỗi chờ trông 
Ngày tháng qua mau những nhớ nhung 
Tình cảm mau qua và chóng hết 
Chỉ mong Tình Chúa mãi trong lòng 

Thấu biết con từ những long đong 
Vất vả dựng xây cho Hội Dòng 
Đôi khi bừng tỉnh con sợ hãi 
Con có làm đúng Ý Cha không ?! 

Thế đó, nên con rất bận tâm 
Khi có Chị Em không hết lòng 
Vì Chúa, vì Dòng, phục vụ hết 
Tin vào Tình Yêu Chúa bao dung 

Xin Chúa giúp con sống yêu thương 
Để con học nơi Chúa khiêm nhường 
Hiền lành và luôn luôn vui vẻ 
Sống sao thể hiện nét phi thường 

Mình Chúa và Con đủ lắm rồi 
Nhưng còn xã hội phải gương soi 
Đời con dâng trọn phục sự Chúa 
Dâng trót Tình Yêu Một Chúa thôi. 
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Sống là thế đó Chúa ơi 

Nghiêng về chống đối – chê bôi, nói hành 

Nghĩ về kiếp sống mong manh 

Con xin dốc quyết chân thành hiến dâng 

Cho dù có lắm bâng khuâng 

Con xin nhất quyết sống luôn đơn thành 

Cho dù lừa dối lưu manh 

Con xin cương quyết thi hành lệnh Cha 

Cho dù gian lận điêu ngoa 

Con xin giữ mãi điều Cha ban truyền 

Sống ngay, sống thật Chúa khuyên 

Con xin cố gắng giữ liên trong đời 

Bao là tội luỵ khuynh thời 

Cạnh tranh, gian dối tơi bời luỵ sa 

Hẳn là mưu chước quỷ ma 

Lừa bịp, điên đảo gần xa trong ngoài 

Quả là nó chẳng trừ ai 

Chờ chực đợi sẵn có ngày chộp cơ 

Nếu như sống thật đơn sơ 

Theo lời Chúa dạy trẻ thơ chân thành 

Mai này cõi phúc thiên đình 

Đã luôn đợi sẵn để dành cho ai 

Sống luôn nhân ái miệt mài 

Hy sinh đón nhận an bài tình Cha 

Đền bù những khúc “Ai ca” 

“Những là” cách thức lân la “đối đầu” 

Họ đâu nghĩ được chiều sâu 

Của tình yêu Chúa bấy lâu sẵn chờ 

Ai ơi chớ có ơ hờ 

Vì tình yêu Chúa bến bờ đợi trông. 
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MMỌỌII  NNGGƯƯỜỜII  ĐĐỀỀUU  ĐĐÃÃ  PPHHẠẠMM  TTỘỘII  

 

 

Dệt con nên tấm hình hài 

Mẫu thân lòng mẹ u hoài tội khiên 

Tổ tông xưa đã lưu truyền 

Bất tuân lệnh Chúa ưu phiền hậu lai 

Giêsu là Chúa Ngôi Hai 

Giáng sinh mặc lấy hình hài như ta 

Ôi tình Chúa quá cao xa : 

Cứu nhân độ thế, thứ tha tội tình 

Ôi tình Chúa quá quyền linh 

“Mọi người phạm tội” dủ tình thứ tha 

Ôi tình yêu Chúa bao la 

Bao dung, nhân hậu thiết tha kêu mời 

“Nắm lấy cơ hội” ai ơi 

Đây dịp thuận lợi ĐẤT TRỜI GIAO DUYÊN 

Tìm trong giây phút bình yên 

Thinh lặng bên Chúa thoả niềm ước mơ 

Cảm nghiệm tình Chúa vô bờ 

Suy, Chiêm, Ngắm, Niệm bao giờ cho cân ! 

Tình yêu Chúa thật vô ngần 

Tràn tuôn như thác nước ghềnh tràn lan 

Thấm vào từng tấc đất vàng 

Thắm tươi mầu mỡ rỡ ràng trổ sinh 

Hoa thơm trái ngọt hữu tình 

Gọi mời nhân đức trung trinh sáng ngời 

“Mọi người phạm tội” ai ơi 

“Nắm lấy cơ hội” Chúa Trời cứu ta 

cảm nhận tình Chúa hải hà 

để ta được hưởng chan hoà Yêu Thương. 
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Cảm nhận tình Chúa vô biên 
Đã thương chọn kiếp phàm nhân cứu đời 

Cảm thông thân phận con người 
Sinh trong tội lỗi đất trời cách xa 

Cảm thông số kiếp nhạt nhoà 
Nên Ngài đến để cho ta Vĩnh Hằng 

Cảm thông một kiếp long đong 
Nên Ngài sinh xuống trong hang bò lừa 

Cảm thông cuộc sống nắng mưa 
Nên Ngài đến để cho ta thuận hoà 
Cảm thông cảnh sáng chiều trưa 

Nên Ngài đến để chan hoà yêu thương 
Cảm thông cảnh sống nhiễu nhương 

Nên Ngài đến dạy cho phường ác tâm 
Cảm thông bao cảnh lỡ lầm 

Nên Ngài đến để xoá tan hận thù 
Cảm thông cuộc sống âm u 

Ngài đem ánh sáng soi cho tỏ tường 
Dạy cho ta sống khiêm nhường 

Gương lành Ngài đến ở cùng chúng ta 
Giêsu ân phúc chan hoà 

Giêsu Cứu Chúa sinh ra khó nghèo 
Na-gia-ret sống cheo leo 

Đêm ngày vất vả, sớm chiều lo toan 
Giúp con được sống yên hàn 

Cảm nghiệm Tình Chúa tuôn tràn đời con. 
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Mầu Nhiệm cao quý đẹp thay 
Ngài sinh xuống thế làm Người như ta 

Ngôi Lời Nhập Thể cao xa 

Thế mà chọn Mẹ : đàn bà bình dân 
“Như mọi người” đã dấn thân 

sống trong xã hội cơ bần sẻ chia 

Sống đời lam lũ sớm khuya 
30 năm ròng rã chốn quê âm thầm 

3 năm dong duổi đường trần 

Rao truyền Cứu Rỗi Tin Mừng hiến trao 
Nguồn ơn Cứu Độ dâng trào 

3 năm Ngài sống Khó nghèo tận căn 

Không nhà, không chỗ nương thân 
Tới đâu Ngài cũng ân cần trao ban 

Quyền năng chữa trị thần linh 

Mọi căn bệnh được chữa lành nhờ TIN 
Ơn lành phúc lộc triền miên 

Ngài tuôn đổ xuống khắp miền Trung Đông 

Nơi Ngài vẫn ước cùng mong 
Cho dân đón nhận Tin Mừng trời cao 

Phúc Âm thứ nhất truyền rao 

Cho dân tuyển chọn Yếu Duyên  của Người 
Tình thương Chúa quá tuyệt vời 

Dành trọn ĐẤT HỨA – khung trời ÍCH DIÊN 

Mong cho dân Chúa bình yên 
Để dân riêng Chúa ấm êm trong ngoài 

Nhưng họ đâu nhận biết Ngài 

Ngôi Hai Nhập Thể Cứu đời luỵ sa 
Họ vẫn trông đợi ai kia 

Thật là đáng tiếc họ chưa thấm nhuần 

Ơn cao siêu đó vô ngần 
Con xin thờ lạy ân ban cao vời : GIÊSU 
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Suy về Ơn Gọi tuyệt vời 

Chúa cho con được làm người phúc thay 
Lại cho con được ngày ngày 

Tôn thờ Một Chúa Ba Ngôi diệu kỳ 
Mầu Nhiệm cao trọng huyền vy 

Được làm con Chúa quyền uy cao vời 
Chúa ơi, tình Chúa khôn vơi 

Sẵn sàng chọn gọi loài người chúng con 
Kêu mời dâng tấm lòng son 

Đi vào tận hiến chu toàn ý trên 
Tìm trong ý chí trung kiên 

Con đường của Chúa triền miên vững bền 
Mời gọi con ngước cao lên 

Lắng nghe “tiếng gọi” vang rền từ trong 
Tâm hồn con thấy rộn ràng 

Đáp tình Yêu Chúa ngút ngàn mê say 
Cho dù cuộc sống đổi thay 

Đi vào tử đạo hằng ngày vẫn vui 
Đón nhận tình Chúa tuyệt vời 

Con luôn ca khúc rạng ngời vang xa 
Đời con lời hát hoan ca 

Nét cười dâng Chúa bông hoa đầu mùa 
Tâm tình sâu thẳm thân thưa 

Chúa là tất cả nắng mưa cuộc đời 
Con xin chọn MỘT CHÚA THÔI 
Chúa là tất cả ĐỜI ĐỜI của con 

Tâm tình con mãi sắt son 
Hiến Dâng về Chúa vuông tròn đời con. 
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((BBÀÀII  NNGGOOẠẠII  KKHHOOÁÁ))   

 

Giây phút đầu tiên năm mới này 
Lời nguyện giao thừa cao quý thay ! 
Cảm nghiệm ngất ngây dâng về Chúa 
Lời kinh đọng lại Trái Tim đầy. 

Con muốn vùng dậy hát vang lời 
Tình yêu của Chúa quá tuyệt vời 
Nhưng còn mệt mỏi, con ngại nói 
Chỉ lâm râm cùng với mọi người. 

Con xin dâng Chúa nỗi đầy vơi 
Một thoáng năm qua vẫn để đời 
Mọi điều hay dở con dâng hết 
Trong vòng tay Thiên Chúa tuyệt vời. 

Nhìn ngắm cảnh Mẹ dưới bầu trời 
Nét đẹp cao siêu với niềm vui 
Con được gần Mẹ sung sướng quá 
Lòng nhẹ lâng lâng tiếng “Mẹ ơi”. 

Đón mừng Năm Mới với Trời mây 
Biển Cả – Núi Rừng ở chốn này 
Tâm hồn trào dâng niềm cảm mến 
Tình Chúa vô biên tình con ngất ngây. 

Cảm tạ tình Chúa quá cao vời 
Tình Mẹ – Tình Cha Thánh khôn vơi 
Ban cho Hội Dòng con hưởng nếm 
Hồng phúc – Ơn Thiêng ngất khung trời. 
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Chúa cho con vào đời 
Một cá vị tuyệt đối 
Không ai thay thế nổi 
Vì Tôi chính là Tôi. 

Chúa thật quá siêu vời 
Dựng nên mỗi con người 
Như thể là độc nhất 
Đi vào thế giới này. 

Một thế giới tuyệt vời 
Nhưng nhiều phức tạp thay 
Vững lòng không chuyển lay 
Với nhịp sống vơi đầy. 

Chính trong môi trường này 
Con nhìn trong tâm thức 
Tình Chúa thật vô biên 
Tìm ra được khế ước. 
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VVÌÌ    

AAII    

ĐĐÂÂYY  

  ??  
Ngất ngây dâng hiến đời mình 

Nhiều khi tự hỏi thật tình vì ai ? 

Muôn công nghìn việc trải dài 

Con luôn tất bật đêm ngày xốn xang 

Đôi khi con lại bàng hoàng ! 

Tìm trong tâm thức  con hằng khát khao 

Tìm Ngài của lễ hiến trao 

Vì Ngài mục đích của bao công trình 

Cho con chớ có tìm mình 

Bất luận gì khác cũng dành một bên 

Để con đạt được ước nguyền 

Qui Kitô vẫn một niềm của con. 
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DDÁÁMM    

KKHHÔÔNNGG  ?? 

( Rm 8, 35 - 39) 

 

Lời Khấn con đã công khai 

Tuyên xưng trước mặt bao người chứng nhân 

Vâng Phục – Khiết Trinh – Thanh Bần 

“ Dám không” giữ trọn vẹn phần hiến trao 

Tinh Thần của Chúa Khó nghèo tâm can 

Như cầu cần thiết ân ban tuỳ thời 

“Dám không” để quyết tâm thôi 

Tinh thần Vâng phục - trọn đời Khiết trinh 

Theo Chúa từ bỏ chính mình 

Nhận làm gia nghiệp trọn tình Giêsu 

Chúa là cứu cánh đời tu 

“Dám không” để Chúa luyện ta tinh tuyền 

“Dám không” can đảm chu toàn 

“Dám không” nên Thánh như lòng Chúa mong 

“Dám không” để sống cảm thông 

Lo tìm ý Chúa suốt trong cuộc đời 

Chúa ơi – Tình Chúa cao vời 

Yêu thương tha thứ – Rạng ngời thiết thân 

Nguồn suối phúc lộc tràn tuôn 

Cho con gương mẫu đúc khuôn yêu người 

Như Giêsu sống tuyệt vời 

Yêu người như Chúa – Trọn đời dâng trao 

Sống như Chúa thật đẹp cao 

Nét đẹp Tu Sĩ – Bút nào tả cân. 
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CCOONN  TTIIMM  NNHHƯƯ  CCHHÚÚAA  

 
Chúa dạy con sống yêu thương 

Con tim như Chúa biết nhường nhịn nhau 

Thuận hoà – hạnh phúc trước sau 

Tâm đầu ý hợp sống sao chân tình 

Nổi bật lên nét Hy Sinh 

Sao cho “Một nhịn chín lành” là vui 

Cuộc sống “Chín bỏ làm mười” 

Sẽ mau gặt hái nét cười từ tâm 

Con tim như Chúa âm thầm 

Tinh thần phục vụ lắng trầm yêu thương 

Học nơi Chúa đức khiêm nhường 

Hiền lành thực sự tự trong đáy lòng 

Con tim như Chúa cảm thông 

Con tim như Chúa tín trung vẹn tròn 

Một lòng yêu mến sắt son 

Để con luôn mãi keo sơn cùng Ngài 

Tình yêu có một không hai 

Là tình yêu của CON NGƯỜI : GIÊSU 

Tình yêu quảng đại nhân từ 

Tình yêu tha thứ không bờ biên cương 

Tình yêu mạnh mẽ phi thường 

Cho con từng bước theo đường Ngài đi 

Giêsu : Chúa rất từ bi 

Xin cho con sống thực thi Lời Ngài 

Yêu thương, Chúa đã kêu mời 

CON TIM NHƯ CHÚA – MỘT ĐỜI HIẾN DÂNG. 



 

  Diệu Huyền Tình Chúa 2  

 

119 

BBÀÀII    

CCAA    

CCẢẢMM  TTẠẠ  

 

 

 

 

 

Tám ngày Hồng Phúc qua mau 
Đoàn con cảm mến ghi sâu ân tình 

Cảm tạ Cha đã hy sinh 
Thời gian quý báu “bỏ mình” đến đây 

Tám ngày Hồng Phúc ngất ngây 
Giúp đoàn con hưởng chuỗi ngày linh thao 

Dưới chân Đức Mẹ Bãi Dâu 
Đoàn con cảm nhận chiều sâu Vĩnh Hằng 

Qui Kitô -  sống an bình 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành nơi Cha 

Khôn ngoan – Thánh Đức – Hiền Hòa 
Nét cười dí dỏm hương hoa cho đời 

Cuộc sống Cha mãi rạng ngời 
Giêsu - thắm đượm tuyệt vời gần xa 

Chúng con xin cảm tạ Cha 
Dâng lời cảm mến thiết tha chân thành 

Như trời cao – biển trong 
Dâng về Cha trọn tâm tình Biết Ơn. 
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