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Nhập lễ 

1. CA LÊN ĐI 3          

Kim Long 
1. Ca lên đi ! Thần thánh trên thiên đình hiển vinh mừng Chúa yêu 

thương trần gian đến muôn ngàn đời.  

ĐK. Ca lên đi ! Chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần hoàn ơn ! Ca lên 

đi ! Triều thần ơi ! Ca lên đi ! 

2. Ca lên đi ! Mọi thế nhân qua dòng thời gian mừng Chúa yêu 

thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

3. Ca lên đi ! Trời đất bao la ngợp kỳ công mừng Chúa yêu thương 

trần gian đến muôn ngàn đời. 

4. Ca lên đi ! Rừng núi đua chen ngàn cỏ hoa mừng Chúa yêu 

thương trần gian đến muôn ngàn đời. 

2. CA LÊN ĐI  4            

Kim Long 
Ca lên đi hỡi triều thần thánh trên trời. Hiệp cùng muôn dân tấu hòa 

nơi nơi, muôn bài ca chan chứa tình yêu.  

1. Mừng Chúa Cha uy quyền. Nguồn tác sinh diệu huyền. Tình 

Người bao la vững bền thiên thu ôi tình yêu muôn đời cao sang. 

ĐK: Ca lên đi hỡi thiên cung. Ca lên đi hỡi nhân trần. 

2. Cùng hát khen ngôi lời, đã giáng sinh trên đời. Tình Người bao la 

vững bền thiên thu ôi tình yêu muôn đời cao sang. 

3. Mừng Thánh Linh nhân hiền, ủ ấp ai ưu phiền. Tình Người bao la 

vững bền thiên thu ôi tình yêu muôn đời cao sang. 

3. CA LÊN ĐI 6           

Kim Long 
1. Khi ánh bình minh dâng cao dâng. Từng đàn chim đùa vui ca hát. 

ĐK. Xin thần thánh trên thiên đình CA LÊN ĐI ! Xin trần thế muôn 

phương cùng CA LÊN ĐI ! Tiếng tán tụng vang cung trời, ngợi 

khen Chúa uy linh muôn đời. 

2. Khi bóng hoàng hôn rơi lung linh. Màn trời đêm đẹp muôn tinh 

tú.  

3. Khi gió mùa xuân thơm muôn hương. Và ngàn hoa đẹp tươi phô 

sắc. 

4. Khi nắng hạ điểm tô muôn hoa. Màu vàng tươi đẹp trên nương 

lúa. 
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4. CHÚA CHIÊN LÀNH     

K. Long – H. Khánh 
ĐK: Chúa chiên lành Người thương dắt tôi đi, tôi không sợ chi, tôi 

không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi được nghỉ ngơi, 

bên dòng suối mát Người tăng sức cho tâm hồn. 

1. Vì quý trọng danh Người, Người dìu tôi đi trên đường công chính, 

Dù qua thung lũng mù sương, tôi luôn vui sướng tựa nương bên 

Người. 

2. Người thiết tiệc hoan lạc, đặt bàn ngay trên quân thù gian ác. Tràn 

ly ban rót rượu ngon, luôn luôn chan tưới dầu thơm trên đầu. 

3. Nhờ phúc lộc chan hòa, nhuần gội như mưa trên đầu tuôn xối. 

Ngày đêm vui sống thảnh thơi, trong nơi cung thánh hồn tôi 

nương nhờ. 

5. CHUNG LỜI TẠ ƠN       

Nguyễn Duy 
ĐK: Trong hân hoan chúng con về nơi đây. Mang tin yêu mơ ước 

nồng say cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. 

1. Bao năm tháng con hằng ước mơ, về bên Chúa hát khúc tạ ơn. Ôi 

giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng tràn ý xuân. 

2. Như nai khát mong nguồn nước trong, hồn con khát chính Chúa 

tình thương. Con vui sướng trở về thánh cung cho cõi lòng vuông 

tròn ước mơ. 

3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con, tình yêu Chúa nối kết 

đoàn con. Xin dâng Chúa trong một khúc ca. Lời cảm tạ muôn 

đời thiết tha. 

6. DẪN BƯỚC CON ĐI    

Kim Long 
ĐK: Ánh sáng và chân lý Chúa, xin dẫn bước con đi. Tiến mãi về 

trên núi thánh về chốn quang vinh Ngài. 

1. Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, gần Ngài lòng con sướng vui, con sẽ 

nảy đàn tuyên xưng Chúa rằng Ngài là Thượng đế con. 

2. Sao Chúa nỡ chối từ ruồng rẫy, vì Ngài là nơi náu thân. Sao Chúa 

để con điêu linh mãi, bị địch thù uy hiếp luôn.  

3. Sao bối rối thân sầu hồn hỡi, một niềm cậy trông Chúa ơi. Tôi sẽ 

còn ngợi ca danh Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa tôi.  



 3 

7. ĐI VỀ NHÀ CHÚA                 

 Ngọc Linh 
1. Đi về nhà Chúa bao năm cách xa nhan Ngài, đi về nhà Chúa tâm 

tư sướng vui ngập trời. Đi về nhà Chúa bao nhiêu mến thương đầy 

vơi, đi về nhà Chúa dâng lên khúc ca tuyệt vời.  

ĐK. Hân hoan, hân hoan vào thánh điện Ngài. Dâng lên, dâng lên 

một bài ca mới. Tôn vinh, tôn vinh Thiên Chúa đất trời, tạo tác 

muôn loài Đấng mến thương muôn đời. 

2. Đi về nhà Chúa tim con ước mơ đêm ngày, đi về nhà Chúa con 

mong náu thân nhà Ngài. Đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao từ 

nhân, đi về nhà Chúa tôn vinh Chúa bao dịu hiền. 

8. HÃY ĐẾN TUNG HÔ       

Trọng Linh 
ĐK: Hãy đến ! Tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào 

cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời 

cảm tạ và tung hô Chúa. 

1. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con sáng soi con trên đường 

thế gian mịt mùng. Dìu con tiến bước về nơi ước mong, dẫu ngàn 

nguy khó rắc gieo trên đường. 

2. Tiếng lòng giờ đây vang lên thiết tha, ngát thơm như làn khói 

hương cao vời. Cùng chung với đất trời muôn tiếng ca, chúc tụng 

danh Chúa đến muôn muôn đời. 

3. Hãy vào cùng khiêm cung dâng tiến lên, tấm thân với lòng mến 

yêu chân thành. Dù cho sóng gió tràn lan tứ bên, vững niềm tin kính 

Chúa luôn nhân lành. 

9. LÊN ĐỀN THÁNH                 

Thành Tâm 
ĐK: Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi 

lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng 

vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến bước lên đền đền thánh 

của Người. Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Người. Tiến tiến 

bước loan truyền hồng ân của Chúa Trời. Ta hát mừng tình thiên thu 

Chúa ta. 

1. Vui mừng khi người ta bảo tôi: Ta về thăm nhà Cha chúng ta. Một 

ngày trong nhà Cha dấu yêu. Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê 

nhà. 
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2. Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa. Băng rừng sâu vượt qua biển 

khơi. Lên đường đi hồi hương Thánh đô. Chúng ta đi, đi lên đền 

Chúa ta thân yêu. 

10. NGỢI CA         

Nguyễn Duy 
ĐK: Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa Thiên Đình 

một bài thơ kính tin. Trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con say lời 

chúc tụng ngợi ca danh Chúa thôi. 

1. Trọn một đời là tiếng hát dâng lên. Là điệu đàn hòa tấu khúc tri 

ân. Vào cuộc trần để ca khen danh Chúa. Ngày lại ngày Ngài mến 

thương đời con. 

2. Vì tình Ngài, tình bát ngát không gian. Tình diệu huyền gọi nắng 

đón mưa sang. Ngày lại ngày thời gian trôi phiêu lãng. Một phận 

người Ngài đỡ nâng ủi an. 

3. Gọi ngày hè cùng những tiếng mưa rơi. Để ngợi mừng tình Chúa 

mến yêu người. Và gọi mời mùa xuân hoa phơi phới. Cùng hợp lời 

lên tiếng ca tụng thôi. 

4. Đàn nhịp nhàng cùng với bước thu sang. Và dòng đời trời giá 

buốt đêm đông. Mùa lại mùa cùng nhau ca khen Chúa. Ngài tạo 

dựng non nước luôn đẹp tươi. 

11. NIỀM VUI THIẾT THA           

Phanxicô 
ĐK: Niềm vui, niềm vui dâng thiết tha khi bước vào đền thánh Chúa 

Trời ta. Ngay nơi đây Chúa ban tình thương muôn người đến chung 

tôn thờ tôn thờ tình Chúa ta. 

1. Xin Chúa đỡ nâng con đêm ngày, xin thương tình dắt dìu đời con. 

Xin cho con vui trên đường đời, xin cho con say trong tình Ngài. 

2. Con mong ước bao nhiêu tháng ngày, mong tâm hồn thắm đẹp 

tình yêu. Tâm tư con trông mong một điều, cho con luôn sống trong 

nhà Ngài. 

12. TÂM TƯ HÂN HOAN       

Nguyễn Duy 
ĐK: Tm tư con mừng vui trong Cha, khi đi ln thnh cung dịu hiền. 

Con mơ say về nơi nhan Cha Trời để tuổi xun chan chứa niềm vui.  
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1. Ngy đm những ước mong về cung thnh của Ngi lịng con đ ho khơ 

vì mong Cha qu lu. Thầm băn khoăn khi đời trống vắng lời than van 

nỗi sầu chan chứa Cha ơi con mơ về Ngi. 

2. Đẹp thay những thng năm ngợi ca Cha hết lịng đn ơn hy tấu vang 

vì tình thương Cha chí nhn. Mừng vui thay khi được dng hiến tuổi 

xun con với niềm cảm mến Cha ơi biết bao m đềm. 

13. TÔI MUỐN HÁT       

Kim Long 
ĐK: Tôi muốn hát một bài ca. Một bài ca, ca tụng Thiên Chúa tôi. 

Uy danh Người rất huy hoàng. Quyền lực Chúa luôn vinh thắng 

muôn muôn đời. 

1. Hỡi địa cầu hãy tôn thờ Chúa Người tuyên phán và tạo tác muôn 

loài, Người thở hơi cho muôn vật sinh sống, không một ai thắng nổi 

lời Người. 

2. Núi cao hòa với muôn triều sóng. Dù cho đá mềm như sáp chảy 

ròng, Từ ngàn xưa ai trung thành yêu Chúa, Muôn đời luôn sống 

trong tình Người. 

3. Những tâm hồn kính yêu một Chúa, Thật cao quý vượt trên các lễ 

vật, Ngào ngạt thơm như hương trầm nghi ngút, dâng toàn thiêu 

trước ngai tòa Người. 

14. TÔI MỪNG VUI             

Kim Long 
ĐK: Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng : Nào ta tiến lên đền thờ 

Thiên Chúa. Đây Gia Liêm ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi 

thành thánh vinh quang. 

1. Đây Gia Liêm thành đô luôn vững bền với tháng năm. Người 

người cùng mừng vui dâng lễ vật ca tụng Chúa Trời. 

2. Muôn dân xum họp đây nơi thánh điện hương ngát bay. Vạn lòng 

cùng vui say ơn Chúa tràn ứ trong chốn này. 

3. Tay trong tay cùng nhau trông thánh điện hương ngát bay. Cầu 

hòa bình bền lâu cho thánh điện thắm tươi sắc màu. 

15. TỪ HỪNG SÁNG              

Kim Long 
ĐK: Từ hừng sáng tôi đã khấn cầu : Lạy Chúa Trời tôi, Thiên Chúa 

tôi. Này Thần Trí tôi những khao khát Người.  
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1. Hồn tôi mòn mỏi trông mong Chúa, tựa đất khô cằn đợi nước 

nguồn. Tôi mong được đi tới thánh điện, để ngóng trông quyền uy 

Chúa Trời. 

2. Hồng ân Người vượt trên sự sống, miệng lưỡi tôi tụng ca Chúa 

hoài. Đôi tay hằng nâng tới danh Người, để chúc tụng ngợi khen trót 

đời. 

3. Hồn tôi được đầy no ơn phúc, và cửa môi tràn niềm sướng vui. 

Khi đêm về tôi nhớ danh Người, và suốt canh trường suy gẫm hoài. 

4. Hồn tôi được tựa nương trong Chúa, và cánh tay Người nâng đỡ 

tôi. Bao quân thù xông tới ám hại, sẽ ngã thua vùi sâu đáy mồ. 

16. VỀ NƠI ĐÂY            

Nguyễn Duy 

ĐK: Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi 

đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa 

Thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. 

1. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin. 

Chúng con dâng muôn ngàn ý tình. Từng lời kinh hay từng cuộc 

sống. Cùng hòa chung trong tình hiệp nhất. Nguyện dâng lên Thiên 

Chúa tình yêu. 

2. Hãy đón lấy, mặt trời hồng ân, hãy giữ lấy cả một  mùa xuân. 

Chúa thương ban cho người thế trần. Một lần ta đến dự  tiệc thánh 

thì đời ta no thỏa hạnh phúc. Nguồn bình an chan chứa đời ta. 

 
DÂNG LỄ 

17. CHẲNG BIẾT LẤY GÌ               

Thành Tâm 
ĐK: Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài. Vì này bao ơn phúc Ngài ban 

cho. Xin nâng chén cứu độ tán dương Ngài. Danh Ngài cao sang 

trên trần thế. Mãi mãi muôn đời đến muôn đời. Tình Ngài thương lai 

láng tựa biển khơi. Như hương kinh ban chiều ngát bay cao. Chân 

tình con đây kính dâng Ngài.  

1. Đây đời con buồn vui luôn nhớ ơn. Vì thương giờ đây Ngài ban 

cho chúng con, Người con Ngài yêu bánh nuôi hồn. 

2. Đây lời kinh lời ca như bánh thơm. Và đây rượu nho hồng thơm 

như máu tim, lòng con nguyện dâng Chúa thiên đình. 



 7 

3. Đây mùa xuân đời con đang nở hoa. Và đây mùa thu ngày mai sẽ 

chóng qua, giờ đây lòng con kính dâng Ngài. 

18. CHÚNG CON DÂNG   
ĐK: Chúng con dâng về ngai uy linh. Này bánh miến trắng tinh và 

rượu nho thơm ngát. Bao niềm yêu mến dâng dạt dào, như hương 

khói triền miên. Nguyện Chúa thương nhận của lễ vẹn tuyền. 

1. Đây tâm hồn ước nguyện luôn mến yêu, luôn mến yêu một Chúa. 

Và tấm thân này yếu hèn, hiệp dâng, hiệp dâng Chúa thiên tòa. 

2. Muôn tâm hồn kết hiệp trong lễ dâng, trong lễ dâng thành kính. 

Nguyện Chúa thương tình đoái nhìn, dủ thương rộng ban phúc thiên 

đình. 

3. Hương kinh nguyện ngát tỏa bay thiết tha, bay thiết tha trìu mến. 

Thành kính dâng về Chúa Trời, tình yêu toàn dân Chúa trên trời. 

19. CON CHỈ LÀ TẠO VẬT           

Phanxicô 
1. Lạy Chúa con chỉ là tạo vật Chúa thật í a sang giàu có gì mà dâng 

Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái sơn cũng 

mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu, giữa đời tay không 

nhỏ bé biết tìm chi dâng tiến Ngài. 

ĐK: Con xin dâng lên con người nhỏ bé có chi đâu, có chi đâu. Ôi 

con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là 

Chiên Thiên Chúa gánh tội tình gánh tội tình, tháng năm máu Người 

đã đổ làm hy sinh. 

2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn chưa cạn suối ơn an hòa dẫu mà 

ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa ngời sáng ví 

như khung trời đầy, lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm 

tạ tình thương tuyệt đối biết tìm chi dâng tiến Ngài. 

3. Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời, sẽ 

làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng 

soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi, trót đời 

con đây nhỏ bé trót đời xin dâng tiến Ngài. 

20. CON DÂNG CHÚA            

Phanxicô 
1. Con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tái, con dâng 

Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày. Con dâng Chúa đôi 

chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài. 
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ĐK: (A) Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, vì 

trời đất mãi luôn vần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày. 

ĐK: (B) Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn âu lo mọi điều, 

dù ngàn tiếng khóc than đìu hiu, dù đời sống đau thương còn nhiều. 

2. Đây đôi mắt trông lên Ngài khi nỗi buồn làm cho chới với, đây 

đau đớn se bờ môi những lần gục ngã trong đời. Đây mơ ước trôi 

qua rồi, đã làm sầu héo cuộc đời. 

21.CON DÂNG LÊN NGÀI     

Dao Kim 
1. Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi 

trái tim dịu hiền.  

ĐK: Chúa ơi tình Ngài cao như Thái sơn chứa chan bao tình mến 

thương. 

2. Con dâng lên Ngài trọn thân xác tâm tư, đã bao nhiêu lần ghi dấu 

chân mịt mờ. 

3. Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen lung lay phiêu dạt xao 

xuyến trên dòng đời. 

22. LỜI CHÂN THÀNH    

Kim Long 
ĐK: Lời chân thành dâng tiến. Như hương trầm bay tới trời cao. 

Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ. 

1. Tưởng nhớ Con Chúa đã chịu chết khổ hình. Và cuộc Người phục 

sinh, cùng lên trời vinh sáng. 

2. Nguyện Chúa trông đến lễ vật rất tinh tuyền. Lòng thành hiệp 

dâng lên rượu bánh nguồn sinh phúc. 

3. Nguyện Chúa thương đoái những người đã ly trần. Dìu về trời 

quang vinh tụng ca tình yêu Chúa. 

23. NÀY LÀ 2           

Phạm Liên Hùng  
1. Này là rượu nho, và đây là từng tấm bánh thơm, xin dâng lên 

trước tòa Chúa. 

ĐK: Xin khoan dung nhận lễ con dâng. Ban ơn thiêng phù giúp 

muôn dân Chúa ơi. 

2. Trọn cuộc đời con, cùng với niềm hạnh phúc sớm hôm, xin dâng 

lên trước tòa Chúa. 
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3. Bạn bè của con cùng mỗi người thuộc lối xóm con, xin dâng lên 

trước tòa Chúa. 

4. Người thù nghịch con và bao người tình nghĩa với con, xin dâng 

lên trước tòa Chúa. 

24. DÂNG LÊN           

Phạm Liên Hùng 
ĐK: Dâng lên trước thiên tòa này bánh thơm với rượu ngon. Dâng 

lên trót tâm hồn và trót thân xác của con.  

1. Xin tiến dâng lời kinh hòa vang theo lời hoan chúc. Xin tiến dâng 

đời con với bao ước mơ nồng nàn. Xin Chúa luôn dủ thương và ban 

chan hòa ơn phúc. Cho chính tâm hồn con, cũng như khắp dân tộc 

con. 

2. Xin tiến dâng tuổi xanh cùng bao khát vọng chan chứa. Dâng 

Chúa các bạn con cũng như những ai thân thuộc. Xin Chúa thương 

rộng ban hồng ân chan hòa tâm trí. Săn sóc giữ gìn luôn thoát qua 

phút giây lầm than. 

3. Xin tiến dâng từ đây ngàn muôn vất vả cay đắng. Dâng Chúa bao 

niềm vui cũng như phút giây lao nhọc. Xin Chúa thương rộng tay để 

ban trên đoàn dân Chúa. Ơn sống theo luật thiêng rắc gieo khắp nơi 

niềm tin. 

25. XIN DÂNG 2           

Anh Tuấn 
Xin dâng lên Chúa Trời, này bánh thơm ly rượu nồng (bánh thơm ly 

rượu nồng). Là hoa màu ruộng đất, hương thơm của nương đồng. 

Xin tiến dâng lên Ngài, cùng với bao tâm tình tâm tình buồn vui.  

1. Ngày ngày khổ công trên nương trên rẫy (i). Ngày ngày ngược 

xuôi trong mưa trong nắng. Xin tiến dâng lên Ngài, từng giọt mồ 

hôi, từng giọt lệ rơi con ngấn trên môi cười. Từng ước mơ trong đời. 

Nay con vun trồng chờ ngày sẽ trổ bông. 

2. Trọn cuộc đời con như hoa trông nắng. Đường dài nhân gian 

mong ơn soi dẫn. Xin tiến dâng lên Ngài. Nguyện Ngài dủ thương, 

tình Ngài dìu đưa từng bước con trong đời. Để cánh hoa mọn hèn. 

Luôn luôn tươi hồng đẹp màu nắng trời xuân. 

26. DÂNG NGƯỜI            

Phanxicô 
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1. Dâng Người bánh rượu (í a) thơm nồng. Hiệp dâng với bao tình 

yêu. Dâng lên những lời nguyện ước. Dâng lên những nỗi vui buồn. 

Dâng Người mơ ước thắm tươi. Và nguyện dâng lên trót cuộc đời. 

ĐK: Dâng lên Người lời nguyện ngát hương. Dâng Người trọn tiếng 

ca mừng. Lòng thành và bánh thơm rượu ngon. Dâng lên Chúa 

thương nhận lời. 

2. Dâng Người những ngày tháng trong cuộc đời. Đường đi khó 

nguy đầy vơi. Bao nhiêu bước đường lầm lỗi. Bao nhiêu yếu đuối 

trong đời. Tâm thành dâng Chúa, Chúa ơi. Nguyện đỡ nâng con với 

tình Người. 

3. Dâng Người tấm lòng biết bao vô tình. Nguyện xin sáng soi 

huyền linh. Cho con vững niềm tin kính. Cho con vững mãi ân tình. 

Xin lòng bác ái thắm xinh. Tìm tình yêu quên chính phận mình. 

27. GIỜ ĐÂY CHÚNG CON 
ĐK: Giờ đây chúng con xin dâng lên tòa cao sang của lễ rất thánh 

bánh trắng tinh rượu nho thanh khiết. Nguyện xin Chúa nhân lành 

nhận của lễ chân thành. Tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cõi cao 

xanh. 

1. Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh. Như trên đồi xưa con 

Chúa hiến dâng thân mình. 

2. Muôn muôn lời ca hòa vang trong tình thân yêu. Dâng lên trời cao 

xin Chúa đoái thương nhận lời. 

3. Xin Cha toàn năng nhận đây tấm lòng tin yêu. Dâng lên thành tâm 

xin Chúa xuống ơn chan hòa. 

28. TỰA LÀN TRẦM HƯƠNG       

Đỗ Vĩ Hạ 
1. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Nguyện tình yêu 

Chúa thánh hóa cho lễ dâng. Đây bánh thơm nồng. Đây chén rượu 

hồng. Làm thành lễ vật dâng về Cha chí nhân. 

ĐK: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn. Đã rộng tình nuôi sống 

con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng 

Ngài mãi đến muôn muôn đời. 

2. Một niềm thành tâm xin dâng trọn xác hồn. Nguyện từng ngày 

tháng Chúa thắp lên niềm tin. Dâng ước mơ hồng. Dâng nỗi sầu 

vương. Cuộc đời mai ngày xin Ngài thương đỡ nâng. 
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29. THÂN LÚA MIẾN      

Mi Trầm 
ĐK: Chúa ơi, thân con là thân lúa miến (Gieo vào lòng đời). Gieo 

vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm 

bánh và thân con trở thành hiến vật. Nguyện dâng Cha như lễ toàn 

thiêu.  

1. Đây thân con đây trí lòng con, bao ưu tư vui buồn cuộc sống. Xin 

dâng Cha như một hiến vật. Nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. 

2. Đây vinh quang thánh giá đời con, bao công danh đón nhận ngày 

tháng. Xin dâng Cha như một hiến vật. Nguyện Chúa Trời thánh hóa 

đời con. 

30. XIN DÂNG LÊN 2     

Vũ Lam 
1. Xin dâng lên chén rượu nồng thơm trọn tình con dâng về nhan 

Chúa. Xin dâng lên tấm bánh tinh tuyền. Con xin dâng này đây xác 

thân linh hồn.  

ĐK. Làm của lễ chung kết dâng hết tin yêu. Hòa lời kinh triền miên 

êm đềm dâng tiến. Xin thương ban hồng phúc dư đầy cho hôm nay 

và mãi tương lai, nguyện dâng trái tim nồng say. 

2. Xin dâng lên Chúa tuổi thanh xuân là tình yêu chan hòa sức sống. 

Xin dâng lên những ước mơ hồng. Con xin dâng niềm tin ngất ngây 

hương lòng.  

3. Xin dâng lên những niềm khổ đau dù ngày qua mây mù che lối. 

Xin dâng lên kiếp sống đơn nghèo. Con xin dâng là bao khó nguy 

trong đời. 

31. DÂNG NIỀM CẢM MẾN          

Phanxicô 
1. Như giòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm 

mến vô bờ. Xin tiến dâng đây con tim ươm bao ước vọng. Hằng 

muốn sắt son một đời mến yêu.  

ĐK. Kính tiến Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì. Xin hãy thánh hóa 

lòng con. Tình yêu mới bước tới ngày mai. 

2. Bao ngày tháng trôi theo giòng đời, tâm hồn con lênh đênh tìm 

hạnh phúc mong chờ. Xin Chúa thương khi con đây trông mong đến 

Ngài. Là núi đá che chở người tháng năm.  
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32. DÂNG CHÚA TRỜI                   

Phanxicô 
1. Dâng lên Chúa Trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái 

ngon. Cả hương lòng đang thắm nồng. 

ĐK: Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng. Kính dâng 

Ngài trót cuộc đời. ước mơ hoài thắm tươi. 

2. Dâng dâng tháng ngày thế gian luôn biến đổi, hoa xuân, mưa hạ 

gió thu. Một năm buồn vui mấy mùa. 

3. Dâng dâng kiếp người ví như con suối nhỏ, lênh đênh trôi về biển 

khơi. Nguyện mong sạch trong suốt đời. 
[ 

33. HIỆP DÂNG 2            

Anh Tuấn 
1. Hiệp lòng xin tiến dâng lên. Xin tiến dâng lên bàn thờ Chúa. Này 

đây ly rượu nồng ép từ muôn trái nho tươi. Và đây bánh tinh tuyền 

kết bởi hàng ngàn hạt lúa vàng.  

ĐK. Xin dâng lên, xin dâng lên trong niềm mến tin, trong hương 

kinh dâng niềm thờ kính. Nguyện xin bao ơn thiêng đổi mới lòng 

con, nên trinh trong như bánh rượu này để xứng đáng tiến dâng lên 

Ngài. 

2. Nguyện cầu Thiên Chúa khoan nhân, thương đoái trông lễ vật 

dâng tiến. Đời con bao thăng trầm giữa dòng năm tháng miên man. 

Nguyện dâng lên thiên tòa, kiếp người từng ngày chóng qua.  

34. TẤM BÁNH LY RƯỢU 2           

Nguyễn Duy 
ĐK: Đây từng giọt rượu nho, dâng lên Chúa rượu nồng ước mơ. 

Dâng Ngài bánh trắng tinh. Dâng lên Chúa với cả tâm tình.  

1. Chúa thương nhận lễ vật đoàn con dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc 

lành của lễ chúng con dâng. 

2. Hiến dâng Cha khối tình, tình say mê chân lý. Xin sáng soi 

đường, đẹp dấu bước con đi.  

3. Tháng năm xin ấp ủ đời con trong tim Chúa. Yêu Chúa suốt đời, 

tận hiến hết tâm tư. 

4. Giúp con vui tháng ngày dù gian nan cay đắng. Bên Chúa yên hàn 

chẳng ngớt tiếng ca vang. 

35. CÙNG TẤM BÁNH       

Nguyễn Duy 
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1. Cùng tấm bánh thơm dệt bao ân tình. Cùng giọt rượu nồng hiệp 

tiếng cầu kinh. 

ĐK: Bát ngát ngàn trầm dâng hương nối kết lòng người muôn 

phương, miệt mài đợi Chúa dủ thương. 

2. Cùng tiếng khóc than lệ hoen mi rồi. Cùng ngàn nụ cười đẹp thắm 

làn môi. 

3. Cùng ánh nắng xuân cùng trăng thu hồng. Cùng ngày vào hạ cùng 

gió sầu đông. 

36. DÂNG LÊN CHÚA  3           

 Nguyên Kha 
1. Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng 

Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng. 

ĐK: Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn. Chúc 

tụng Chúa Trời, chúc tụng muôn muôn ngàn đời. 

2. Xin dâng lên trước thiên tòa này bánh miến rượu thơm. Bao đau 

thương trong cuộc đời hợp với lễ hiến dâng. 

3. Xin dâng lên Chúa thiên đình niềm kính ái ngợi khen. Xin 

dâng Cha khúc nhạc vàng cùng với lễ hiến dâng. 

37. CÙNG TIẾN DÂNG       

Nguyễn Duy 
1. Xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên trước thiên nhan. Đây lễ 

vật tinh tuyền, lễ vật vô giá, đoàn con dâng trước thiên tòa.  

ĐK: Cùng tiến dâng lên, cùng tiến dâng lên này rượu với (í a) bánh 

thơm, cùng tiến dâng lên tiến dâng Giavê thân xác tâm hồn. 

2. Con ước mong tâm hồn trinh trong tinh tuyền như bánh con 

dâng. Như đóa huệ trắng ngần hương trầm nghi ngút, nhẹ bay lên 

cõi thiên đàng. 

 

 

38. HIẾN LỄ YÊU THƯƠNG 3      

Phương Anh 
1. Từng bó lúa trên nương đồng con đem về trong lao nhọc trong 

khổ đau. Chùm nho chín con vun trồng nay đem về trong hy vọng 

trong bình an. 

ĐK: Xin dâng lên, xin dâng lên trong Giêsu để làm lễ tế. Hợp một 

lòng xin dâng lên tôn nhan Cha với đau thương ngày qua. 
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2. Từng ngày tháng con gánh nặng trên vai gầy trên khuôn mặt trên 

bàn tay. Ngoài nương rẫy trong ruộng vườn nơi công trường trên đất 

mẹ đem về đây.  

3. Nguồn hạnh phúc Cha trao tặng trong lao nhọc nhưng vui mừng 

trong quyền năng. Giờ con đến trong cung đàn dâng lên Ngài hết tất 

cả ân tình Cha. 

39. DÂNG LÊN CHÚA  4           

Phanxicô 
1. Dâng lên Chúa bánh thơm ly rượu nồng, dâng lên Ngài tiếng hát 

hòa lệ rơi. Dâng môi cười nắng sớm, dâng tiếng thở đêm dài, dâng 

lên Ngài tháng ngày bước trong đời. 

ĐK: Nguyện dâng tương lai ngày mai tình thương của Chúa dắt con 

đi. Tình thương đưa con vút cao qua bao tháng năm không xót xa 

niềm đau. 

2. Dâng lên Chúa trái tim ươm mộng mơ, bao nhiêu lần đã khóc bên 

trời mưa. Dâng vui buồn sẽ đến, dâng sướng khổ qua rồi, dâng lên 

trời trót một kiếp con người. 

3. Dâng lên Chúa trái tim ai mồ côi, dâng lên Ngài kiếp sống ai lẻ 

loi. Mong con thuyền ghé bến vui đến mở ân tình, dâng lên Ngài 

ước nguyện sẽ vô cùng. 

40. DÂNG LỄ VỚI MẸ       

Nguyên Kha 
1. Xưa trên núi Canvê, Mẹ dâng con cứu đời. Mẹ hiến tế chính con 

yêu làm giá chuộc muôn người. Nay hiệp với Giáo Hội, và triều thần 

thánh trên trời, nài van Mẹ nhận lời dâng lên thánh lễ này. 

ĐK: Xin dâng lễ này, cầu cho muôn dân hợp nhất, cầu cho muôn 

dân thái hòa. Xin dâng lễ này, chúc tụng ngợi khen tôn vinh, cảm tạ 

tình thương bao la. 

2. Con xin chắp đôi tay, nguyện mến Chúa hết tình. Dù sống chết 

quyết trung kiên yêu Chúa trọn tâm hồn. Con nguyện ước trung 

thành, dù ngàn hiểm nguy trên đường, chén đắng xin uống cạn, 

quyết tiến bước vững vàng. 

41. DÂNG CHÚA 2                    

Phanxicô 
1. Này con dâng Chúa hoa màu Chúa ban. Trái nho thơm nồng, hạt 

lúa ngát hương nồng bàn tay bao khổ công. 
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ĐK: Cùng nguyện cầu Chúa đoái trông lễ vật dâng lên, và nguyện 

đổ xuống muôn ơn luôn triền miên. 

2. Nguyện dâng lên Chúa trót đời sống con. Chúa như suối nguồn, 

gội mát những tâm hồn ngày đêm luôn cậy trông. 

3. Nguyện dâng lên Chúa linh hồn chúng con. Biết bao lỗi lầm mà 

Chúa vẫn ân cần rộng ban muôn hồng ân. 

42. DÂNG LỄ VẬT        

Nguyễn Duy 
ĐK: Rượu nho bánh miến con dâng về dâng về Chúa từ nhân. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban dư tràn, dư tràn những hồng ân. 

1. Con xin dâng lên tình yêu thiết tha cùng muôn tiếng ca. Ghi trong 

tâm tư ngàn muôn ước mơ cùng năm tháng qua. 

2. Con xin dâng lên này thân xác con nhiều khi yếu đau. Xin thương 

ban ơn để năm tháng sau được thêm sức hơn. 

3. Con xin dâng lên niềm tin sắt son vượt qua khó nguy. Khi con 

an vui hoặc khi đắng cay, được yêu Chúa thôi. 
 

 

43. CỦA LỄ CON DÂNG       

Nguyễn Duy 
ĐK: Lời nguyện cầu như hương bay thắm thiết như trời mây. Dâng 

lên Ngài nguyện ước thắm đầy, tuổi thơ dâng trọn từ đây.  

1. Từng tấm bánh con dâng, để tiến Chúa khoan nhân, chút tình 

đoàn con bé thơ, dâng Ngài từng phút mong chờ. 

2. Giọt nước vỡ tan ra, là kiếp sống đơn sơ, xin được hòa trong lễ 

dâng, ly rượu nồng thắm ân tình. 

3. Nguyện Chúa xuống muôn ơn, cuộc sống mãi khang an, cho mẹ 

và cha chúng con, suốt đời hạnh phúc dư tràn. 

44. DÂNG CHÚA 3       

Nguyễn Duy 
Hiệp lòng dâng lễ vật: Đây ly rượu tấm bánh, một đời trong lao 

nhọc, nguyện dâng Chúa trọn tình.  

ĐK: Lời nguyện cầu chứa chan niềm cảm mến. Đồng một lòng 

chúng con cùng dâng tiến. Ngày lại ngày tiếng hát chan hòa êm 

đềm. Để ngợi mừng với trái tim nay đáp đền. 
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2. Một ngày trên cánh đồng, tay con trồng con xới, cho tươi bao lúa 

vàng làm nên bánh đậm nồng. 

3. Nguyện lời kinh tháng ngày như hương trầm lan bay, hồn này xin 

lấp đầy bằng ân thánh của Ngài. 
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ 

45. CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG 
1. Cho con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn 

đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người Chúa ơi. 

Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy 

sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.  

ĐK: Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài đã xuống cõi đời và chết 

thảm sầu. Vì chính Ngài là tình yêu chính Ngài thương mến con 

người chỉ vì tình yêu. 

2. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nao phụ 

tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho 

con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả 

khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. 

3. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi 

người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi. Thân 

con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con 

xin Ngài dủ tình nguyện Ngài thương Chúa ơi.  

4. Thương con Chúa quên đi đời mình. Yêu con Chúa treo trên thập 

hình, nhưng ai nào mà ngờ con đây đã bao lần hững hờ, thương con 

Chúa hy sinh đời mình, yêu con Chúa mang thân nhục hình đưa con 

về nẻo đường, đường tình không bến bờ. 

46. KHÚC CA CẢM TẠ 
1. Như mẹ hiền cho giòng sữa ngon. Nuôi đàn con ngày thêm lớn 

khôn. Đây tình Cha như hoa thắm nở. Cho tim con đọng giọt yêu 

thương. Như mùa xuân cho đời thắm tươi. Trên trời xanh đàn chim 

vút bay. Đây tình Cha bao la tác tạo. Cho môi con dệt thành bài ca. 

ĐK: Xin hát lên khúc ca cảm tạ. Tạ ơn Cha cho đời bao ân phúc. 

Xin tiếng ca mãi luôn vọng xa. Qua ngàn đời cảm mến ân tình Cha. 

2. Như vầng dương chiếu dọi khắp nơi. Như đồng xanh nhờ con 

nước xuôi. Đây tình Cha cho tâm trí nở. Cho bao nhiêu tặng vật 

trong tay. Xin tạ ơn tay Ngài dẫn đưa. Xin tạ ơn ngày trôi tháng qua. 

Trên đường xa ân thiêng Chúa tỏa. Bao gian nan trở thành nụ hoa. 
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47. CẢM MẾN TÌNH CHA         

Thành Tâm 
ĐK: Hãy hát lên đi người ơi, bài ca tri ân nhiều ý. Cảm mến Giavê 

Chúa Trời đã thương tạo tác muôn loài. Hãy tấu lên cung đàn vui, 

mừng khen danh Chúa cao vời, vì đã khấng ban cho đời Người con 

duy nhất Ngài yêu.  

1. Ai tin nơi Con Ngài sẽ sống yên vui trên đời. Ai tin nơi Ngôi Lời 

thì được vinh phúc mai sau. Ai không tin con Ngài là đành mang án 

chết. Nếu không tin Lời Chúa con khổ đau triền miên thôi. 

2. Ai yêu anh em mình là sống tuân theo luật Ngài. Ai không yêu 

chân tình là người gian dối điêu ngoa. Ai thương tha cho người được 

Ngài thương tha thứ. Xóa tan bao lầm lỗi cho hưởng ân tình như 

xưa. 

3. Con van xin, xin Ngài hãy xuống ơn thiêng dạt dào. Cho yêu 

thương dâng trào tình người liên kết nơi nơi. Luôn yêu thương nhau 

hoài người người chung tiếng hát. Hát khen muôn đời Chúa Cha đã 

thương loài hư vô. 

48. CHÚNG CON cẦN ĐẾN CHÚA      

Phanxicô 
1. Tựa nép bên lòng Chúa con ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống 

dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi 

muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man.  

ĐK. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập 

tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống 

bình an. 

2. Ngày tháng năm đời sống, không ai nhìn thấy tương lai, mong 

chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ 

cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui.  

3. Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay, bao ngày miệt 

mài những tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương, xa cội 

nguồn, tim nặng buồn, mong về cùng tổ ấm yêu thương. 

4. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui, tay Ngài giọt 

lệ ướt trên vai, tay Ngài họp lại những chia ly, trên đường đời, xa 

vời vợi, tay Ngài dịu hiền dẫn con đi. 
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49. CHÚA CHĂN NUÔI TÔI  2          

Quang Ánh 
ĐK: Chúa chăn nuôi tôi đây hồn tôi vui ngất ngây. Đồng xanh đâu 

thiếu gì. Người cho tôi nằm nghỉ. Với cánh tay yêu thương Người là 

nơi náu nương dù qua bao khó nguy nào đâu lo lắng gì. 

1. Này đồng xanh bên suối ngọt trong. Người để tôi tăng sức nghỉ 

an. Đường nẻo chính tôi được vui bước đi, bên Người huyền diệu 

thay danh Chúa đến muôn đời. 

2. Dù vượt qua thung lũng hiểm nguy. Mà hồn tôi đâu hãi sợ chi. Vì 

này Chúa đưa đường, tay Chúa mang côn trượng và hồn tôi an vững 

khôn lường. 

3. Này đầu tôi Chúa xức dầu thơm. Này tiệc sang dọn sẵn rượu 

ngon. Và rồi Phúc Âm Người theo dõi tôi trên đời, nhà Người đây 

tôi sống mãi muôn đời. 

50. LẮNG NGHE LỜI CHÚA      

Nguyễn Duy 
1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin 

cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất 

tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa 

lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. 

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. 

Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. 

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. 

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. 

2. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin 

cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con 

biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn 

sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban. 

3. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý. Xin cho 

con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con 

thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn 

trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. 

4. Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối. Xin 

cho con đến trong đời, tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con 

khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si 

ngàn đời tình mến không nhạt phai. 
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51. CÁT BIỂN SAO TRỜI           

Phanxicô 
1. Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn Người cho đời, và xem cát 

biển để hiểu Người thương ta. Người thương ta muôn ngàn năm rất 

xa. Thuở muôn loài thưa thành trong cõi đời. Chính Người mở cho 

ta đất trời biển bao la. 

ĐK: Người thương ta tháng năm qua tình vẫn bao la đến muôn đời 

tình chẳng phai nhòa. Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. 

Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, muốn đáp đền 

mà lấy chi đền thì xin theo muôn lối mở tình yêu. 

2. Người đã giang cánh chim bằng, êm ái như là phượng hoàng. Dù 

con bé nhỏ muôn nẻo đường dương gian. Đường nguy nan qua vực 

sâu núi cao, chẳng nơi nào không tình sâu nghĩa đầy. Tháng ngày ở 

bên Cha, đất trời tỏa hương hoa. 

3. Tình Chúa cho lúa thơm đồng, đặt nỗi vui đẹp trong lòng. Gọi hoa 

thắm nở cho mở mùa yêu thương. Tình thương yêu trên trời cao gió 

reo. Ghé mắt nhìn con hạt mưa, dâu bèo. Khó nghèo có bao nhiêu, 

đáp đền đủ thương yêu. 

52. LỜI THIÊNG       

Xuân Tưởng 
1. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa 

tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa 

nương thân. Và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình 

yêu Chúa ban cao vời. Và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn 

con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi 

đường dài. 

ĐK: Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng 

Chúa trót xác thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì 

những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa 

thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa 

trong con nghe Lời Chúa ru trong hồn. 

2. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi êm đềm. Lời Ngài con lắng 

trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết 

ưu phiền. Dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn 

là như giấc mơ chưa tròn. Tình Ngài như vẫn còn theo bước con 

đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để 

sống trăm năm cho riêng tình Ngài. 
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53. KINH HÒA BÌNH        

Kim Long 

Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự 

Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình 

an của Chúa: để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha 

vào nơi năng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào 

chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào  nơi nghi nan, chiếu trông cậy 

vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an 

đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi 

an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người 

hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận 

lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ 

tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh Thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban 

xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn An Bình. 

54. KINH HÒA BÌNH   2         

Quang Ánh 
1. Đời con này xin dâng về Chúa mong như khí cụ trong tay của 

Ngài, để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa 

nhân hiền. Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian 

dối con gieo ân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình. Trong 

nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo an 

hòa, trong nơi tăm tối con gieo huy hoàng.  

ĐK: Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con, không 

đợi an ủi, nhưng đem ủi an, không đợi người giúp nhưng tìm giúp 

người, không đợi người thương nhưng đem tình mến. Vì khi biết 

cho đi là khi lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy. Và khi 

chết cho mình là khi được sống muôn đời. 

2. Này đây đời con xin tận hiến, mong nên tác động trong tay Thánh 

Thần, để con hằng gieo rắc yêu thương là thành nhân chứng của 

Chúa trong đời. Cho nơi nhọc nhằn con đem nghỉ ngơi, cho nơi nghi 

vấn con đem tin tưởng, cho nơi oan ức con đem công bình. Cho nơi 

hoạn nạn con đem cậy trông, cho nơi u uất con đem hy vọng, cho 

nơi tội lỗi con đem Tin Mừng. 
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55. MÌNH MÁU THÁNH     

Thu Lâm 

1. Ôi Cha yêu con yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi 

hồn con thêm thắm tình. Ôi Cha yêu con yêu con quên cả chính 

mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.  

ĐK: Tâm tư con hoan lạc được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con 

vinh hạnh được diện kiến tim Cha. Biết nói chi cho cân tình mến 

Cha đã dành. Biết đáp chi cho  cân tình mến Cha rộng ban. 

2. Ôi Cha bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn 

con khỏi giá lạnh. Ôi Cha bao la yêu con ôi thật hải hà. Này Mình 

Máu Thánh lò nung nấu tim người ta. 

3. Ôi Cha tim Cha yêu con chẳng bến bờ. Này Mình Máu Thánh 

lương thần ủ ấp cõi lòng. Ôi Cha tim Cha bao la nhân loại kính thờ. 

Này Mình Máu Thánh là hạnh phúc con hằng mơ. 

4. Ôi Cha tim Cha yêu con thật hết tình. Này hình Thập Giá Cha 

nhận thay cho thế trần. Ôi Cha tim Cha yêu con thân mình chẳng 

cần. Dùng Mình Máu Thánh để nuôi dưỡng cho tình thân. 

56. MUÔN TẠO VẬT ƠI 
ĐK: Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài ca. Ca mừng Thượng 

đế quyền uy tác sinh muôn loài. Hỡi người công chính hãy cất cao 

lên muôn lời. Ngợi khen Chúa Trời chan hòa ngàn tiếng nơi nơi. 

1. Ngài ban cho tôi biển khơi núi cao sông dài. Trời mây tinh tú 

trong mát suối reo rừng sâu. Vầng dương chiếu ban ngày, vầng trăng 

sáng đêm dài, xuân hạ thu đông chan chứa biết bao hồng ân. 

2. Ngài ban cho tôi ruộng nương lúa thơm bao mùa. Ngàn muôn hoa 

lá khoe sắc thắm tươi bình minh. Đàn chim hót vang trời, đàn bươm 

bướm bay lượn, xanh màu thời gian ôi biết bao nhiêu tình thương. 

3. Ngài cho Ngôi Hai trời cao giáng sinh ra đời. Cửa trời vinh phúc 

rộng đón những ai thành tâm. Vì tôi vướng tội tình, Ngài mang lấy 

thập hình, rửa sạch thân tôi trong Máu Ước Giao đồi xưa. 

4. Ngài ban cho tôi một đức tin không phai nhòa. Ngài ban cho tôi 

một trái tim đầy tình yêu. Niềm mơ ước thiên đình, triền miên phúc 

an bình, dâng Ngài câu hát cảm mến tri ân ngày đêm. 

57. TÔI TIN         

Thành Tâm 
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ĐK: Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi nên Người đã phải chết chết 

vì tôi. Nên tôi, nên tôi vẫn tin luôn tin Người hay tha thứ dù tội tôi 

trăm mối. Tôi tin, tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù đời tôi bao 

phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót 

thương muôn đời chẳng hề vơi. 

1. Dù nhiều khi trong bóng đêm, nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá ! 

Nhưng biết đã mấy mùa nhìn lá, đã mấy chiều nhìn mưa, tôi thầm 

khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi nhường bước trước đoàn xe tang 

qua thành phố, than trách Đấng Hóa Công vô tình, sao để khăn tang 

che mờ bao mái đầu còn xanh. 

2. Dù nhiều khi tôi đã quen, người nghèo quanh tôi đang gào đói, 

mơ ước thấy chút tình nồng ấm, thấy chút lòng người thương, chia 

hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường chông gai 

giăng ngập lối, than trách Đấng Hóa Công vô tình, sao nỡ phân ly 

đôi đường cho lắm người buồn đau. 

58. SỐNG TRONG NIỀM VUI      

Nguyễn Duy 
1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một 

đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi 

xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài 

là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời.  

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa con. Chính con trông cậy ở Ngài. Lạy 

Chúa, lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui. 

2. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận 

người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa 

ơi con nay xin gởi trao, đời con những đắng cay khổ sầu. Nơi Ngài 

hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. 

3. Được Ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. 

Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén diệu huyền con lãnh nhận. Chúa 

ơi, chính Chúa là gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng 

ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa. 

4. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. 

Một ngày vọng trông lên Chúa: cùng đích trọn đời con ước mong. 

Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. 

Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thắm nồng. 

59. NẾU CHÚA LÀ     

Kim Long 
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1. Nếu Chúa là mặt trời, con mong làm trái đất. Nếu Chúa là trái đất, 

con muốn làm vầng trăng. Làm vầng trăng xoay quanh trái đất. Làm 

trái đất xoay quanh mặt trời. 

ĐK: Chúa ơi, từng phút giây lòng con luôn hướng về Chúa đây. 

2. Nếu Chúa là mẹ hiền, con mong làm đứa bé. Nếu Chúa là suối 

mát, con muốn làm đàn nai. Làm đàn nai luôn mong suối mát. Làm 

đứa bé luôn  mong mẹ hiền. 

3. Nếu Chúa là bụi hồng, con mong làm đàn bướm. Nếu Chúa là 

khóm cúc, con muốn làm bầy ong. Làm bầy ong say hương khóm 

cúc. Làm đàn bướm say hương bụi hồng. 

60. TÌNH YÊU THƯƠNG VỜI VỢI       

Phanxicô 

1. Chúa có tình yêu thương vời vợi. Tình vượt cao hơn ngàn vì 

sao. Mãi mãi luôn bao la. Muôn lời ca cảm tạ tình Cha. 

ĐK: Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái là mẹ hiền nuôi sống con. 

2. Chúa đến cùng con đây tội tình. Từ ngàn năm không ngại tìm 

thăm. Chúa đến trong tim con, ban thần lương giữ hồn đẹp luôn. 

3. Nhớ những ngày lang thang lạc loài. Đoàn người qua xa mạc 

miền xa. Chúa đã ban man na, nuôi người đi suối dặm đường xa. 

61. LỜI TẠ ƠN 2        

Viết Chung 
1. Lời tạ ơn dâng lên, vì biết bao công việc Chúa làm. Dâng lên 

những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn biển nước mênh mông, 

Ngài cất lên vũ trụ huy hoàng. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên 

những lời tạ ơn. 

ĐK: Tạ ơn Chúa chúng con xin tạ ơn Chúa. Đã thương xem chúng 

con như là dân riêng. Cánh tay Ngài ngày đêm ôm ấp giữ gìn. Trọn 

đời xin yêu mến cậy tin. 

2. Ngài dựng nên sinh linh, và đã cho nhân loại giống mình. Dâng 

lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. Để giải nỗi oan khiên, 

Ngài đã cho Con Một xuống trần. Dâng lên những lời tạ ơn, dâng 

lên những lời tạ ơn. 

3. Lòng từ nhân khoan dung, Ngài đã ban ơn lộc Thánh Thần. Dâng 

lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời tạ ơn. Ngài hợp nhất muôn 

dân, và hứa ban phúc lộc Thiên Đàng. Dâng lên những lời tạ ơn, 

dâng lên những lời tạ ơn. 
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62. TỪ MUÔN THUỞ        

Kim Long 
ĐK: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến. 

Nay con biết lấy chi báo đền lòng từ ái Chúa vô biên. 

1. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống, trước 

khi con xuất hiện trên đời. Thì Chúa đã yêu con. 

2. Bao la tựa biển thái bình, cao quang tựa vầng trăng sáng, thiết tha 

hơn phúc nhạc ân tình. Lòng Chúa mến thương con. 

3. Con dâng cả xác hồn, trên con đường về núi thánh, lúc an vui lúc 

nặng u sầu. Nguyện mến Chúa trung kiên. 

63. MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG      

Nguyễn Duy 

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con 

trên đường dương thế. Người nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm 

ngày đang khóc than trên đường đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen 

tình Chúa cao vời. Người đã lấy Thịt Máu nuôi đoàn con cái. Người 

tự hiến thân mình cho chúng con, trót đời trong bánh thơm ở lại với 

chúng con. 

ĐK: Con tin, con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. 

Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào Cha nhân ái. 

Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. 

Giêsu đã vì yêu con cho con lương thần Cha. 

2. Thờ lạy Chúa ngự trong nhiệm tích cao vời. Đoàn con cái quỳ 

đây chung lòng kính bái. Niềm tin thế để bù lại cho giác quan, 

con nào đâu thấy chi cảm nghiệm được ơn thánh.. tạ ơn Chúa 

ngàn năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ước ngày đêm ăn Mình 

Máu Chúa. Nguyện đoan hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn 

đời chẳng dám quên ân tình Cha đã ban. 
 

 

 

64. TRÔNG CẬY CHÚA       

Nguyễn Duy 
1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. con hy 

vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về 
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Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui 

theo bước chân Cha. 

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ 

hiền, bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù 

trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. 

2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê 

nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn 

đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, 

ngàn năm soi ấm tin vui. 

3. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không 

tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Đắm đuối trong cuộc sống, đời 

con tay trắng như không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao 

qua hết long đong. 

4. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc 

đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên 

Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi 

tương lai. 

65. CHÍNH NHỜ NGÀI       

Nguyễn Duy 
1. Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con 

người, kiếp sống con người, giữa nơi cuộc đời. Những bước đường 

Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan biến đâu, Chúa đã gọi 

mời giết chết đơn côi.  

ĐK: Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nâng tay con Ngài dìu 

từng bước, Chúa luôn đợi chờ đổi trao thương mến. Phút cảm động 

lệ vỡ tràn mi, ôi thân con diệu huyền như thế, chính con không hiểu 

vì Ngài thương con. 

2. Chúa muốn chọn cuộc sống của con, để đời con dõi bước theo 

Ngài, sống chết cho Ngài, hiến dâng cuộc đời. Thánh giá Ngài 

đường hướng đời con, những lần con đau thương đắng cay, thánh 

giá của Ngài thắp sáng tâm tư.  

3. Mắt dõi nhìn cuộc sống trần gian, con nào hiểu những bước vội 

vàng cấu xé tranh giành của bao con người. Nếu biết rằng vì chính 

trần gian, Chúa nhập thế như bao chứng nhân, con sẽ hiểu được ý 

Chúa cao quang. 

4. Đã đến ngày cải hóa đời con, con người cũ: sống chỉ cho mình, 

đến lúc trở thành con người của Ngài. Đã đến ngày đổi mới lòng 
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con, cho tình yêu tung bay khắp nơi, đến với mọi người chất ngất tin 

yêu. 

66. BÀI CA YÊU THƯƠNG       

Thiện Nhân 
1. Đong con tim thật đầy, bao nhiêu ân tình đầy, dâng lên Ngài, dâng 

lên Ngài ngàn vạn yêu thương dâng lên Ngài cuộc đời lao công. Con 

sẽ dâng lên Ngài cuộc đời, bao vấn vương muôn ngàn nhọc nhằn, 

này thân con, này tim con, cùng bao vấn vương trong đêm trường. 

ĐK: Xin dâng lên con sẽ dâng lên tình con người. Xin dâng lên, con 

sẽ dâng lên tình nhân loại dâng cho người dâng hết tâm tư. Xin dâng 

lên, con sẽ dâng lên tình con người. Xin dâng lên, con sẽ dâng lên 

tình nhân loại, dâng cho Người bài ca yêu thương. 

2. Bao yêu thương đổ về, dâng trong tim tràn trề. Xin dâng Ngài, xin 

dâng Ngài ngàn vạn câu ca. Xin dâng Ngài lòng thành tri ân. Con 

muốn ca khen Ngài trọn đời, như áng hương thơm trầm tỏa bay, để 

tôn vinh, để tri ân, tình yêu Chúa thương yêu nhân trần. 

67. ÔI THẦN LINH CHÚA          

Vinh Hạnh 
ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu 

con cái nơi trần gian. Ban bánh thơm ngon ban bánh Thiên Thần. 

Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.  

1. Chúa nuôi đoàn con này đây bánh miến no lòng.  Chúa cho đoàn 

con luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu 

tinh muôn loài. Tung hô vua trời tổ phụ Israel. 

2. Nhớ trong rừng xưa, đoàn người Hy Bá trở về. Uống ăn thỏa thuê 

Man na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể 

Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân. 

68. LUẬT YÊU THƯƠNG               

Nguyễn Duy 
1. Cho con một điều răn mới: Yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho 

con một lời dấu yêu: Con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy 

yêu thương trước. Hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu 

yêu, liều cả tấm thân: tình yêu chính nhân. 

ĐK: Yêu thương là điều răn mới: Anh em hãy mến yêu nhau. Yêu 

thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy. 
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2. Cho con ngàn lời yêu dấu. Vẫn không bằng chính gương Thầy. 

Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi 

ngần ngại chi nữa. Nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là 

Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

3. Con ơi cậy tin yêu mến, con ghi tận đáy tâm hồn. Không ai là 

người dám quên: luôn luôn tình yêu quý hơn. Con ơi cả ba nhân 

đức. Con luôn gìn giữ đêm ngày. Nhưng nay thật cao quý thay, là 

nhân đức yêu, đoàn con hãy theo. 

4. Yêu thương là hy sinh trước, cho nhau cả chính thân mình. Yêu 

thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương 

dù muôn nguy khó. Kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa 

xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương, này con biết chăng. 

5. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu 

thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu 

thương dọi nguồn chân lý, cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm 

cho khắp nơi, được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. 

 

 

69. CHÚA KHÔNG LẦM            

Kim Long 
1. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không 

giữ tròn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Rằng thân con bởi tro bụi, và 

được cưu mang trong tội lỗi. 

ĐK: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, 

thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. 

2. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh. Để rồi nhìn con không 

đáp tình. Vì Chúa đã biết tự ngàn xưa: còn mang thân thể nặng nề, là 

còn luôn mê mải trần thế. 

3. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo. Dù đời dạt trôi như cánh 

bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: một khi hơi thở chưa tàn, là đời 

chưa qua khỏi sầu oán. 

4. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên. Dù rằng đời con bao thấp 

hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: Nhiều khi con chẳng trung thành, 

là vì con đâu phải thần thánh. 

70. CA KHÚC HỒNG ÂN  1      

Nguyễn Duy 
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1. Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc huyền mơ. Một bài 

thơ trìu mến ân tình đượm nét đơn sơ.  

ĐK: Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày. Hát cho 

muôn thế hệ hãy ngợi ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa 

thương con người ôi tình Chúa chẳng nhạt phai. Trái tim thơ trả lại 

tình ca mến yêu muôn đời.  

2. Cho con mùa hồng ân yêu mến những ngày và đêm. Tình Ngài 

như trời sáng soi đường nhịp bước êm đềm. 

3. Con dâng Ngài tình yêu năm tháng đã dần nhạt phai. Tình Ngài 

như hạ nắng hong hồng lại trái tim này. 

4. Tâm tư một chiều xưa đoan hứa mến Ngài ngàn thu. Nhiều lần 

phiêu bạt mất trên dòng đời sóng xa đưa. 

 

71. CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU      

Nguyễn Duy 
1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con 

nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một 

ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài. Sai con đi 

khắp mọi nơi, rắc gieo tin vui cho muôn người. 

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng 

trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung 

kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn 

người. 

2. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. 

Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. 

Để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho 

quên đi những sầu vương, Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. 

3. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói. 

Nhưng đâu ai đến với họ, để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều 

người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau 

những tình thương sớm mai cơn mê đã tan rồi. 

4. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con 

biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một 

đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình. Để tình người vẫn 

còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cành. 

72. CHO TÌNH TÔI NGUYÊN VẸN     

Nguyễn Duy 
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1. Ngài đến bên tôi, cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến 

bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ 

đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rất đỗi nhiệm mầu, để ngàn sau 

tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi đem mùa xuân hoa nở rộn khung 

trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó 

trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời như biển khơi sóng vỗ tuyệt 

vời cho trọn kiếp không hề lắng vơi. 

ĐK: Chúa ơi ! Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa 

con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi tháng 

năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim con này nguyện 

dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. 

2. Ngài chết cho tôi một tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc 

cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa, để đến hôm nao trên đồi 

cao máu thắm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tủi sầu mong tình 

tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay Chúa ẩn thân nơi nhà chầu 

bé nhỏ. Rượu Bánh đơn sơ chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng. 

Tình đã cho đi, ôi tình yêu thắp sáng vào đời, đem hồng ân đến với 

mọi người đem niềm vui chan hòa khắp nơi. 

3. Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người. Về những 

phương xa nơi làng quê những người nghèo đói. Rừng núi sông sâu 

hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào những người thân sống kiếp khổ 

sầu, để ủi an cho niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm 

đẹp tình nhân loại. Ngài hát cho tôi bản tình ca, đem làn gió mới. Để 

đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, nghe mùa xuân sẽ mãi 

thật dài nghe tình tôi muôn đời thắm tươi. 

73. ĐƯỜNG CON ĐI         

Nguyễn Duy 
1. Ngài sai tôi đi vào đời. Niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi 

đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá. Rồi mai đây sẽ nhạt nhòa. Tình 

thương yêu mãi đậm đà. 

ĐK: Đường con đi Chúa ơi. Dù xa xăm vẫn vui. Vì tương lai đồng 

lúa mới. Bước gieo trong ngậm ngùi. Sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho 

gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi. Rồi 

mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào 

tiếng reo ca khúc nhiệm mầu. 



 30 

2. Kìa xưa con khi vào đời. Hồn hăng say quá đẹp ngời nở mênh 

mông hoa rực tươi. Dù gian nan mồ hôi thấm. Tình thương yêu chưa 

ngập lòng vẫn đi gieo Tin Mừng nồng. 

3. Rồi hôm xưa có một ngày. Ngồi nghe mưa bay ngập đầy. Hồn tê 

mê rã rời vai. Hồn con như loài chim bé. Sợ rã cánh giữa bầu trời. 

Này thân con đã mệt nhoài. 

4. Rồi tin yêu sáng nhịp đường. Từ cao xanh đến nhẹ nhàng. Hồn cô 

đơn nay lửa hong. Và con đi vào nối tiếp. Làn gió mát suốt đường 

trường. Đường xưa nay thêm đẹp hồng. 

5. Về muôn phương đi mọi miền. Liều hy sinh thân dịu hiền mà môi 

con mãi cười duyên. Dù bao đêm nằm không ngủ. Lòng hăng say 

vẫn tràn bờ. Dù gian lao con chẳng từ. 

74. TÌNH THƯƠNG NHIỆM MẦU       

Hồng Trần 
1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. 

Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê 

say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Dâng mạng sống 

con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

ĐK: Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu 

con chính vì yêu con. Chúa đã chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh 

cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, 

xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời. 

2. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai vàng. Đem 

thân giãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao 

vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu, thế mà Chúa 

vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. 

3. Con xin dâng đời sống con, đền bù lại biết bao lỗi lầm, gương bao 

anh hùng hiếu trung kêu mời con đáp xứng tình yêu. Xưa bao anh 

lính liều mình, chịu nỗi cực hình vì yêu Chúa, con còn vấn vương 

chi nhiều, vẫn hững hờ chưa đáp xứng tình yêu. 

4. Xin ban ơn dìu dắt con, vì đời đã lắm phen hao mòn, đi trong đêm 

mù tối tăm, mong đợi chút ánh sáng hừng đông. Xin cho con quay 

trở về, làm lại đời một lần tan vỡ, trong tình mến yêu vô bờ, con đáp 

đền quá khứ đã thờ ơ. 

75. TÌNH YÊU THIÊN CHÚA  2 
ĐK: Tình yêu Thiên Chúa ngời sáng hơn sao trời, cao vút hơn ngàn 

mây. Bao la như đại dương. Tình Chúa ôi cao vời, tỏa khắp muôn 
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nơi nơi. Như sóng dâng cao, như mặt trời tỏa chiếu, như ánh sáng về 

đêm. Tình yêu Thiên Chúa làm ngất ngây tâm hồn tràn sướng vui 

triền miên. 

1. Ngài đã thương tôi từ muôn kiếp xa vời, dù chưa có trời trăng, tôi 

sẽ lấy chi đáp đền tình yêu Chúa đã dành để cho tôi. Dù đời đổi 

thay, tình yêu Chúa vững bền ngàn năm chẳng hề phai. Mong sao 

suốt đời ghi tạc tình thương Chúa vào tận đáy tim con. 

2. Vạn vật xinh tươi đại dương núi cao vời tụng ca Chúa quyền uy, 

tinh tú chiếu soi cho đoàn người dương thế biết tình Ngài bao la. Dù 

đời đổi thay, tình yêu Chúa vững bền ngàn năm chẳng hề phai. 

Mong sao suốt đời ghi tạc tình thương Chúa vào tận đáy tim con. 

3. Ngài đã thương yêu và săn sóc giữ gìn từng phút giây đời con, 

ban muôn thánh ân cho hồn đầy sức sống với Mình Ngài trao ban. 

Dù đời đổi thay, tình yêu Chúa vững bền ngàn năm chẳng hề phai. 

Mong sao suốt đời ghi tạc tình thương Chúa vào tận đáy tim con. 

76. CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG          

Phanxicô 
1. Chúa là con đường cho con bước theo. Là ánh hồng xua tan bóng 

đêm. Là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa dư 

đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim. Là bóng hình con luôn vững 

tin. Là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời có Người con vui. 

ĐK: Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem 

tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. 

2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau. Từng với người chung 

tim xuyến xao. Thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức 

Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi. Này xác hồn con đây 

Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời. Biết tìm Người trọn đời con thôi. 

3. Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi. Nào ai người cho con nỗi 

vui. Chỉ có Chúa như trăng sao hiền sáng mọi miền xóa hết ưu 

phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương. Hãy giúp lòng 

con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đàng. Dẫu bụi 

đường lấp mờ muôn phương. 

77. XIN PHÓ THÁC                     

Anh Tuấn 
1. Cuộc sống chốn trần ai đổi thay luôn mãi. Đâu là nơi êm ái cho 

người say giấc ngủ yên. Tựa như thoáng mây trôi nhân trần luôn mãi 

đổi dời. Lòng con mãi băn khoăn chốn ba đào con biết trông ai. 
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ĐK: Xin, con xin phó thác hồn con trong tay Ngài. Ngài là Đấng 

Thủy Chung, và rất mực từ tâm. 

Nguồn sức sống của tôi ở nơi Thiên Chúa. Nơi mùa xuân không úa, 

suối nguồn năm tháng chẳng vơi. 2. Đời sao mãi chênh vênh, con 

đường sao mãi gập gềnh. Vào những phút đau thương, sức thiêng 

nào nâng đỡ cho tôi. 

3. Nguồn ánh sáng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Nơi tình thương viên 

mãn, chan hòa trên khắp trần gian. Nào ai dẫn đưa tôi qua ngàn nguy 

khó chập chùng. Và trong bóng đêm thâu ai soi đường cho bước 

chân tôi. 

4. Nguồn cứu thoát của tôi ở nơi Thiên Chúa. Như thành đô kiên 

vững cho hồn tôi đến tựa nương. Dù bão tố phong ba tôi nào đâu hãi 

sợ gì. Vì Chúa kíp ra tay lúc tôi vừa lên tiếng kêu xin. 

5. Người phó thác cậy trông ở nơi Thiên Chúa. Khi trời lên giông tố 

luôn hằng son sắt niềm tin. Kìa hoa lá muông chim tay Ngài săn sóc 

độ trì. Thì mỗi bước ta đi Chúa nhân hiền dõi mắt yêu thương. 

78. VINH QUANG CHÚA           

Hùng Lân 
1. Trời xanh ơi, hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. 

Tầng không ngút cao muôn trùng hãy loan truyền những việc Ngài 

làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. 

Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm. 

ĐK: Vinh quang Chúa chói ngời, vinh danh Chúa cao vời ! Con tin 

kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa 

muôn đời ! Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi. 

2. Chẳng cần một tiếng một câu, nhưng âm vọng lừng vang hoàn vũ. 

Cần chi bút ghi bia tạc, những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật 

nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vạn bài thơ. Tấu lên muôn 

muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên. 

3. Vầng dương ơi, hỡi vầng dương, ai căng lều cho ngươi ẩn trú, để 

đi suốt đông tới đoài, rắc gieo lửa sống cho muôn loài. Vầng dương 

ơi, hỡi vầng dương hãy đẩy lùi đêm trường ân u. Dẫn ta đi trên 

đường lành, đường tận hiến phục vụ không ngơi. 

79. LỜI TẠ ƠN 3              

Anh Tuấn 
1. Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi 

hoàng hôn đang xuống dần xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn 
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lớp sóng, Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm hoài mãi miên 

man. 

ĐK: Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời 

gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên 

Ngài, xin tri ân Ngài. 

2. Là giọt sương long lanh trong nắng, ôi rất đẹp và rất xinh, nhưng 

chẳng lâu tan biến dần, biến dần. Là một làn mây bay bay theo gió, 

chút tơ trời Chúa đâu quên, thế nên Ngài vẫn ngay bên. 

3. Đường trần gian say sưa con bước, quên lối về lạc bến mê, quê 

nhà yêu xa mất rồi, mất rồi. Ngài đã dủ thương ban ơn soi lối, cánh 

tay Ngài đỡ nâng con, dẫn đưa về bến an vui.  

80. YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI                

L.Thắng – Hồng Trần 
1. Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Lối Ngài xưa con chưa 

tới một lần. Biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong 

tiếng hát lời kinh. Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu 

cho con đi tìm Ngài. Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu 

thương hay trong thù hận, trong tim anh hay trong lòng tôi. 

2. Con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao 

chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao 

con thấy quạnh hiu. Ngài ở đâu cho con chút tình thương. Ngài ở 

đây trong thâm sâu tâm hồn. Ngài ở đây trong tha nhân bạn bè, trong 

anh em hay trong mọi người, đem yêu thương đến trong hồn ta. 

3. Con muốn đi tìm Ngài đến đường vắng, lúc hoàng hôn buông lơi, 

lúc ngày tàn. Những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con 

sao con vẫn làm ngơ. Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó 

trung kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về, xin 

Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. 

4. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá 

lạnh lùng. Có người vui say sưa, người buồn phiền. Ngài ở đâu xin 

thương bé mồ côi. Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhân. Ngài ở 

trên nơi cao xanh vời vợi. Ngài đã đến thế giới sinh làm người, 

mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta. 

81. CHÚA LÀ CHÂN THIỆN MỸ       

Nguyên Kha 
1. Chúa là Chân Thiện Mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa 

là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là Chân Thiện Mỹ, 
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là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, hiến 

thân đừng từ nan. 

ĐK: Có Chúa trong cuộc đời. Nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước 

theo tình Người. Ôi Đấng cứu độ con. 

2. Nẻo đường trên trần thế nhiều gai chông, hồn bơ vơ, đường muôn 

hướng. Ngước nhìn về trời mịt mù, mà nhiều nỗi truân chuyên. Hỡi 

nguồn Chân Thiện Mỹ, xin lôi kéo hồn siêu thăng về Tuyệt Đối. 

Tiến bước qua chông gai, vững tin vào ngày mai. 

82. TỪ RẤT XA KHƠI        

Đỗ Vi Hạ 
1. Từ rất xa khơi, Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời, rao truyền tin 

mới. Từ rất xa khơi, Người đã chọn tôi đi vào thế giới rắc gieo tình 

người. 

ĐK: Xin cho đôi chân tôi miệt mài để từ nay bước đi hoài, ngọt lời 

rao tin mới. Tôi xin đôi tay giang vời vợi để tình thương lan khắp 

nơi, và vòng tay ôm trùng khơi. 

2. Từ rất xa khơi, Người muốn đời tôi như đuốc rạng ngời, soi miền 

tăm tối. Từ rất xa khơi, Người đã đặt tôi như loài muối đất, ướp 

thêm mặn đời. 

3. Từ rất xa khơi, Người đã chọn tôi trong những bạn bè, nơi lòng 

dương thế. Và đỡ nâng tôi, Người biến luyện tôi như hạt giống tốt, 

gieo trên mọi miền. 

83. VÌ CHÚA LÀ TÌNH YÊU             

Kim Long 
1. Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian, hỡi những ai đang buồn 

thương bước trong cuộc đời: Hãy sống vui tình bác ái. Xin hãy 

thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để 

tình yêu bừng cháy tiêu diệt sự chết. Tình yêu bền vững, tháng năm 

chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu 

tuyệt đối: Chính Chúa là Tình yêu. 

2. Ngước mắt nguyện cầu cho chiến tranh tàn phai, cho khắp nơi 

muôn người thôi oán hận căm thù: thế giới vui tình bác ái. Xin hãy 

thương yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để 

tình yêu bùng cháy xóa mờ thù oán. Tình yêu bền vững, tháng năm 

chẳng tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu 

tuyệt đối: Chính Chúa là Tình yêu. 
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3. Hãy tiến lại gần, tay nắm tay mừng vui, xin Chúa thương liên hiệp 

muôn sắc dân thành một: góp sức xây tình bác ái. Xin hãy thương 

yêu nhau, vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Để tình 

yêu bùng cháy nối liền bờ cõi. Tình yêu bền vững, tháng năm chẳng 

tàn phai. Vì tình yêu là chính giới luật của Chúa, tình yêu tuyệt đối: 

Chính Chúa là Tình yêu. 

84. GIÊSU VUA           

Huyền Linh 
Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua (Chúa muôn 

thuở là Vua muôn Vua). Ôi Giêsu khi nghe tên thánh Chúa Giêsu, 

các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp 

run. Ôi Giêsu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối 

uốn lạy thờ, thờ lạy Chúa Giêsu, Người là Chúa các Chúa. Ôi Giêsu, 

Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua muôn Vua (Chúa muôn 

thuở là Vua muôn Vua). Nhìn về phía thánh cung, nến đền lênh láng 

sáng, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang réo rắt: Chúa Giêsu 

ngự đây, trái tim tôi bừng say, tôi thờ lạy Chúa muôn loài. Tôi thờ 

lạy Chúa các Chúa. Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua, 

nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm giam nơi bàn thờ. 

85. TRONG TIM CHÚA              

Phanxicô 
1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ 

ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. 

Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người. Nhỏ bé 

thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Người. 

ĐK : Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim Người Cha, mãi muôn đời 

yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm dài con sống chứa chan lời 

ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.  

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, 

một giấc mơ nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé 

thôi, nhỏ bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời. Là sống vui là hát 

vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người. 

3. Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân, là 

trái ngon là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh 

thơm là sữa thơm giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa là 

tiếng ca gọi lòng con vui bước về nhà. 
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4. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo 

ban, dạy dỗ con, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm 

bước theo đường mến yêu, biết dâng trao, biết thứ tha nhiều. Cùng 

Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. 

86. CON TRÔNG CẬY CHÚA                 

Phanxicô 
1. Con trông cậy Chúa giữa bao thăng trầm cuộc đời. Con trông cậy 

Chúa giữa bao ngày tháng chơi vơi. Có khi lòng êm ái, có khi lòng u 

hoài. con trông cậy Chúa vững đôi vai, vững đôi tay, hát vui say suốt 

đời. 

ĐK: Con trông cậy Chúa dâng Ngài tất cả âu lo trong đời sống trôi 

miệt mài. Con trông cậy Chúa, dù cho nhân thế đổi thay, Chúa còn 

đây mãi còn đây. 

2. Đi trong cuộc sống thấy hoa tươi dệt nụ cười. Đi trong cuộc sống 

lắng nghe lệ đắng tuôn rơi. Nắng đưa mùa xuân tới, gió thu mùa 

đông về. Con trông cậy Chúa dẫu hân hoan, dẫu gian nan vẫn miên 

man tiếng cười. 

3. Trong cơn tang tóc Chúa cho hương trời ngọt ngào. Trong đêm 

mờ tối Chúa soi ngời ánh trăng sao. Bước chân vào phiêu lãng Chúa 

đưa về quê nhà. Ai trông cậy Chúa dẫu xa xôi, dẫu đơn côi vẫn an 

vui suốt đời.  

4. Xin dâng cuộc sống tháng năm trên đường gập ghềnh. Trông 

mong Lời Chúa chiếu soi từng bước lênh đênh. Ngước trông trời 

mây trắng mắt con tìm thiên đàng. Con trông cậy Chúa ánh sao đêm 

dẫn con lên, hồn an vui Nước Trời. 

87. TRONG AN BÌNH                 

Nguyễn Duy 
ĐK: Ra về trong hy vọng và mừng vui. Ra về trong an bình của 

Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài đến muôn đời tình 

thương Chúa như đất trời.  

1. Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã dẫn đường 

chúng con về. 

2. Vì từ đây Mình Máu Chúa nuôi dưỡng con. Đường trần gian 

những ưu phiền sẽ không còn. 

3. Ngài sai con về mọi nơi gieo Phúc Âm. Trọn tình yêu xin trung 

thành sống chứng nhân. 
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88. TÁN TỤNG HỒNG ÂN        

Hải Linh 
1. Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời 

cảm mến, hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ 

con. Xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin. Xin dâng 

lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ. Tay 

hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời 

mới đất mới đường đời con đổi mới. Con (í) ca ngợi lòng thương xót 

Chúa muôn muôn đời. 

ĐK: Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con. 

Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ 

con đêm ngày. Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu. Loài người được 

Chúa nâng niu. Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa. Chúa nâng 

niu gìn giữ luôn đêm ngày. 

2. Xin chân thành cảm tạ tình thương Chúa thắng oan khiên. Xin 

chân thành cảm mến, hồng ân Chúa thắng nguy nan. Ca tụng danh 

Chúa bao lẫy lừng. Xin chân thành cảm tạ. Cho toàn dân sống trong 

tình thương. Xin chân thành cảm mến. Đôi bàn tay Chúa rất oai 

phong. Xin chân thành cảm tạ. Đôi bàn tay Chúa bao nhân lành. Xin 

chân thành cảm mến. Khắp muôn nơi bừng lên sống mới đời người 

vui đổi mới. Muôn (i) tấm lòng cùng chung nhịp sống trong thanh 

bình. 

89. BÀI CA HIỆP NHẤT            

Thành Tâm 
ĐK: Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp 

nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con 

xa lìa bất hòa chia rẽ. Xin liên kết muôn người trong lòng mến Chúa 

Cha muôn đời. 

1. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha 

sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa, 

hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong 

Chúa. 

2. Người người mọi dân nước, cũng là con của Cha trên trời. Được 

Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này nguyện 

xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng 

con trong Chúa. 
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3. Tựa ngàn hạt lúa miến, xay thành nên bánh thơm ngon lành. Tựa 

ngàn chùm nho chín, ép nên thành rượu nho tinh khiết. Thì này 

nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất 

chúng con trong Chúa. 

90. CẦU CHO CHA MẸ  1                     

Phanxicô 
1. Xin cảm tạ Cha, xin cảm ơn trời. Đã ban cho đời con có mẹ cha. 

Công cha thì cao hơn là núi Thái, nghĩa mẹ dạt dào như sóng trào 

biển đông. Con không có mẹ ai dạy ngày qua ? Con không có cha 

tìm đâu mái nhà. 

ĐK: Xin cho cha, xin cho mẹ được trọn đời mạnh khỏe yên vui. Con 

xin Chúa thiết tha ân tình. Tình người cha và trái tim mẹ hiền. 

2. Cha mẹ mồ hôi vất vả đêm ngày, giúp con no đầy manh áo hạt 

cơm. Công cha dạy con đi trên đường mến Chúa, nghĩa mẹ gọi mời 

con sống đời tình yêu. Bao nhiêu gánh nặng, ôi chẳng hề quên. Nuôi 

con lớn lên nào mong đáp đền. 

91. CẦU CHO CHA MẸ   2           

Phanxicô 
1. Xin Chúa í  a chúc lành, cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như 

núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong 

đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. 

ĐK: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con 

giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. 

2. An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp lòng tấm lòng mẹ cha. Ai 

qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên 

rồi, ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha. 

92. CẦU CHO CHA MẸ   3              

Phanxicô 
1. Cảm tạ Chúa đã ban cho con, ngàn ngày vui một mái gia đình. 

Cho con an bình nhờ tay cha mẹ. Dạt dào dòng sữa thơm từ vành 

môi. Ngọt ngào từng bữa cơm lành tràn vui. Nước mắt mồ hôi, 

những ngày tháng trôi. Thương con nắng mưa dãi dầu. Đẹp mầu ơn 

nghĩa biển sâu.  

ĐK: Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha. Dù cuộc sống khó 

khăn hơn ngày qua. Chúa theo đường xa, giúp cho mẹ cha, trung 

kiên niềm tin thiết tha. 
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2. Nguyện cầu Chúa dẫn đưa con thơ, dạy lòng con đền đáp ân tình, 

luôn yêu gia đình và thương cha mẹ, vì đời ngày có bao ngày dần 

qua. Một ngày nào đó, không còn mẹ cha, có nhớ tình sâu, biết đền 

đáp đâu. Xin cho những ai còn cha mẹ, vẹn tròn nghĩa hiếu tình son. 

93. CẦU CHO CHA MẸ  5     

Phanxicô 
1. Cây có cội nước có nguồn, có trời thì mới có ta. Và sinh ra trong 

cõi người ta, ai cũng mang nghĩa mẹ tình cha. Công cha như núi 

nghĩa mẹ cao vời. Dòng sữa thơm linh thiêng đã bao đời. Dòng sữa 

thơm, dòng sữa thơm. Như ơn từ trời ban xuống cho loài người. Cha 

mẹ thương mến dắt con đi vào đời. 

ĐK: Xin cho mẹ cha vui sống sữa đời. Đầy tình yêu Chúa từ trời. 

Xin thương gia đình bao khó khăn. Xin cho cha mẹ muôn thánh ân. 

2. Sông sẽ cạn, núi sẽ mòn. Mãi còn tình nghĩa sắt son. Từ tuổi thơ 

như lá còn non, xin sống sao cho trọn phận con. Con như chiếc lá 

cha mẹ như cành, màu lá xanh trong ơn nghĩa sinh thành. Nguyện 

Chúa thương, nguyện Chúa thương, trên con đường dài bao tháng 

năm miệt mài. Cho đời mẹ cha thắm tươi trong tình Ngài. 

94. CẦU CHO CHA MẸ   7    

Phanxicô 
1. Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua 

giữa tuổi ngọc ngà. Con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, 

nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. 

ĐK: Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà. Giúp mẹ cha ngày tháng an 

hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình. 

Sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim. 

2. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. 

Là nụ hoa bé nhỏ dại khờ. Con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn 

tay cha, giòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. 

95. LỄ DÂNG TUỔI THƠ 
1. Với lúa miến trên nương đồng bao lao công cha mẹ và anh em. 

Con không có gì dâng Chúa đây con chỉ có tấm lòng đơn sơ. 

ĐK: Dâng lên Cha bánh rượu thơm ngát. Dâng lên Cha mộng ước 

học trò. Đây lao nhọc đoàn con dâng Chúa. Xin Cha thương chúc 

lành tuổi thơ. 
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2. Với bánh trắng trên bàn thờ, con dâng Cha tuổi hồng và lao công. 

Muôn muôn tấm lòng dâng Chúa, xin Cha nhận lấy tấm lòng con 

thơ. 

96. CÔNG ƠN CHA MẸ      

Anh Tuấn 
Nhớ trăng sông sâu thì cũng có nguồn. Cánh chim có tổ lớn khôn 

theo bầy. Nhọc lòng khổ tâm tháng ngày. Người người ai ơi xin chớ 

quên. Công ơn dưỡng nuôi nay ta lớn khôn lên nhờ đâu. Công cha 

nghĩa mẹ ân tình sâu. 

ĐK: Công ơn dưỡng nuôi con nào đền đáp chi cho bằng. Ai ơi chớ 

quên cha mẹ là dòng máu trong thân này. Nay xin Chúa thương ban 

nhiều hồng phúc cho cha mẹ. Bao năm dưỡng nuôi lao nhọc thành 

lộc Chúa ban trên trời. 

97. LẦN ĐẦU TIÊN        

Kim Long 
ĐK: Lần đầu tiên con được lên rước Chúa. Sau bao năm tháng đã 

mỏi mòn đợi mong. Ôi phút giây lòng vui sướng chan hòa. Tựa đàn 

nai khát thắm say dòng suối trong. 

1. Phút ân tình trời đất đã tương phùng. Tạo vật hiệp nhất cùng với 

Chúa thiên cung. Từ đây không còn là con sống nữa Chúa ơi. Nhưng 

là do Chúa sống trong con mà thôi. 

2. Phút vui này nguyện nhớ mãi trong đời. Được hiệp cùng Chúa là 

cõi phúc trông mong. Vầng tim con này nguyện yêu Chúa mãi thiết 

tha. Cho dù năm tháng vẫn miên man lần qua. 

98. MỪNG TRUNG THU         

Đam Tâm 
ĐK: Mừng trung thu con vui đến bên Cha, xanh xanh hồng hồng 

lồng đèn mới. Xin dâng lên Cha muôn lời cảm tạ, Cha đã tác tạo ánh 

trăng vàng tươi. 

1. Mến thương ngập đầy vui này bao la. Sáng trăng ngọc ngà. Cảm 

tạ ơn Cha. 

2. Má ba tặng quà, con nở môi hoa. Hát vang cả nhà, cảm tạ ơn Cha. 

99. TRUNG THU DÂNG CHÚA     

Anh Tuấn 
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1. Đây ánh trăng vàng, trăng rằm tháng tám. Trăng ước mơ của lòng 

con xin tiến dâng lên. Sướng khổ trong đời, vui buồn Chúa ơi. Xin 

cho ánh trăng luôn đẹp màu là niềm tin yêu sắt son. Xin cho trái tim 

con rạng ngời một vầng trăng thu Chúa ơi. 

ĐK: Xin dâng lên Chúa, tuổi thơ sáng như trăng rằm, tung tăng ca 

múa bóng trăng vàng rực sáng trên tay. Xin thương canh giữ, niềm 

tin mến trong tâm hồn, luôn luôn trong sáng tháng năm hoài đẹp như 

ánh trăng. 

2. Trên những con đường trăng đẹp trăng sáng. Ôi ánh trăng dịu 

dàng lung linh sáng trên tay. Trăng của tâm hồn, trăng của ước mơ. 

Bao nhiêu ánh trăng bao nụ cười tuổi hồng đơn sơ Chúa ơi. Xin 

thương dẫn đưa trong cuộc đời để vầng trăng luôn sáng tươi. 

100. XIN DÂNG CHA     

Anh Tuấn 
ĐK: Từng vầng trăng lung linh, từng bàn tay xinh xinh. Theo tiếng 

ca ngọt ngào, muôn ánh trăng nhịp nhàng. Xin kính dâng lên, xin 

kính dâng. 

1. Xin dâng Cha từng ước mơ của tuổi ngọc ngà. Lòng thiết tha xin 

Cha giữ gìn, được sáng trong như ánh trăng rằm. Đêm rằm tháng 

tám. 

2. Xin dâng Cha từng bước chân ở giữa cuộc đời. Lòng thiết tha xin 

Cha dắt dìu, hằng bước đi trên suốt con đường: thương người mến 

Chúa. 

3. Xin dâng Cha hồn xác con nhỏ bé dại khờ. Lòng thiết tha xin Cha 

ấp ủ, được lớn khôn trong sáng như vầng trăng rằm tháng tám. 

101. TÂM TÌNH CON NGOAN  1       

Phạm Quang 
1. Của lễ con dâng là vâng lời cha mẹ của con. Của lễ con dâng là 

yêu thương bạn bè lối xóm. Trong hồn nhiên thật thà. Trong tình 

thương ngoan hiền, xin Chúa nhận của lễ con dâng. 

ĐK: Trên đôi tay ngọc ngà. Xin đơn sơ làm đầu, đoàn con cùng 

dâng tiến. Trên đôi môi nụ hồng. Với tiếng hát ngọt mềm, chân 

thành cùng tiến dâng lên. 

2. Của lễ con dâng là vâng lời khuyên của thầy cô. Của lễ con dâng 

là chăm ngoan học hành ghi chép. Trong hồn nhiên thật thà. Trong 

tình thương ngoan hiền, xin Chúa nhận của lễ con dâng. 
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102. HỌP MỪNG DANH CHÚA     

Anh Tuấn 
ĐK: Đêm nay trăng sáng, đêm nay đêm rằm tháng tám. Chúng con 

họp nhau ca mừng: mừng danh Chúa ôi thật lẫy lừng. 

1. Nhìn bầu trời cao cao, kìa giữa muôn ngàn vì sao, Chúa treo một 

ánh trăng vàng. Ôi ánh trăng rực rỡ biết bao. 

2. Quyền lực Ngài vô biên, tạo tác nên ngàn kỳ công. Chúng con 

cảm mến vô cùng. Dâng Chúa muôn điệu múa vui mừng. 

3. Lòng Ngài thật vô biên, hoàn vũ do Ngài làm ra. Cánh tay Ngài 

đã an bài. Nên ánh trăng đẹp mãi đêm rằm. 

103. VỚI BƯỚC CHÂN        

Mi Trầm 
1. Với bước chân bé nhỏ. Con tiến dâng lên đền thờ. Giã từ phút 

rong chơi. Về nơi đây dâng lời. 

ĐK: Lời con ca, thơm mùi sữa, tiếng hát con nghe như không tròn. 

Nhưng tình con mến Chúa mãi vuông tròn. 

2. Với ước mơ bé nhỏ. Con đến đây cùng Ngài. Ca tụng Chúa hôm 

mai. Ngài thương ta lâu dài. 

3. Ánh mắt con sáng tỏ. Đây Chúa thương loài người. Đưa về cõi 

thiên thu. Làm con Đức Chúa Trời. 

104. TÂM TÌNH CON NGOAN   3      

Phạm Quang 
1. Mẹ cha sinh ra con tháng ngày vất vả hao mòn. Mong cho con 

khôn lớn, con lấy gì đền đáp công ơn. Hôm nay con nguyện xin, xin 

tình thương Chúa an bình. Cho cha mẹ mạnh khỏe, miếng cơm 

manh áo thơm lành. 

ĐK: Chúa Chúa ơi, xin nhận lời con khẩn cầu. Tương lai con nên 

người là nhờ con có mẹ cha. 

2. Tình yêu ơi bao la, vui buồn sướng khổ một đời. Mong cho con 

khôn lớn, con lấy gì đền đáp công ơn. Hôm nay con nguyện xin, xin 

tình thương Chúa an bình. Cho cha mẹ mạnh khỏe, miếng cơm 

manh áo thơm lành. 

3. Từ nay trong vui tươi, vâng lời giúp đỡ cha mẹ. Luôn yêu thương 

em bé, thương anh chị đằm thắm đơn sơ. Hôm nay con nguyện xin, 

xin tình thương Chúa xuống gia đình. Cho gia đình đầm ấm, Chúa 

ban ơn phúc chan hòa. 
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105. TÌNH CHA NGHĨA MẸ         

Nguyễn Duy 
1. Cho con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào 

đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con 

lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa 

biển xa. 

ĐK: Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con. Được mãi 

mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió. Thì lòng 

con vẫn nhớ. Trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. 

2. Uống nước nhớ nguồn làm con luôn thảo kính mẹ cha. Uống nước 

nhớ nguồn, người ơi xin đừng quên nghĩa ân. Bay cao đến tận trời. 

Vinh quang lúc thành tài. Xin người hãy nhớ những công ơn sinh 

thành nuôi dưỡng của mẹ cha.  

106. TUỔI THƠ DÂNG CHÚA 
ĐK: Lạy Chúa, con lấy gì mà hiến dâng Ngài. Vì đời con đâu có gì 

để mà dâng Chúa. Và con cũng không xin gì, cũng không xin gì ước 

gì xa xôi. Vì lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của con. 

1. Những gì của con đều là của Chúa. Cả mạng sống con cũng là 

Chúa tác thành, dưỡng nuôi an toàn che chở bình an. 

2. Đây tuổi hồng thật nhiều mộng mơ chẳng hề âu lo. Từng ngày 

qua tiếng thơ vui đùa dưới mái nhà, có cha có mẹ thương mến dìu 

đưa. 

107. THẦN KHÍ CHÚA SAI ĐI 
ĐK: Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. 

Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Ngài sai tôi đi. 

1. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. 

Mang Tin Mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. 

2. Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu. 

Mang Tin Mừng an ủi, Thiên Chúa đã cứu tôi. 

3. Sai tôi đến với người đau yếu. Sai tôi đến với người thất vọng. 

Mang Tin Mừng chân lý, Thiên Chúa đã cứu tôi. 

4. Sai tôi đến với người tội lỗi. Sai tôi đến với người lao nhọc. Mang 

Tin Mừng cứu rỗi, Thiên Chúa đã cứu tôi. 

108. LẠY CHÚA XIN BAN       

Việt Trì 
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ĐK: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con. Thần Khí tác tạo của 

Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. 

1. Người sẽ ban cho chúng con, nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền 

ban. 

2. Người sẽ ghi trong trái tim, chính lề luật tình mến Chúa truyền 

ban. 

3. Người đốt lên trong chúng con, ánh lửa hồng bừng cháy của niềm 

tin. 

4. Nguyện Chúa ban cho chúng con, chính thần lực dìu dắt giữa trần 

gian. 

5. Và đến mai sau cánh chung, sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn 

năng. 

109. THÁNH THẦN HÃY ĐẾN          

Thành Tâm 
1. Thánh Thần ! Khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. 

Suối nguồn thánh ân hiện xuống. Này dương gian xin Ngài đổi mới. 

Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, 

xin Ngài hãy đến ! Hiển linh Ngài ơi. 

ĐK: Lạy Ngài xin đến, dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên 

kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên 

vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 

2. Thánh Thần ! Khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. 

Mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi 

,xin Ngài thương đến ! Uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, 

xin Ngài hãy đến ! Dẫn đi đường ngay. 

3. Thánh Thần ! Khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài. 

Dẫn về những chiên lạc hướng về chung sống trong đàn chiên Chúa. 

Ngài ơi, xin Ngài thương giúp ! Chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài 

ơi, xin Ngài hãy đến ! Ủi an Người ơi. 

110. HÃY CHIẾU SOI      

Phanxicô 
ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đếm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình 

yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân. 

1. Xin đưa bước con về, tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng 

mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ, 

Chúa dìu đưa. 
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2. Xin cho mãi một đời, lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm 

mến Chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình 

thương nồng nàn thắm bình an. 

3. Xin cho bước chân Người, dù gian khó được đi đến nơi. Đời héo 

hắt không ngừng lên tiếng hát, đời an vui luôn tựa nương tình 

Người, khắp ngàn nơi. 

4. Xin soi sáng trong hồn, lời chân chính lòng không dối gian. Để 

tiếng nói loan truyền ơn cứu rỗi, để đôi tay đưa tìm trao cuộc đời, 

tiếng cười vui. 

111. TỪ NGÀN XƯA        

Kim Long 
ĐK: Từ ngàn xưa Cha đã yêu con. Cha gọi con giữa muôn người. 

Giờ đây con hân hoan, bước lên bàn thánh. Dâng tiến Cha xác hồn 

trắng tinh như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý, 

hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. 

1. Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng. Và gọi con là 

bạn nghĩa thân tình. Ban muôn ân thiêng dẫn đưa con, trên dương 

gian vương ngàn nguy khó, này hồn con nào biết lấy chi báo đền. 

2. Rầy về sau khắp nơi khen con thật vinh phúc. Vì tình Chúa đã 

thương đến phận hèn. Tâm tư con sung sướng vô biên. Xin dâng lên 

Cha trọn cuộc sống. Vì nào con còn biết lấy chi báo đền. 

3. Trọn đời con nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa. Một mình 

Chúa là vinh phúc trên đời. Cho bao nhiêu năm tháng phôi pha, cho 

bao nhiêu u sầu vương lối. Nguyện đời con hằng vui sống bên Chúa 

Trời. 

112. CHÚA SAI TÔI          

Phạm Quang 
1. Giờ đây Chúa sai tôi đem tin vui đến cho mọi người. Tiếng cười 

lau khô mồ hôi nước mắt, tôi đem tình thương đến cho mọi người. 

Được Chúa sai đi tôi hân hoan gieo rắc tình người, đem an vui cùng 

với nụ cười cho thế giới hôm nay. Mong sao cho anh em bốn 

phương một nhà. Mong sao cho bốn phương là con một  Chúa, để 

tình người anh em thắp sáng bên nhau, để cuộc đời không còn 

những tiếng thương đau. 

2. Và tôi sẽ ra đi, mang trên vai trái tim tình người, bước đều đôi 

chân tình thương lấp lối, tôi đem hồng ân đến cho mọi người. Dù 

khó gian nguy trong đêm đen mưa gió lạnh lùng, đôi môi cay hòa 
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với lệ nhòa luôn có Chúa bên tôi. Tôi xin đem con tim hiến cho mọi 

người. Tôi xin dâng trái tim tình yêu về Chúa, và tình nguyện giang 

tay đón lấy anh em, để mọi người luôn nhận có Chúa thương yêu. 

113. ĐẸP THAY         

Mi Trầm 
ĐK: Đẹp thay (ôi đẹp thay) những bước chân gieo mầm cứu rỗi. 

Đẹp thay (ôi đẹp thay) những bước chân rảo khắp nẻo đường. (Ai 

gieo trong lệ sầu). Sẽ gặt trong vui sướng. (Ai gieo trong nước mắt). 

Sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa 

lòng thế giới, loan tình thương, tình thương Chúa Trời, loan niềm 

vui niềm vui cứu đời, cho mọi người và mọi nơi.  

1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng lúa đã trổ 

bông dâng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt, và người về 

trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 

2. Bao người đã hy sinh say tình Chúa quên mình lý tưởng thần linh 

muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt, và người về trong câu 

ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 

114. TÂM TÌNH HIẾN DÂNG     

Oanh Sông Lam 
ĐK: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời 

Chúa đã làm cho con. 

1. Thương con tự ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi 

làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con say tình mến và này con 

xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời. 

2. Trao cho con Lời Chúa, dù đời con hoen úa, nguyện đời con đem 

Lời Chân Lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con 

gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. 

3. Chân đi đạp đồi non, biển đời bao sóng gió, Người đỡ nâng con 

dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn 

tim thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo đầu ngàn. 

4. Xin cho con bình an, và đầu cao mắt sáng, một đời con đi làm 

chứng tá Chúa trên trần gian. Xin cho con nghèo khó, cuộc đời 

bao nguy khó, đời hạnh phúc con là chính Chúa gia nghiệp trọn 

đời. 
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115. DẤU ẤN TÌNH YÊU          

Ân Đức 
1. Chúa ghi vào lòng con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm 

ái tuyệt vời, mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến. Khúc ca cuộc đời con 

thơm ngát hương trời. 

ĐK: Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho 

vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn 

vơi. 

2. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi qua 

tháng năm trường sớt chia buồn vui ủi an phù giúp. Dẫu con là tôi tớ 

tay trắng khôn cùng. 

3. Xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo vào giai khúc 

thanh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay 

Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. 

116. CA KHÚC CẢM TẠ 
1. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ. Với muôn hồng ân Chúa đã 

thương con. Con muốn hát vang tình người bao la, khắp ngàn nơi 

trên thế giới. Tình thương Người vững bền thiên thu. 

ĐK: Tình thương Thiên Chúa cao vời con xin dâng trót cuộc đời, 

bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca danh Chúa suốt đời hy sinh hòa 

thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn. 

2. Con muôn hát muôn lời kinh cảm tạ. Những lời nghẹn ngào lịm 

tắt trong tim. Con muốn hát cho rụng rời trăng sao, kết thành bài ca 

cảm mến. Bài ca dài như giải thiên ngân. 

3. Xin Chúa dẫn đưa đời con vạn nẻo. Ôm trọn cuộc đời Chúa đã 

thương ban. Luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dâng trọn tuổi 

xuân nồng cháy. Vì nước trời lý tưởng trên cao. 

117. CHÚA CẤT TIẾNG GỌI CON    

Việt Khôi 
1. Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn, mà Chúa đã gọi con bước lên. 

Sai con đi tới cuộc đời. Trở nên như men giữa lòng người. Sai con đi 

làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời. 

ĐK: Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân nước trời. Phút 

thánh hiến từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay. 
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2. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm mầu, đời con có gì dâng Chúa 

đâu. Đây bao mơ ước dạt dào. Niềm tin như con suối ngọt ngào. Đây 

bao tâm tình yêu dấu, nguyện dâng hiến mãi như lần đầu. 

3. Từ đây trái tim chan chứa tình người, đời con sống là cho Chúa 

thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời. Để nên chiên hy tế của Người. Ôi 

thân con đầy yếu đuối, nhờ ơn thánh Chúa luôn cải hồi. 

118. CẢM TẠ ƠN CHÚA        

Đàm Ninh Hoa 
ĐK: Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi 

khen danh Chúa. (Đến muôn đời) Muôn muôn đời con ca vang tình 

thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. 

1. Vì tình yêu bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi 

cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người hạnh phúc nào hơn. 

2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy con vui 

sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn. 

3. Dù đời con thương đau, sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi 

danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con, trong lúc vui sầu êm ái nào 

hơn. 

119. MỘT LẦN DÂNG HIẾN    

Ngọc Linh 
1. Như con sóng dạt dào tháng ngày đổ vào bờ cát. Con mang theo 

tình yêu thắp vào quả tim của Chúa. Xin trao dâng tận tình và xin 

quên đi đời mình. Xin thông chia cực hình trên thập tự Chúa hy 

sinh. 

ĐK: Một lần đã dâng hiến thì trọn đời Chúa ơi. Con sẽ không bao 

giờ không bao giờ đổi thay.  

2. Như hoa giữa đồng nội thắm đẹp hương tỏa ngàn lối. Con xin 

dâng Ngài đây ước nguyện tình yêu còn mãi. Mai đây hoa nhạt nhòa 

và hương phôi pha đậm đà. Xin ân thiêng của Ngài xóa mờ từng 

phút đơn sai. 

3. Ôi vinh phúc nào bằng suốt đời phụng thờ một Chúa. Đâu trông 

mong gì hơn nép mình ở chân đền thánh. Xin quên đi phận này, chỉ 

vui ca trong tình Ngài. Mong con tim nồng nàn với Ngài vẹn nghĩa 

trăm năm. 



 49 

120. TÌNH CHÚA CAO VỜI 
1. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi. Lạy Thánh Tâm Ngài tình 

yêu cao vời. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời. Tình Ngài yêu 

con ai đâu sánh ví. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi. Lạy Thánh 

Tâm Ngài tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sóng 

trào. Tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. 

ĐK: Lạy Thánh Tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời. Tình 

yêu Chúa cao vời. Lạy Thánh Tâm Chúa bao năm một đời. Tuy con 

lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. 

2. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lạy Thánh Tâm Ngài 

tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con ai suy cho vừa. Tình Ngài yêu 

con bao la đắm đuối. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn. Lạy 

Thánh Tâm Ngài tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân. 

Để rồi hy sinh chết treo thập hình. 

121. TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ 
ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa 

nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa vũ trụ trời đất ngàn 

vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời. 

1. Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều 

sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền 

diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh 

ân không vơi. 

2.. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến 

mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn 

khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn. 

122. RA  VỀ         

Anh Tuấn 
ĐK: Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Vui mừng, vui 

mừng vì có Chúa bước đi cùng con. Ơn trời, ơn trời tựa mưa sa 

xuống trên đời con. Đỡ nâng con, giữ gìn con luôn thắm tươi màu 

son. 

1. Chúa đã thương ban lời Người soi sáng. Dẫn đưa đoàn con cái. 

Thấy đường về bến yêu thương là quê hương luôn sống trong niềm 

vui. 

2. Chúa đã thương kêu mời đoàn con cái. Đến nơi bàn tiệc thánh. 

Đón nhận Mình Chúa Kitô làm của ăn thêm sức trên đường xa. 
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MÙA VỌNG 

123. NGUYỆN MÙA VỌNG     

Hoàng Vũ 
ĐK: Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ôi, cầu xin hãy mưa 

Đấng Thiên Sai Chúa ôi nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn 

van xin Chúa thương Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương 

cho đoàn con ngóng chờ.  

1. Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá 

tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xóa tội trần 

gian xóa bao lỗi lầm. 

2. Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh. Phá mọi nghịch mưu 

xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời Con Chúa chí linh. Nối lại tình 

thương thế gian nước trời. 

124. TRỜI CAO 1         

Duy Tân 
ĐK: Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng 

Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa 

Đấng cứu đời.  

1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang 

khát ước mong sao tìm thấy suối. Chúa ơi dừng cơn giận Chúa lại 

thôi. Chúa ôi đoàn con đã hối tội rồi. 

2. Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối. Luôn mong 

Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội 

nhơ. Chúa ôi lòng nhân từ Chúa không bờ. 

125. TRÔNG CHỜ CHÚA ĐẾN    

Lan Thanh 
ĐK: Xin trời cho sương rơi, mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa Đấng 

cứu nhân gian, nhân loại nhờ ơn cứu rỗi. Xin trời cho sương rơi, 

mây ngàn hạ làn mưa móc, mưa chính Chúa Ngôi Hai, trần gian 

ngóng trông đêm ngày. 

1. Con cô đơn bơ vơ đi trong gió mưa lầm than. Tâm tư bao hoang 

mang con xin thiết tha nài van. Chúa thương đời con thiếu vui nhiều 

đắng cay, dẫn con về nơi nghỉ ngơi trong an bình.  

2. Con đây đã phạm biết bao tội nhơ nhớp, van xin Chúa thương thứ 

tha tội lỗi con. Con xin sẵn sàng bước theo đường lối Chúa, Chúa 

dẫn đưa con sướng vui tràn tâm hồn. 
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126. ĐỂ CHÚA ĐẾN            

Nguyễn Duy 
1. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin 

cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng 

chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt 

dào, một thế giới không còn khổ đau. 

ĐK: Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời. Nguồn 

hạnh phúc cho con người. Nguồn cứu rỗi cho mọi nơi. 

2. Xin cho lòng chúng con không căm hờn và không ghét ghen. Xin 

cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng 

chúng con yêu mến người, yêu suốt đời. Chỉ biết sống hiến dâng 

phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. 

3. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi 

Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng, Cho con được ủi an 

ai khóc than, ai khó khăn. Giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát 

vang dậy trần gian. 

127. NGUYỆN TRỜI CAO       

Kim Long 
ĐK: Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa Vị 

Cứu Tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa. Không trung cao 

chiếu kỳ công tay Người. 

1. Chúa ơi xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Sion lạnh vắng 

thành tháng điêu tàn. Giêrusalem hoang vu, nơi xưa cha ông chúng 

con sum họp ngợi khen Chúa, giờ đây thành tiêu sơ. 

2. Chúa ơi xin đừng xét phạt thế gian. Đoàn con ăn năn tự hối 

nguyện Chúa thương tình. Xin thương tha muôn oan khiên, mau 

mau ban Ngôi Cứu Tinh trong tâm hồn khao khát, ngày đêm hằng 

van xin. 

3. Chúa ơi xin Người nhớ lời hứa xưa. Và mau ban ơn giải thoát trần 

thế mong chờ. Nhân gian điêu linh hoang vu, luôn luôn mong ơn 

cứu tinh, an bình và công chính, tựa cây ngàn mong mưa. 

128. TRỜI CAO   2            

Vũ Đình Ân 
ĐK: Này hỡi dân Sion kìa Đấng Cứu Độ muôn dân. Người sắp ngự 

đến, khiến lòng anh em hỷ hoan. Này hỡi dân Sion kìa Đấng Cứu 

Độ muôn dân. Người sắp ngự đến, khiến lòng anh em hỷ hoan. 
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1. Người vừa lên tiếng. Tiếng Người oai nghiêm. Kìa Đấng Cứu 

Tinh muôn đời. Đang đến cứu độ dân Người. Cho lòng anh em ngợp 

vui. 

2. Bạn luôn vui sướng giữa đoàn hành hương. Nhịp bước sánh vai 

lên đường ca hát những điệu vui mừng. Đi về nhà Chúa tình 

thương. 
 

 

 

129. HƯỚNG TÂM HỒN LÊN         

Dao Kim 
ĐK.. Ta hướng tâm hồn lên đón chờ ngày Chúa đến. Chúa sẽ đem an 

hòa Ngài ban cho thế trần. Chúa sẽ đem hân hoan, Ngài thương tô 

thắm cõi đời. Ta hướng tâm hồn lên đón chờ ngày Chúa đến. Chúa 

sẽ cho nhân loại nguồn ơn cứu thoát vô cùng. 

1. Lạy Chúa nhớ lời giao ước ngàn xưa, Chúa đã ký kết với tổ phụ 

chúng con. Nguyện ơn hòa bình của Chúa lấp đầy thế gian tội tình 

và ban ơn phúc trường sinh. 

2. Lạy Chúa con hằng mơ ước ngày đêm đến giờ ân phúc tuôn đổ 

tràn chúng nhân. Lòng con nguyện cầu xin Chúa, xóa mờ bất công 

hận thù và cho nhân thế bình an. 

3. Lạy Chúa bao ngày thao thức triền miên, con cầu xin Chúa 

thương rửa sạch vết nhơ. Hồn con tràn đầy thống hối, rã rời suốt bao 

năm trời, nguyện xin Chúa đến ủi an. 

130. MÂY ƠI MƯA XUỐNG        

Nguyễn Duy 
1. Ngàn mây ơi ! Xin cùng mưa xuống. Từ  cao xanh xin đổ nguồn 

thánh ân. Những tháng năm từng giây ngóng chờ. Gieo mưa đi ! 

Mây mây ơi trần đời khấn xin. 

ĐK: Lạy Trời thương đoái mưa xuống cho đời. Lạy Trời thương xót 

mưa xuống cho con người Đấng Cứu Tinh, Ngài hãy giáng sinh. 

Xuống ơn an bình ngàn dân tôn kính. Đừng trì hoãn nữa, xin đến 

cứu độ, mỏi mòn trông Chúa đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa Chúa ơi ! 

tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm chẳng phai. 

2. Đường thương đau rã rời chân bước. Lần trong đêm mong ngày 

bừng sáng lên. Chúa Chúa ơi, tội con ngất trời. Cha Cha ơi, xin 

thương yêu một lần thứ tha. 
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3. Niềm tin yêu trong lòng sám hối. Là câu kinh khấn nguyện cùng 

Chúa thôi. Thắp sáng lên bình minh chói ngời. Cho say mê đưa con 

đi về đời thánh ân. 
 

GIÁNG SINH 

131. CAO  CUNG LÊN          

H. Đức – K. Xuyên 
ĐK: Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè 

nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn. 

Một đêm khuya vang. Vẳng trong tuyết sương. Đàn ơi, cứ rung 

những điệu réo rắt. Hát khen Con Một Chúa Trời. Rầy sinh xuống 

cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn. Mau tìm cho tới 

thờ kính Vua giáng trần. 

1. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra 

trong nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn 

kính. Chúa bỏ cõi trời sinh xuống trần đêm xưa. 

2. Thôi hỡi trần gian bao tuyết sương cùng gió rét. Cớ sao lỡ làm 

cho Chúa lạnh quá chừng. Ôi Đấng Toàn Năng xưa quá yêu người 

tha thiết. Xuống chịu khổ hèn trong tuyết ngàn dặm sương. 

3. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong hồn sâu thẳm. Chúa sinh đêm nay 

nên bé nhỏ khó hèn. Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm 

thắm. Muốn để đền bù những thói đời bạc đen. 

132. MÙA ĐÔNG NĂM ẤY       

Hoài Đức 
1. Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con 

Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần  ca hát. Tôn 

thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với thiên thần hòa vang 

câu hát. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Mừng sinh nhật 

Chúa vinh quang, mừng sinh nhật Đấng yêu thương, sinh nhật từ ái 

sáng như công bình. 

2. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng. Mùa đông năm ấy theo 

ánh sao huy hoàng. Tìm hang Belem những mục đồng mau bước. 

Tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với mục đồng cùng 

thờ lạy Chúa. Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa. Mừng sinh 

nhật Đấng Cứu Tinh, mừng sinh nhật Đấng uy linh, sinh nhật: ngày 

Chúa xuống ơn thái bình. 
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3. Mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền. Mẹ Maria âu yếm cung 

kính nhìn. Nhìn con mới sinh dâng tấm lòng kính mến. Tôn thờ 

Ngôi Hai giáng sinh trần ai. Con hợp với Maria quỳ đây ngắm Chúa. 

Con hợp với Giuse quỳ đây ngắm Chúa. Mừng sinh nhật Chúa Ngôi 

Hai, Mừng sinh nhật Đấng Thiên Sai, sinh nhật: một lễ đáng ghi 

muôn đời. 

133. HANG  BELEM       

Hải Linh – Minh Châu 
ĐK: Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm 

trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan 

tưng bừng, nghe trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng. 

Đàn hát (réo rắt tiếng hát) Xứng ca (dư âm vang xa) Đây Chúa thiên 

tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới. Đến xem (nơi 

hang Belem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.  

* Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn 

phúc xuống cho muôn dân lầm than. 

1. Nơi hang Belem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh 

chứng nhân an hòa. 

2. Nơi hang Belem chiên lừa thở hơi. Tan giá đêm đông ấm thân con 

Người. 

3. Nơi hang Belem mục đồng xúm quanh. Ca hát vang lừng mến yêu 

chân thành. 

4. Nơi hang Belem huy hoàng ánh sao. Đưa lối Ba Vua phương 

đông đến chào. 

134. TRỜI HÂN HOAN                  

Kim Long 
ĐK: Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa Đấng 

Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi ngàn bao la. Người người 

hoan chúc đón tin vui thái hòa. 

1. Thời gian qua nhân trần luôn ngóng trông. Lời giao ước vẫn âm 

vang trong muôn lòng. Cùng nguyện xin sương trời tỏa khắp nơi. Và 

mây mưa Đấng Cứu Tinh cho đời. 

2. Một Hài Nhi sinh hạ cho chúng ta. Một trẻ thơ Chúa ân ban cho 

nhân trần. Mừng vui lên muôn người trong khắp nơi. Vì hôm nay 

Chúa viêng thăm dân Người. 
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3. Trời đêm đông nay bừng lên ánh quang. Và không trung lắng 

tiếng ca muôn thiên thần. Mừng Ngôi Hai Vua bình an giáng sinh. 

Nguồn ơn thiêng Chúa ban cho nhân trần. 

135. LOÀI NGƯỜI ƠI      

Văn Triều 
ĐK: Loài người ơi tới Belem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang. 

Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca 

lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang. Vì yêu thương đã sinh ra 

trong cảnh âm thầm. 

1. Belem năm ấy ánh sao chiếu lan giữa trời mùa đông. Vang trong 

tuyết sương bao điệu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá 

khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai giáng sinh làm 

người chuộc tội vì lòng xót thương. 

2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui 

trong tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau 

tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh. Noi theo tấm gương khiêm 

nhường nghèo hèn và luôn tuyết trinh. 

136. BÊN MÁNG CỎ 2              

Kim Long 
1. Bên máng cỏ hôi tanh, con quỳ đây với cả lòng thành. Niệm suy 

và cảm mến. Tình Chúa yêu con cao lút trời xanh. Đành giáng sinh 

đây hiu hắt cô quạnh. 

ĐK: Đất với trời giao duyên, Thiên Chúa ở với nhân trần qua hút rồi 

ngày tháng điêu linh. Hãy tiếp lời ca lên, chung tiếng cùng các thiên 

thần, xin tán tụng Chúa ngàn đời Chúa hiển vinh. 

2. Sao Chúa bỏ thiên cung sinh hạ nơi máng cỏ bần cùng. Rầy con 

đã suy thấu. Tình Chúa bao la như sóng đại dương. Ngài tới đem 

con lên tới thiên đường. 

3. Dâng tiến quả tim con, xin được yêu Chúa mãi vẹn tròn. Và luôn 

hằng ghi nhớ. Tình Chúa yêu con kiên vững ngàn năm. Dịu mát lung 

linh như ánh trăng rằm. 

137. NOEL  VỀ               

Nguyễn Duy 
1. Noel về, Noel về nhạc yêu thương vang réo rắt trời mơ. Noel về, 

Noel về vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về, Noel về nguồn 
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bình an dạt dào trên dương thế. Chúa xuống trần đem ơn lành niềm 

ước mơ muôn dân đang đợi trông.  

ĐK: Nào cùng hát lên bài ca, mừng giáng sinh trong đêm say hồng 

ân. Ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. 

2. Đêm an bình, đêm hy vọng. Người tặng ban cho nhân thế niềm 

tin. Chúa giáng trần, ôi nhiệm mầu nào có ai hiểu được thấu tình 

sâu. Qua bao đời muôn con người hằng đợi trông nguồn tình yêu 

cứu thế. Nay con người đã thấy rồi này bé thơ chính Chúa đã tặng 

ban. 

3. Say ân tình con nghiêng mình thờ lạy Chúa bên hang đá nhỏ xinh. 

Cho con hiểu giữa cảnh đời dù đổi thay luôn son sắt niềm tin. Xin 

soi đường như sao lạ dìu con đi về trời cao yêu dấu. Tri ân Người đã 

xuống trần để dẫn con lên quê hương trường sinh. 

138. KÌA TRÔNG HUY HOÀNG     

V. Phước – H. Đức 
1. Kìa trông huy hoàng vì sao. Chiếu soi gần xa khắp miền. Nào hỡi 

mục đồng dậy mau. Chớ lo chi hãy bằng yên. Này nghe ta báo tin 

vui mừng, vừa đây trong chốn hang lừa. Đã sinh ra chính Vua muôn 

trùng, mau đến Belem kính thờ. Belem kìa sương tuyết ta ngại chi. 

Mau lên nào mau bước ta cùng đi, cùng đi xem rõ Vua nhân trần. 

Người sinh trong cảnh cơ hàn. Nào anh em hãy nghe thiên thần, đi 

viếng Chúa ta xuống trần. 

ĐK: Giữa muôn vàn hào quang. Với muôn ngàn hương ngát lừng. 

Bao thiên thần hòa vang. Cất bao lời cung chúc mừng. Sáng danh 

Thiên Chúa trên trời. Bằng an cho khắp nhân loài. Sáng danh Thiên 

Chúa trên trời. Bằng an cho khắp nhân loài. 

2. Nào hỡi muôn loài hòa vang. Tiếng ca nhịp theo tiếng đàn. Mừng 

Chúa muôn loài cao sang. Giáng sinh chuộc lấy phàm nhân. Phàm 

nhân tội lỗi hãy suy cùng, lòng Cha bao xiết khoan hồng. Vào đây ca 

hát lên vang lừng, mong cám ơn cho hết lòng. Dân mục đồng con 

kính tin thờ Cha. Thay nhân loài con cất vang lời ca. Nửa đêm thanh 

vắng cung ca đàn. Làm cho bao xiết ngậm ngùi. Ngày nay Cha đoái 

thương lâm trần. Xin hãy thứ tha nhân loại. 

139. XANH TRỜI NOEL            

Nguyễn Duy 



 57 

1. Noel lời cầu chúc thánh ân tuyệt vời. Noel lời bình an gửi đến 

muôn loài. Noel gọi mời ai buồn trong bến đợi. Từng giây phút nhìn 

lên cõi trời, chờ mong mưa nguồn cứu rỗi. 

2. Noel lời tình yêu giáng sinh làm người. Noel lời hạnh phúc gửi 

đến cuộc đời. Noel gọi mùa xuân bừng lên sáng ngời, nguồn ân 

thiêng trào luôn bất tận, để Noel xanh màu phúc ân.  

Người đã đến trong trái tim mong chờ, lặng lẽ không ai ngờ, cho dù 

nhân thế hững hờ. Noel mở lối cho người gặp gỡ, cuộc đời và Thiên 

Chúa như biển tình bao la. Noel gọi yêu thương hóa thân vô bờ. 

Noel tình như đã bật tiếng hoan ca. Noel quỳ dâng Chúa lời kinh 

cảm tạ và niềm vui bừng lên rất lạ trong đêm thánh say tình thiết tha. 

140. CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI 
1. Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời, Người sinh ra giữa mùa rét đêm 

đông. Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời, Người sinh ra ở nơi nào biết 

không.  

ĐK. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người. Belem là nơi 

Chúa sinh. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Belem 

là nơi Chúa sinh. 

2. Chúa ta thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế hèn yếu 

như ta. Chúa ta thiên đàng vinh hiển sao rời, mà sinh xuống thế khổ 

nhục nhuốc nha.  

3. Thiếu chi lâu đài rực rỡ huy hoàng, mà chọn hang đá là chốn hôi 

tanh. Thiếu chi lâu đài rực rỡ huy hoàng. Mà chọn hang đá đêm nằm 

cỏ xanh.  

141. NƠI BELEM         

Kim Long 
ĐK: Nơi Belem mùa sương tuyết lạnh lùng. Trong đêm thâu giữa 

cánh đồng hoang vu. Một trẻ nhỏ vừa giáng sinh, giáng sinh cứu 

nhân loại. Allêluia. 

1. Trong bóng đêm thâu gió vi vu sương tuyết lạnh lùng, nào ai có 

thấu chăng Người ơi, Con Chúa cao quang giáng sinh nơi hang đá 

cơ cùng, vì yêu thương chúng nhân muôn đời. 

2. Bao khúc hoan ca khắp nhân gian chung tiếng ca hòa, nhạc thiên 

quốc mến yêu vọng ngân. Qua khắp không gian chúc vinh danh 

Thiên Chúa trên trời, bình an cho chúng nhân muôn đời. 
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3. Con tiến dâng lên trót tâm tư thân xác linh hồn cầu mong Chúa 

giáng sinh ngự đây. Ban xuống muôn ơn giúp con luôn vui sống bên 

Người, niềm tin yêu sắt son muôn đời. 

142. CA VANG LÊN        

Kim Long 
ĐK: Ca vang lên nào muôn dân hỡi, ca vang lên cùng với cơ binh 

thiên đình, mừng Đấng Cứu Tinh hạ sinh. Hôm nay trời đất giao 

hòa, hãy vui mừng vì Chúa muôn trùng hiển vinh, đã đến ở cùng 

chúng sinh. 

1. Bao năm trôi qua gian trần ngợp trong bóng sầu. Người người đợi 

trông nao nao, lời khấn cầu luôn bay cao vút lên ngàn sao. Mây ơi 

mau mưa cho đời một Đấng Cứu Thế. Van vái xin trời nhỏ sương, 

cho biến tan màu sầu vương. Chúa nay dủ thương. 

2. Đêm đông âm u nay chợt bừng lên sáng ngời. Màn trời bừng lên 

tươi xinh, rực rỡ ngàn sao lung linh, sáng như bình minh. Muôn 

muôn cơ binh thiên thần hợp tiếng hát kính. Thiên Chúa trên trời 

rạng danh, nhân thế ai được Ngài thương, sống vui bình an. 

3. Vui lên muôn dân mau cùng về đây kính thờ. Hợp lời ngợi ca 

vang xa, cảm mến hồng ân bao la, chứa chan lòng ta. Dâng lên chi 

đây cho đẹp lòng Chúa chí ái. Dâng tấm linh hồn thẳng ngay, son sắt 

yêu Ngài nồng say, quyết không đổi thay. 

143. LỜI CẦU NỬA ĐÊM    

Thành Tâm 
ĐK: Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng. Hồng ân bao la 

Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần. 

Mừng khen Thiên Chúa Vua Bình An. 

1. Ánh sáng ngàn đời luôn dẹp tan tăm tối. Hãy soi dương gian chốn 

lưu đày. Lạy Chúa là Đấng hay thương người bị lưu đầy. Người ơi 

xin đoái thương đời con. 

2. Hỡi Đấng là đường đưa đi tới chân lý. Dẫn đưa nhân loại tới quê 

Người. Lạy Chúa là Đấng hay thương người lữ hành. Người ơi xin 

đoái thương đời con. 

3. Sức sống tràn đầy dâng lên nơi Thiên Chúa. Dưỡng nuôi con 

người sống giam cầm. Lạy Chúa là Đấng hay thương người bị giam 

cầm. Người ơi xin đoái thương đời con. 
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4. Chúa biết tình đời hay thay đổi gian dối. Mấy khi ai thương mến 

chân thành. Lạy Chúa là Đấng hay thương người chân thành. Người 

ơi xin đoái thương đời con. 

5. Chúa biết đường trần bao cay đắng nguy khốn. Phúc cho ai 

kiên vững can trường. Lạy Chúa là Đấng hay thương người can 

trường. Người ơi xin đoái thương đời con. 

 

 

144. VINH DANH THIÊN CHÚA 2    

Nguyễn Duy 
ĐK: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, trên các tầng trời. An 

bình dưới thế cho loài người Chúa thương, cho loài người Chúa 

thương. 

1. Đây thiên thần báo tin: Tin mừng con Chúa ra đời. Đây thiên thần 

báo tin: Tin bình an cứu rỗi. Con Thiên Chúa vừa hạ sinh, Con 

Thiên Chúa thật hiển vinh. Mau đến thờ lạy Người, nhận lãnh bao 

niềm vui. 

2. Hôm nay bừng sáng lên ân tình soi chiếu trăm miền. Hôm nay 

ngày thánh thiêng, cho trần gian cảm mến. Vinh quang Chúa ngời 

tình thương, an vui thế trần ngàn phương. Xin ánh quang thiên 

đường bừng sáng trong lòng con. 

145. DÂNG CHÚA ĐÊM NAY      

Phanxicô 
1. Con mở bàn tay dâng Chúa đêm nay, chút sương đọng trên máng 

cỏ đọa đày, chút gió trong ngày tình yêu ngự đến, chút lời nỉ non 

tiếng Mẹ ru say.  

ĐK. Dâng gió sương mùa đông. Dâng hoa mùa xuân nồng. Một đời 

là bao mùa sống. Xin Chúa trên trời cao, đêm nay vào cõi đời đổ 

tràn ân phúc cho người.  

2. Con gửi hồn theo sương khói đêm vui. Tiến dâng lời kinh bé nhỏ 

một đời. Xin ơn của trời dìu đưa ngày tháng, chút tình mùa đông sẽ 

nở xuân tươi.  

146. DÂNG CHÚA HÀI NHI 
ĐK: Đêm nay con chẳng có gì lễ Chúa Hài Nhi. Đêm nay con chẳng 

có gì tiến dâng Chúa Hài Nhi.  
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1. Vàng con không có nhũ hương cũng không, mộc dược cũng 

không, Chúa Hài Nhi ơi. Nhưng con chỉ có tấm thân hòa bình, từ 

đêm Ngài đến. Khi con nhìn ngắm tấm thân hòa bình giữa đồng 

Belem. Con xin tận hiến tấm thân hòa bình, vào đêm Ngài đến cho 

con thành tín sống luôn hòa bình giữa anh em. Chúa Hài Nhi ơi. 

2. Rượu chiên bánh miến cũng không là bao, bù vào tình lớn lao 

Chúa từ trên cao. Nhưng con chỉ có tấm thân hòa bình, từ đêm Ngài 

đến. Khi con nhìn ngắm tấm thân hòa bình giữa đồng Belem. Con 

xin tận hiến tấm thân hòa bình, vào đêm Ngài đến cho con thành tín 

sống luôn hòa bình giữa anh em. Chúa Hài Nhi ơi. 

MÙA CHAY 

147. HỠI  NGƯỜI !         

Kim Long 
ĐK: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về 

bụi tro.  

1. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi. Một làn gió nhẹ 

lung lay cũng biến tan sắc màu. 

2. Ôi muôn sự đều hão huyền giả trá và đảo điên. Một điều vững bền 

thiên thu đức kính yêu Chúa Trời. 

3. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội 

lỗi nguyện lui xa Chúa sẽ thương hải hà. 

148. HÃY TRỞ VỀ 2          

Nguyên Kha 
1. Hãy trở về ! Hãy trở về ! Hãy xé lòng đừng xé áo. Hãy trở về ! 

Hãy trở về ! về cùng Cha đang ngóng chờ. 

ĐK: Tôi sẽ trở về, về cùng Cha tôi. Tôi sẽ trở về, về cùng Cha tôi. 

Tôi sẽ trở về khóc lóc than van, hối tiếc lỗi lầm, sám hối ăn năn. 

2. Hãy trở về ! Hãy trở về ! Chúa nhẫn nại đầy nhân ái. Hãy trở về ! 

Hãy trở về ! Giàu tình thương tha lỗi lầm. 

 

149. TÂM TÌNH CA  2    

Thành Tâm 
1. Lạy Ngài, nơi vực thẳm, con kêu khấn đến Ngài. Giờ này ôi buồn 

chán, con mong thấy bóng Ngài. Gia vê, Chúa con ơi ! Xin nghe 

tiếng con van nài. Qua đi giây phút này con buồn Ngài.  
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ĐK: Tình Ngài là sương mát trong cơn sốt mê man. Tình Ngài vầng 

trăng sáng đêm khuya những khi đau buồn. Xin thương chớ chấp tội. 

Con đây dẫu ơ hờ nhiều gian dối nhưng vững lòng cậy trông. 

2. Lạy Ngài, xưa Ngài nói: Ta mong chúng đổi đời. Thì này con quỳ 

gối ăn năn hối lỗi rồi. Giavê, Chúa con ơi ! Xin nghe tiếng con van 

nài. Tha cho bao tháng ngày con dại khờ. 

150. XIN NGƯỜI THƯƠNG CON   

Thành Tâm 
1. Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Người thương trông đến. Chúa ơi 

lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa thiết tha nài van. Vì đời con 

lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi chớ ghi trong lòng 

phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

ĐK: Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình thương 

không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi 

xuân trót dại. Đây con tim rướm máu, tấm thân gầy héo tình con 

hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, Người thương 

con đi. 

2. Người, Người ơi thấu chăng ? Đã bao lần hồn con cay đắng. Cố 

vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối lưới dây tình oan. 

Nhưng rồi đời đâu dễ chi thêm một lần lòng con vấn vương. Chúa ơi 

! chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người thương. 

3. Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió. Kiếp 

chim xanh cánh tung trời mây, nơi miền xa tắp sóng vỗ ngoài 

khơi. Vì đời muôn cỏ cây không bao giờ làm ai oán than. Chúa ơi 

! chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Người 

thương. 

151. CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA       

Văn Chi 
1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra 

pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào 

Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó 

Ngài dành cho con. 

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác 

với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy 

Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với 

Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. 
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2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim. Đinh nhọn nào còn 

loang máu đào. Sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những 

bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương. Đường 

tình đó Ngài dành cho con.. 

3. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua. Con đường thập tự loang 

máu đào. Ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào 

Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa. Đường tình 

đó Ngài dành cho con.. 

152. LẠY CHÚA NẾU CÓ THỂ      

Kim Long 
ĐK: Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. 

Đừng theo ý con, một vâng ý Cha đã định trước muôn đời.  

1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. 

Thì nay Con đến để làm theo ý Cha: hiến dâng trót cuộc đời. 

2. Bao công việc vui lòng Cha, Con thi hành chu toàn mau mắn. Vì 

Con không đến để làm theo ý Con, nhưng theo ý Cha vẹn toàn. 

3. Sao Cha đành chối bỏ con, khi quân thù tứ bề xông đánh. Này đây 

Con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn. 

153. ĐƯỜNG THẬP TỰ        

Đỗ Vi Hạ 
1. Con đường Cha đi bao nhiêu khó nguy truân chuyên ngập tràn. 

Con đường Cha theo bao nhiêu đớn đau nào ai có thấu. Thập giá đồi 

cao treo Người yêu dấu mang thương tích sầu. Chúa đâu tội tình 

nhưng vì thương mến hiến trọn thân mình. 

ĐK: Tình Người bờ bến Chúa cất bước đi Canvê nhục hình. Đường 

trần thập giá Chúa hỡi giúp con theo chân Cha hiền. 

2. Theo đường Cha đi con nay quyết tâm tin yêu một niềm. Theo 

đường Cha đi con thôi lắng lo mặc bao giông tố. . Để tháng ngày 

qua con đường thập giá con luôn thiết tha. Chúa ơi con nguyện thân 

này dâng hiến sống đời nhân hiền. 

154. GIỜ TỬ NẠN               

Hoài Đức 
1. Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi hãy che lấp trời cao. 

Ánh kim ô vụt lu mờ. Vì Con Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. 



 63 

ĐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ 

tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ 

Chúa hết tâm tình. 

2. Suối kia ơi ngừng khơi nguồn. Và sông nước hãy yên tiếng vọng 

ngân. Gió hôm ơi ngừng hơi rờn. Vì đây Chúa rét không áo phủ 

thân. 

3. Hãy tung ra mồ quanh đồi. Người xưa hỡi hãy thôi chết dậy mau. 

Cõi dương gian tạm trông vời. Kìa Con Chúa chết treo chốn đồi cao. 

4. Xé tung ra màn che đền. Và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Đá 

muôn năm nào vững bền. Giờ Con Chúa tắt hơi núi sọ đây. 

155. NGƯƠI CÓ LÀ GÌ      

Việt Khôi 
ĐK: Ngươi có là gì, có là gì, đâu khác gì bụi tro. Ngươi mải mê gì, 

mải mê gì, để Người mặc đợi trông. 

1. Nghèo đói cùng giàu sang thân phận ai cũng ra tro bụi. Vậy sao 

mãi mê muội ham lợi thua trong kiếp thay đời. 

2. Một mai rồi nằm xuống bao người thân tiếc thương rơi lệ. Người 

ơi sẽ mang gì xuống mồ sâu theo với cát bụi. 

3. Người ơi tìm sự công chính là yêu Chúa yêu mọi người. Hằng 

quên chính phận mình sẽ tìm thấy hạnh phúc mai này. 

4. Nào ai hằng cậy trông nơi tình thương Chúa muôn diệu vời. Hằng 

tin tưởng lời Ngài, xác hồn sẽ sống mãi muôn đời. 

156. NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI       

Kim Long 
ĐK: Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình 

thương xem vì chúng con phạm đến Người. 

1. Dòng suối lệ tuôn mãi đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy 

Chúa Trời vinh quang nguyện thương đến lời van nài. 

2. Người chính đường sinh phúc là cánh tay uy quyền. Chìa khóa 

trời cao quang nguyện thương xóa sạch lỗi lầm. 

3. Này cõi lòng nhơ uế tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan 

nhân rửa cho tuyết trinh trắng ngần. 

157. CHÚA VÀO THÀNH           

Nguyễn Duy 
1. Hãy báo cho nữ tử Sion này Vua ngươi đã đến nơi rồi. Người 

khiêm nhu chỉ cưỡi mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời.  
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ĐK: Vạn là vạn tuế ! Vạn là vạn tuế Con Vua Đa Vít ( vạn tuế, vạn 

tuế). Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.  

2. Israel hãy mừng vui lên. Vì hôm nay Người đến thăm người. Nào 

mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc mừng. 

3. Khắp các dân hãy cùng reo vang, lời hoan hô cùng vỗ tay mừng. 

Vì Thiên Sai là Chúa trần đời, trong tay uy phong Ngài tiến vào 

thành. 

4. Chúa tiến vào thánh điện uy nghi, lời hoan hô cùng tiếng reo 

hò. Kèn vang lên trổi khúc trầm hùng, vươn câu ca mừng hát 

khen Ngài. 

158. HÃY CHỖI DẬY     

Kim Long 
ĐK: Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết . Chúa sẽ 

chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.  

1. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ 

được Chúa dẫn vào nguồn sáng ta hãy bước theo đường quang minh. 

2. Hãy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên 

Chúa. Nguyện lòng trí muôn người hợp nhất trong một đức tin, một 

tình yêu. 

3. Ngước trông lên cao thôi đừng miệt mài bước theo đường tội lỗi. 

Hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trong nguồn Phúc Âm ngày cứu rỗi. 

159. HÃY TIẾP NHẬN CON      

Hùng Lân 
1. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, đừng để cô đơn lạnh lùng 

u tối, cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu ? 

Con đang tìm Ngài.  

ĐK: Hãy trông lại chỉ một giây thôi ! Hãy ban lời chỉ một câu thôi ! 

Chúa đã từng dựng nên đất trời, tình Ngài một chút đủ vui một đời. 

2. Đã mấy mùa qua lại lang thang giãi dầu. Tìm một an vui, tìm một 

nương náu, có thấy gì đâu ? Phù vân đấy thôi, hư vô một mầu. 

3. Bến ấm bình an muôn năm vững vàng. Con tìm đâu hơn đầu 

đường sự sáng, có thác hồng ân, có suối tình thương. Tình Cha với 

con thắm thiết nồng nàn. 
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160. TÂM CA MAI ĐỆ LIÊN 
1. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má. Giọt nước mắt nào thống hối 

ăn năn. Giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào 

một kiếp than van. 

ĐK: Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn 

đời ăn năn. 

2. Đời những lỡ lầm này con tìm đến. Tìm đến với Ngài khóc lóc ăn 

năn. Tội lỗi ứ tràn một lần thống hối, ôi Chúa nhân hiền từ ái bao la. 

3. Là kiếp cát bụi lạc trên đường vắng. Hồn thấy ngỡ ngàng Chúa 

dắt con đi. Qua những suối đồi tìm về bên Chúa, từ mãi xa vời tìm 

con trở về. 

161. HÃY TRỞ VỀ  1                

Mi Trầm 
ĐK: Hãy trở về với Ta, nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về 

với Ta, nối kết tình cách xa thêm đậm đà. 

1. Về đây hỡi người, nào về đây ! Tình thương Chúa Trời luôn nối 

kết. Về đây Thiên Chúa Đấng từ bi, Người xóa hết tội ta, Người dẫn 

lối đời ta. 

2. Đời con đã nhiều lần bội vong. Về đây Chúa trời ban sức sống. 

Tình Cha nung nấu trí lòng con, ngày tháng mãi nỉ non, Ngài hãy 

giữ lòng son. 

3. Hồng ân Chúa Trời Người rộng ban. Niềm tin suốt đời thêm trong 

sáng. Nào ai năm tháng vẫn cậy trông, hạnh phúc mãi chờ mong, 

ngày ấy Chúa thưởng công. 

162. PHÓ THÁC          

Nguyễn Duy 
1. Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách. Này tấm thân con 

đắng cay muôn vàn tê tái. Cha ơi sao nỡ quên con, Cha ơi sao Cha 

ngoảnh mặt nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê trách con. 

ĐK: Con xin phó thác nơi Cha, thân con với linh hồn con. Xin Cha 

thêm sức cho con, trọn vẹn theo ý Cha luôn. 

2. Là kiếp sâu bọ con nay là người đâu phải. Vậy đó Cha ơi thấy con 

muôn người khinh ghét. Nghe như nhức nhối tâm can, nghe như mắt 

ứa lệ tràn xót xa lòng con nát tan, có ai mà thương ủi an. 

3. Một chén Cha trao bao nhiêu sầu đau cay đắng. Tự ý con đây dám 

đâu tay cầm lên uống. Thưa Cha con nay xin vâng, vâng theo như 



 66 

Cha mong chờ. Nếu Cha định con uống thôi, với con nguyện vâng ý 

Cha. 

4. Một tấm thân con xin dâng để được hiến tế. Để cứu nhân loại 

thoát xa khỏi vòng tăm tối. Cha ơi thánh giá trên vai, con xin vác hết 

đường dài, miễn sao đường thập giá kia trở nên hồng ân cứu độ. 

163. TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ      

Mi Trầm 
1.  Trên con đường trở về tâm hồn thấy băn khoăn. Trên con đường 

trở về cuộc đời này ăn năn. Hãy bước nhanh trở về tìm về chốn vinh 

quang. Đời nặng gánh vai mang tựa nhẹ cánh phượng hoàng. 

ĐK: Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về tội đời xin 

sám hối. Con xin trở về, về với Chúa là Cha. Con xin trở về tội đời 

xin giã từ. 

2.  Trên con đường trở về xin đừng xé áo thôi. Trên con đường trở 

về lòng tà diệt không ngơi. Hãy bước nhanh trở về, tình Người rất 

bao la, đời đời mãi thương ta tình trời đất giao hòa. 

3.  Trên con đường trở về, đây Lời Chúa vâng nghe. Trên con đường 

trở về rửa sạch mọi đam mê. Hãy bước nhanh trở về dù tội đỏ như 

son, sẽ được trắng như bông, vì tình Chúa khoan hồng. 

164. LẠY NGÀI XIN XÓT THƯƠNG CON  

 Đỗ Vi Hạ 
ĐK: Xin thương xót con. Lạy Ngài xin xót thương con giữa nơi vực 

sâu. Từ trong gian truân hồn con khấn cầu xin xót thương con. Lạy 

Ngài xin xót thương con giữa nơi khổ đau. 

1. Tội nhơ con đây theo ngày chồng chất, lòng con bao năm lỗi lầm 

cao ngất. Xin Chúa thứ tha trái tim cằn khô, khao khát Chúa như đất 

mong mưa về. 

2. Nguyện xin thương con theo lòng nhân ái, đừng xua con đi trong 

vùng tăm tối. Xin quyết đứng lên lánh xa bùn nhơ. Xin Chúa giúp 

con vững tâm tin thờ. 

3. Từ nay con xin theo Ngài mãi mãi. Dù bao chông gai chẳng hề 

kinh hãi. Xin Chúa dẫn con bước trong bình an, bên Chúa sống vui 

tâm con yên hàn. 

165. QUỲ BÊN CUNG THÁNH  

K. Long – H. Khánh 
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ĐK: Quỳ bên cung thánh, đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kính 

thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình 

yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng 

hát ca tôn thờ. 

1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa 

ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình. 

2. Một chiều xưa kia khắp đồi Canvê máu hồng chan chứa. Thế nhân 

tội nhơ được ân xá trong tình Cha. 

3. Đường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. 

Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương. 

166. NẾU CON NHỚ        

Kim Long 
1. Nếu con nhớ thân con là cát bụi. Nghĩa cuộc đời giờ vĩnh quyết 

chìm sâu. Còn gì đâu ngoài dăm ba tấc đất. Với tháng ngày thêm 

một nấm cỏ khô.  

ĐK. Thì con ơi hãy lo phụng sự lẽ thật. Mà tìm ra chân đích của kiếp 

người.  

2. Nếu con nhớ chuông ngân sầu tiễn biệt. Mãn tiệc đời điểm trắng 

mấy vành khăn. Mộ phần kia cỏ chưa đan kín hết, đã vắng lặng 

không một bóng người thăm.  

3. Nếu con nhớ trăm năm còn có gì. Nghĩa địa buồn lạnh lẽo tiếng 

trùng ca. Trời về khuya tuồng vui khi mãn lớp. Nuối tiếc hoài danh 

vọng cũng vuột xa.  

 

 

PHỤC SINH 

167. CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI 
ĐK: Chúa đã sống lại thật rồi. Chúa đã sống lại thật rồi người ơi vui 

lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi. Chúa chiến thắng tử thần rồi 

đem nguồn hạnh phúc khắp nơi.  

1. Vì đêm qua đã tàn rồi. Giờ vinh quang Chúa rạng ngời. Ngày tươi 

lên ánh vui. Hồng ân Thiên Chúa tuyệt vời. Ngài ban cho khắp trần 

đời. Mừng hát đi người ơi. 

2. Nguồn ân thiêng Chúa dạt dào. Tình yêu ôi quá nhiệm mầu. Ngài 

chịu bao đớn đau. Để cho nhân thế khổ sầu, hưởng niềm vui sống 

ngọt ngào. Hạnh phúc mãi ngàn sau. 
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3. Họp nhau đây những đoàn người, từ muôn phương đến từng Ngài. 

Mừng Chiên Con hiển vinh. Lời hoan ca rất đậm tình, đoàn con 

dâng tấm lòng thành. Hòa khúc ca trường sinh. 

4. Hằng theo chân Chúa mọi ngày. Đường thương đau dẫu còn dài. 

Nguyện thề đâu dám phai. Vì hy sinh vác thập hình. Để con mai sau 

sống trọn tình, cùng Chúa trong hiển vinh. 

168. NÀO TA HÃY       

Kim Long 
ĐK: Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi. Nguồn 

sống mới chiếu sáng tuyệt vời. Allêluia. Nào ta hãy mừng vui. Chúa 

đã sống lại rạng ngời và Máu Thánh xóa hết tội đời. Allêluia. 

1. Thánh giá Chúa vươn cao dâng lễ hy sinh. Cho nhân thế muôn đời 

sống trong an bình. 

2. Sức sống đã khai nguyên trong những thương đau. Ân thiêng đã 

khơi nguồn giữa bao khổ sầu. 

3. Vác thánh giá trung kiên theo Chúa nơi nơi. Mai đây sẽ chung 

phần phúc vinh trên trời. 

169. CHÚA VỀ TRỜI CON ĐI 
ĐK: Hỡi người Galilê sao còn mãi mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã 

về. Mai này Người lại đến trên đám mây trong thánh oai như hôm 

nay người đã về trời. 

1. Chúa về trời con đi môi ca hát gieo rắc Tin Mừng đó đây. Bước 

theo Chúa vào cuộc đời, khó nguy dẫu ngàn dặm đường rắc gieo 

tình thương. 

2. Chúa về trời con đi tung đôi cánh soi ánh Tin Mừng Chúa xưa. 

Nắng mưa chấp nhận một đời, vững tin Chúa trên tầng trời vẫn theo 

chở che. 

3. Chúa về trời con đi mang thánh giá thương khó lên đồi máu xưa. 

Bước qua khổ hình cuộc đời, tiến theo Chúa lên bầu trời biết bao 

niềm vui. 

170. CON HÃY NHỚ RẰNG     

Kim Long 
Con hãy nhớ rằng Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. (Con hãy 

nhớ rằng) Ngài là cứu Chúa ta, là vinh hiển ta đến muôn đời. 

1. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ cùng Ngài phục sinh. Nếu ta chịu 

khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị. 
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2. Nếu ta từ chối danh Ngài, ta sẽ bị Ngài loại xa. Dẫu ta bội tín với 

Ngài, Ngài vẫn một lòng trung trực. 

3. Chính tay Ngài khiến cơ cùng tan biến thành niềm mừng vui. 

Chính nơi Ngài chiếu hy vọng, soi dẫn cuộc đời muôn người. 

ĐỨC MARIA 

171. XIN VÂNG         

Mi Trầm 
1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, 

xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy 

khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 

vâng. 

ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và 

ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương 

lai và suốt đời. 

2. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ. 

Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi phủ đầy bóng 

tối, bẫy chông giăng chận muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin 

vâng. 

172. TIẾNG HÁT THIÊN THU       

Dao Kim 
ĐK: Trọn đời con một bài hát kính ca ngợi. Tiếng hát con vang tận 

tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vợi. Xin yêu 

thương đón nhận cả hồn thơ. Xin yêu thương dắt về chốn quê hăng 

mơ. 

TK: Nhìn trời cao thăm thẳm mơ ngày về. Xin đoái nhìn chở che 

năm tháng đời con. Ngước trông trời con nhìn theo dáng Mẹ hiền. 

Để mơ ngày về quê sống yên vui bên Mẹ. 

173. CON XIN DÂNG MẸ         

Văn Chi 
ĐK: Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi 

và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ 

hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu. 

1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu 

mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi 

an. 
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2. Trong khi âu lo xin dâng lên Mẹ lời yêu con dâng trong niềm phó 

thác. Khi con bơ vơ trên nơi gian trần nhìn ánh sao mai kêu khấn Mẹ 

yêu. 

3. Trên nơi dương gian con luôn trông Mẹ đời con quên đi những 

ngày trống vắng. Đêm đen mênh mông con kêu xin Mẹ tình mến cao 

dâng chan chứa hồn thơ. 

4. Hôm mai trung kiên tin yêu nơi Mẹ nguồn vui bao la chan hòa 

kiếp sống. Con tim yêu thương xin dâng cho Mẹ tình mến trung 

trinh không lúc nhạt phai. 

174. BÀI CA DÂNG MẸ              

Kim Long 
ĐK: Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn 

con vui sống bên Mẹ muôn đời.  

1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn vang 

vang hòa ý thơ trìu mến. 

2. Tiếng con vang tới trời tán dương Mẹ muôn đời, hòa tâm tình nơi 

nơi nguyện lắng nghe Mẹ hỡi. 

3. Khúc ca dâng tiến Mẹ thắm xinh tựa trăng rằm, đẹp như ngàn hoa 

xuân bền vững hơn trời đất. 

175. CHUỖI NGỌC VÀNG KINH 
1. Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng 

hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa 

tươi xinh dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa. Xin dâng lên Mẹ, 

Mẹ hãy thương tình. 

ĐK: Đây chuỗi ngọc Mân Côi, nhiệm mầu tỏa sáng, say đắm dương 

gian. Bao vương vấn trong đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên 

suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hoa khúc chất ngất thiên nhan. Vui 

trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo Mẹ hiền. 

2. Xin dâng lên Mẹ niềm tin vô biên, trọn đời tận hiến, mộng ước 

tương lai. Xin dâng lên Mẹ, tâm hồn trong trắng. Xin dâng lên Mẹ 

tình yêu trinh nguyên tuổi hồng yêu dấu hạnh phúc thanh xuân. Xin 

dâng lên Mẹ lời hứa ban đầu. 

3. Xin dâng lên Mẹ hạt lệ long lanh, tình đời gian dối, cuộc sống 

mong manh, xin dâng lên Mẹ những ngày u tối. Xin dâng lên Mẹ 

niềm đau miên man bàng hoàng nỗi nhớ cuộc sống chia xa. Xin 

dâng lên Mẹ, từng bước trong đời. 
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176. HOA MÂN CÔI        

Kim Long 
ĐK: Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. 

Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh. 

1. Khi an vui thái hòa như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm 

Ngôi Lời giáng trần. Như khi Mẹ gặp lại Con Chúa, kết hoa kinh để 

dâng Mẹ. 

2. Khi đau thương ấp đầy như vườn loang máu mồ hôi. Như gai 

đâm, như chịu nát đòn. Như khi nhận thập tự hy tế, kết hoa kinh để 

dâng Mẹ. 

3. Khi hân hoan cõi lòng như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi 

môn sinh nhận Thánh Thần. Như khi Mẹ về trời vinh sáng, kết hoa 

kinh để dâng Mẹ. 

177. NỮ VƯƠNG MÂN CÔI       

Hải Linh 
ĐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng. Dâng 

ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng 

nghe lời con hát nhịp nhàng. Hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. 

Ôi MARIA! Phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy 

trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn sa trường nguy biến. Xin 

đưa hồn con tới quê thanh nhàn. 

1. Mẹ ơi lời Mẹ thiết tha nài van. Con năng ngắm phép Mân Côi từ 

đây. Này con thành tâm mến yêu cậy trông. Ca rao phép thánh Mân 

Côi hằng ngày. 

2. Mẹ ơi trần gian xiết bao lầm than. Tan theo năm tháng chiến tranh 

còn chi. Này con cậy trông Nữ Vương bình an. Xin ơn phép thánh 

Mân Côi phù trì. 

3. Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van. Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn 

lầm than. Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam. Giơ tay cứu vớt 

xuống ơn tràn đầy. 

178. CHÚT TÌNH CON THƠ 
1. Mẹ ơi trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ Mẹ mà Mẹ không 

thương giúp. Mẹ ơi con biết rằng tình Mẹ rất bao la luôn dõi nhìn 

từng nhịp bước con thơ. 

ĐK: Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng, Mẹ là niềm vui cho 

người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau, Mẹ là nghỉ ngơi 

cho người đơn côi. 
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2. Mẹ ơi trong cuộc trần nương theo gót chân những bụi mờ lòng 

nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi trên nước trời tình Mẹ rất bao dung con 

lỗi lầm Mẹ hằng thứ tha luôn. 

3. Mẹ ơi như hạt lệ đã vỡ tan những nhọc nhằn là lời kinh dâng mến. 

Mẹ ơi cho dẫu đời còn nặng gánh bon chen nhưng có Mẹ đời nhẹ 

nỗi truân chuyên.  

179. LINH HỒN TÔI TUNG HÔ CHÚA     

Kim Long 
ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa í a. Thần trí tôi mừng 

vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dủ thương (vì Chúa 

đã dủ thương) đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời )Vì 

vậy đến muôn đời (ngàn đời cùng cất tiếng lên) sẽ khen tôi đầy ơn, 

sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn 

đời. 

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng. Danh Người 

là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ tới đời kia, hằng bao bọc 

những ai kính sợ Người. 

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những 

phường tự đắc. Bọn quyền quý tự kiêu Ngài triệt hạ khỏi tòa cao, và 

nâng dậy những ai ở khiêm nhường. 

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban 

đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Israel, cùng tổ 

phụ Áp ram với miêu duệ. 
 

 

180. MẸ  NHÂN  LOẠI          

Nguyễn Đình Diễn 
ĐK: MARIA ngày xa xưa ấy đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, 

đứng tiêu điều, xót xa nhiều, thánh giá chiều treo xác con yêu. 

1. Mẹ đứng nhìn nhận loại ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. 

Mẹ nhìn lên bàn tay thánh giá chung tâm hồn, chung đau buồn bên 

con mình cứu rỗi cho cuộc đời. 

2. Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát những khổ 

đau. Mẹ hiệp công cùng con thương mến xin ân tình, xin an bình 

như mưa hồng rơi xuống cho lòng người. 
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3. Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tim mình như dao sắc đã thủng sâu. Trời 

chiều nay tầng mây u ám nhưng tim Mẹ luôn hy vọng trên gian trần 

đã sáng muôn hồn người. 

181. NGUỒN  CẬY  TRÔNG             

Hoàng Vũ 
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày ngày tháng chơi vơi như 

thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình, dìu 

dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. 

ĐK: Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ 

Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ 

Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương 

nhận lời. 

2. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dấn thân đi trong vực 

sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ, rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin 

yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời. 

3. Còn ai chưa về Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua 

các Vua. Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba 

Ngôi ca tụng Mẹ suốt đời. 

 

 

 

182. KÌA  AI      

Vinh Hạnh 
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi. Gánh sầu thương mệt mỏi hai 

vai. Về đây nấp bóng Sao Mai. Về đây quên lãng như ngày truân 

chuyên. 

2. Kìa ai thiếu vỗ về người Mẹ. Tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về 

đây Mẹ sẽ thương yêu. Về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng. 

3. Kìa ai mê mãi tìm hoan lạc. Những ngày đêm thổn thức băn 

khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can. Về đây Mẹ có muôn ngàn yêu 

thương. 

4. Kìa ai sống mãi trong do dự. Kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về 

đây nấp bóng Trinh Vương. Về đây hưởng phúc thiên đàng yên vui. 

183. AVE  MARIA, CON CHÀO MẸ     

Huyền Linh 
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1. AVE  MARIA con dâng lời chào Mẹ. AVE  MARIA con dâng lời 

chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo. Con 

say sưa lời ca chào AVE  MARIA. Con dâng lên Mẹ lời mừng 

MARIA đầy phúc. MARIA  đầy ơn Mẹ luôn có Chúa ở cùng. 

MARIA Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca: 

Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. 

2. AVE  MARIA con dâng lời chào Mẹ. AVE  MARIA con dâng lời 

chào Mẹ. Khi trời ngập nắng hồng, bình minh êm vui trời đông. Con 

hân hoan lời ca mừng AVE MARIA. MARIA Mẹ dịu dàng xin nghe 

con cầu khấn. Cho nhân dân Việt Nam được vui sống kiếp an bình. 

MARIA Mẹ hiền từ, xin đưa tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, 

đoàn con yên vui gần xa. 

3. AVE  MARIA con dâng lời chào Mẹ. AVE  MARIA con dâng lời 

chào Mẹ. Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa 

đọc lên lời: AVE  MARIA. Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm 

sương mờ tối. MARIA Mẹ ơi, hồn con héo úa rã rời. Con trông lên 

Mẹ dịu dàng, ôi sao mai bừng sáng.  MARIA tình thương, Mẹ ơi 

trông xem hồn con. 

184. MẸ ĐỨNG ĐÓ        

Kim Long 
Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt 

hiu. Đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên 

thập giá. Hiến thân vì nhân loại tội tình (tội tình). Mẹ đứng đó tâm 

hồn tê tái sầu. Đồng công cùng con dấu yêu. Vì thương nhân loại 

bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ 

ơi. 

1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn 

cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn 

muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời. 

2. Ngước trông Mẹ lành thánh kính dâng lời kêu khấn, giữa thế gian 

khổ sầu xin hãy ủi an. Để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. 

Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn. 

3. Bước đi trong đời ngàn khó nguy còn vương lối, mắt đắm say 

trông về thánh giá thần linh. Lòng con bừng lên niềm tin mới cao 

vời. Nguyện luôn nép thân bên Mẹ vui sống muôn đời. 

185. MẸ  VINH  QUANG        

Nguyễn Khắc Tuấn 
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ĐK: Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang, sáng hơn sao bắc huy hoàng. 

Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu sáng trời tươi, dẫn ai lạc 

bước trên đời. Đồng tiến Đức Nữ thiên đàng. Tiếng con ca hát dịu 

dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường. Tiếng con ca hát không 

ngừng. 

1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh 

tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn 

muôn đời liên. 

2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao 

sang. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi 

trần gian. 

186. NGỢI  KHEN         

Hải Linh 
Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. 

Cất tiếng ca vui thỏa tâm thần. Vui trong Chúa cứu chuộc muôn dân. 

Đã thương đoái đến người tôi tớ. Đã thương đoái đến người tôi tớ. 

Rầy về sau khắp trong thiên hạ, sẽ khen tôi hiếm họa lạ lùng. Đấng 

Chí Tôn phép tắc vô cùng. Ban cho tôi ơn hồng phúc cả. Và danh 

Chúa Thánh Linh nhiệm lạ, và danh Chúa Thánh Linh nhiệm lạ. 

187. MỪNG KHEN GIAVÊ    

Thành Tâm 
1. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương 

tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi 

tớ. Rồi đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con 

Chúa. Chúa yêu khấng ban tình thương đến muôn muôn đời không 

hề phôi phai. 

ĐK: Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát. Vì danh Giavê Giavê là 

thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giàu có, nhưng ai khiêm nhu 

nghèo khó Chúa rủ tình xót thương. 

2. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương 

tôi. Ngài thương ra oai đáp cứu những khi ưu sầu vì đời đen tối. 

Ngài cho trăng sao tinh tú sáng soi đường đi chông gai ngăn lối. Ủi 

an những khi lầm than khấn kêu danh Ngài trong giờ nguy nan. 

3. Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương 

tôi. Này ai khiêm nhu thấp bé kính uy danh Ngài Ngài liền thương 

đến. Ngài thương ra tay cứu thoát khỏi tay người kiêu manh tâm 
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gian dối. Hát lên, hát lên người ơi chúc vinh danh Ngài muôn đời 

miên man. 

 

 

CHƯ THÁNH 

188. ANH HÙNG VIỆT NAM       

Kim Long 
ĐK: Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu thắm tô đẹp 

cuộc đời, còn lưu danh thiên thu. Đây những anh hùng Việt Nam 

trung thành theo bước Chúa Giêsu. Gươm đao thêm dũng khí, nhục 

hình thêm can trường. Từng lớp lớp tiến lên pháp trường. 

1. Hân hoan khi lao tù, mừng rỡ lúc gươm vung. Nguyện theo Chúa 

đến cùng, dù thịt tan xương nát. Bao nhiêu gian nan khốn khó. Dệt 

thành chiến thắng quang vinh, triều thiên thánh tử đạo lấp lánh soi 

thiên đình. 

2. Đi gieo trong châu lệ, về chiến thắng gieo vui. Hạt hư thối chôn 

vùi, rày trổ sinh hoa trái. Bao con dân nay biết Chúa, nhờ giòng máu 

rắc gieo xưa, và ca khúc khải hoàn sẽ tiếp lên vang hòa. 

3. Ôi Cha ông kiêu hùng, dù chết vẫn kiên trung. Rày trên chốn cửu 

trùng phù hộ cho con cháu. Theo gương xưa luôn tiến bước, nhìn 

thập giá quyết hy sinh, để tông giống anh hùng thắp sáng quê hương 

mình. 

189. TIẾNG  VANG 
Thánh GIUSE (nguyện xin) đoái thương nghe. Lời van thiết tha 

đoàn con quý yêu. Thoát giông tố (chở che) lúc vượt khơi, ngày mai 

sáng tươi đoàn con chờ mong (chúng con đợi mong). Quyền uy linh 

muôn trùng cao thẳm. Thiều quang chói hơn muôn vì sao sáng. Vì 

ngày xưa sống trên cõi trần. Ngày đêm yêu đương dưỡng nuôi Vua 

Trời. 

190. KHÚC HÁT MỘT LOÀI HOA        

Ân Đức 
1. Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa. Xin hát dâng 

lên Người một bài ca chan chứa niềm vui. Một bài ca tri ân, một bài 

ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình nhờ hồng ân hoa 

mới đẹp xinh.  
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ĐK: Con ngân nga đời đời tình khúc tạ ơn. Chúa í a nhân từ tỏ lòng 

thương với con vô ngần (thương con vô ngần). Dâng lên Chúa bài 

ca, dệt bằng phúc lộc bao la. Dâng tiến Cha cung đàn và muôn khúc 

hát hoan ca. (khúc hoan ca). 

2. Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ ưu ái dường bao. Phận bé thơ 

thấp hèn Người gọi con trong đám phàm nhân. Một tình yêu bao la, 

một tình yêu cao ngất trời xa. Carmel núi cao vời vợi nhờ bàn tay ai 

đã trồng đây.  

3. Con chỉ là trẻ thơ với con đường thơ ấu mộng mơ. Đường dẫn lên 

quê trời hồn con bao thao thức Người ơi. Một niềm tin vô biên, một 

niềm tin phó thác triền miên. Ai mong muốn lên nước trời phải trở 

nên thơ bé mà thôi.  

4. Con sẽ là tình yêu trong cung lòng Hội Thánh tình yêu. Con muốn 

dâng cuộc đời làm tình yêu đốt cháy mọi nơi. Một tình yêu cao siêu, 

một tình yêu đền đáp tình yêu. Đang khi dẫu con mọn hèn và thua 

kém nhất cõi trần gian. 

191. BÀI CA NGÀN TRÙNG      

Kim Long 
ĐK: Đây bài ca ngàn trùng (đây bài ca ngàn trùng dâng Thiên Chúa) 

dâng về Thiên Chúa. Bài ca thắm nhuộm máu đào. Từng bao người 

anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 

1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa 

đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp 

trường. 

2. Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh. Vì Đấng 

phán xét trong quyền uy, đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình. 

3. Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lui. Họ chiến 

thắng hát ca mừng vui, dù người trần chê trách lãng quên suốt đời. 

192. MỪNG CÁC THÁNH       

Hoài Đức 
ĐK: Hào quang thiên quốc tươi sáng vô cùng. Nhạc ca thiên quốc 

ngây ngất vô cùng. Bên Chúa vinh quang thần thánh tôn thờ. Bao 

tòa triều thiên chứng minh toàn công. 

1. Trần gian không đường đàn không tiếng ca. Trần thế không điệu 

nhạc không tứ thơ. Mong tượng trưng diễn đạt được nơi trường 

xuân. Nơi nhạc thơ quyến hồn đàn ca thần thánh ngân. Một nơi 

không còn thời gian ước mơ. Và hết kinh hoàng sầu bi lắng lo. Các 
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thánh ngắm chầu nhan Chúa không lúc rời. Đức kính mến nguyên 

tuyền không còn nhạt phai.  

2. Ngàn dân trên đời cùng vang tiếng lên. Thần thánh thiên đàng 

ngợi khen Chúa trên. Nơi tòa cao Chúa Trời thưởng công đoàn con. 

Không kể muôn thế hệ, cùng chung lòng sắt son. Vì bao công 

nghiệp, vì bao hy sinh. Vì chí trung thành thờ Cha chí linh. Thắm 

nét chữ vàng ghi sách thiêng cõi trời. Với tích thánh gương lành cho 

người đời soi. 

193. MỪNG CHƯ THÁNH       

Kim Long 
ĐK: Nay thế trần hợp tiếng hát kính, cùng hân hoan kết tâm tình. 

Xin chúc mừng đoàn lớp Thánh Nhân chói ngời khắp cả thiên đình. 

Xưa vững lòng vì Chúa tiến tới, vượt bao nguy khó trong đời. Son 

sắt một tình mến Chúa luôn, tìm trông phúc vinh quê trời. 

1. Một tình yêu thắm nồng, ngày đêm nung nấu tâm can. Coi trần 

gian chốn gian trần như mộng mơ vụt qua lần. Từng giây phút ân 

cần, đợi trông chiêm ngắm thiên nhan. Cho dù nguy khó muôn ngàn 

hằng tín trung vẹn toàn. 

2. Này đoàn con hết tình, nguyện xin Chư Thánh quang vinh. Luôn 

hằng soi lối đưa đường, cho đoàn con vững tâm trường, về mau tới 

thiên đình, hiệp vui bên Chúa uy linh. Muôn ngàn nguy khó coi 

thường vì phúc vinh khôn lường. 

194. KÍNH THÁNH TÔNG ĐỒ         

Nguyễn Duy 
ĐK: Đoàn con hôm nay chung tiếng ca mừng, dâng lên câu hát nhịp 

nhàng tâm tư ngời bao mến thương. Lời ca dâng tôn vinh các Thánh 

Tông Đồ, hôm nay cho đến muôn đời, sống trong tình yêu Chúa 

thôi. 

1. Ngày ấy các Thánh theo lời dấn thân. Cùng Chúa đến với muôn 

người thế trần. Đến xây lại tình người, rộn lên tiếng cười tuyệt vời. 

Đến đem hạnh phúc chứa chan bao niềm vui. 

2. Ngài đã cất bước đi về khắp nơi. Lời nói chất chứa Tin Mừng cứu 

độ. Suốt cuộc đời phục vụ, dựng xây nước trời ngàn đời, xứng danh 

người con Chúa sai đi mọi nơi. 

3. Nguyện Chúa chúc phúc cho đoàn chúng con. Ngày đêm noi theo 

lời Ngài đã dạy. Sống Tin Mừng một đời, yêu thương tất cả mọi 

người, ước mơ ngày sau hiển vinh trên trời cao. 
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195. NOI GƯƠNG THÁNH NHÂN       

Nguyễn Duy 
ĐK: Tiếng hát bay cao kính dâng chúc khen danh Ngài. Khắp chốn 

hân hoan hát bài ca tình yêu Thiên Chúa, chính Chúa thương ban Vị 

Thánh để cho chúng con ngày đêm hằng dõi bước theo hầu mong về 

chốn thiên đường. Ngước mắt noi gương thánh nhân sống trên gian 

trần. Quyết chí kiên tâm thắng vượt ngàn muôn nguy khốn. Mến 

Chúa sắt son và sống đời sống chứng nhân hằng lo rạng danh Chúa 

luôn ngày sau hưởng phúc quê trời. 

1. Kính dâng Người tình con như hoa tươi thắm. Bước theo Ngài. 

Ngày xưa dứt danh lợi thú, tâm can nung nấu đêm ngày tình yêu 

Chúa thôi. Yêu tha nhân sẽ sống đẹp lòng Cha chí nhân.  

2. Hết tâm tình đoàn con tôn vinh Chư Thánh. Hứa trung thành, 

từ nay khó nguy nào sá. Luôn luôn mơ ước xum họp cùng Cha 

dấu yêu. Vui trên thiên quốc, sống trong tình yêu Chúa thôi.  
 

 

196. CA MỪNG CHƯ THÁNH      

Kim Long 
ĐK: Muôn lời ngợi ca (ngợi ca). Con xin dâng kính Thánh Anna 

(Giacôbê). Trong hân hoan khúc hát vang xa, dâng người tình con 

thiết tha. Xin Người dủ thương (dủ thương) nơi đau thương những 

nỗi đoạn trường, con kêu xin thánh nữ Anna (Giacôbê) giúp con 

kiên vững niềm tin. 

1. Xưa Người sống trên nơi gian trần, ngày đêm dõi bước Phúc Âm. 

Mến Chúa yêu người khắc ghi trong tâm. Nay xin phúc vinh quang 

trên trời, nguyện xin nhớ đến bao người bước trong cuộc đời vẫn 

trông lên Ngài. 

2. Bao ngày tháng bước đi trên đường, mà sao mỗi bước ngại ngùng, 

thấy nỗi chán chường tới quê thiên đường. Xin phù giúp con thêm 

can trường, ngày nay chiến đấu kiên trung, đến sau vinh quang 

hưởng quê thiên đàng. 

197. CA MỪNG THÁNH NỮ 

ĐK: Một triều Thiên Chúa đã ban cho người dấu yêu. Này ngàn lời 

ca kính tiến lên chúc mừng thánh danh Ngài (Cêcilia) Vị Thánh Nữ 

thật hiển vinh (Cêcilia) đã sống trọn đời khiết trinh, luôn sắt son 

trong một đức tin. 
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1. Một tình yêu theo tháng năm nồng say, trọn về Chúa đã hiến trao 

từ đây, cho bao gian truân chẳng khi quên thề, luôn luôn trinh trong 

suốt trọn cuộc đời. 

2. Một niềm tin son sắt không nhạt phai. Dù khổ đau Thánh Nữ 

không chuyển lay, luôn luôn trung kiên chứng minh chân thành. Tin 

yêu Giêsu Thánh Nhân ghi lòng. 

3. Này đoàn con dâng tiếng ca ngợi khen. Mừng Vị Thánh nay hiển 

vinh triền miên, xin luôn thương xem chúng con đêm ngày. Noi 

gương khi xưa bước theo chân Ngài. 
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