
  VƯỜN THƠ 
          

HỒI KÝ ĐỜI CON 

Ngày mùng 6 tháng mười 11 năm ấy, 

Con chào đời năm  1955, 

Trại định cư thuộc vùng đất miền Nam, 

Trong Bệnh viện Mỹ Tho ngày xưa đó. 

Vì Di cư nên cuộc đời gian khó, 

Theo dân lành đi xuống tận miền Tây, 

Tìm ruộng nương để kiếm sống qua ngày, 

Nhưng ở đó cũng bấp bênh trôi nổi. 

Bởi lụt lội nên sinh ra nghèo đói, 

Bỏ Miền Tây đi kiếm sống trên rừng, 

Lại một lần từ giã nước cùng sông, 

Việc học hành của con thêm ngăn trở. 

Một năm học con lại đành bỏ dở, 

Vì ngày xưa đi lại rất khó khăn, 

Mất mấy ngày mới tới được Phương Lâm, 

Còn lâu hơn cả những người sang Mỹ. 

Khi ra đi bởi con còn qua nhí, 

Chín tuổi đầu mà đã phải lo toan, 

Phải coi em cho Cha Mẹ đi làm, 

Bên cạnh đó còn bày heo tổ hợp. 

Cho heo ăn vội vàng rồi đến lớp, 

Có nhiều ngày phải xin lỗi Thầy Cô, 

Bởi vì con đi học chẳng đúng giờ, 

Nhưng năm nào con cũng mang phần thưởng. 

Phần thưởng này sức con không thể tưởng , 

Không hạng nhì thì cũng phải hạng ba, 

Đem niềm vui về khoe với cả nhà, 

Ai cũng cảm được niềm vui khôn tả. 

Cuộc đời con ôi vô cùng nghiệt ngã, 

Có hai chị một Chị đã đi tu, 

Chị lớn hơn đã vội vã giã từ, 



Cuộc trần này để đi về với Chúa. 

Con học xong lớp năm Mẹ đã hứa, 

Con ở nhà cứ tiếp tục học lên, 

Hai Chị em đi, Mẹ chẳng có tiền, 

Đóng cho cả hai con cùng một lúc. 

Chờ khi nào gia đình mình sung túc, 

Và Chị con vào Nhà Tập xong rồi, 

Mẹ sẽ cho con cất bước đi thôi, 

Nhưng thực tế không phài là như thế. 

Nói ra đây chỉ làm con rơi lệ, 

Bởi vì con phải bỏ học đi làm, 

Cuộc sống con bấy giờ thấy gian nan, 

Mộng đi tu hầu như đang tan vỡ. 

Vì đi tu phải học không bỏ dở, 

Và lúc đó con lớn nhất trong nhà, 

Phải ngày ngày lẽo đẽo bước theo Cha, 

Đi phá rừng để kiếm nơi trồng cấy. 

Người chung quanh ai nhìn vào đều thấy, 

Quá thương tâm con bé tuổi mười hai, 

Phải cưa cây cùng Bố kéo miệt mài, 

Cây chưa đổ bởi vì cây lớn quá. 

Con mệt nhoài không kéo thêm được nữa, 

Chờ con nghỉ Bố đã phải mở đường, 

Và bảo con khi cây nó sắp nghiêng, 

Bố hô chạy con buông cưa chạy nhé. 

Giá phải chi con là chàng trai trẻ, 

Để đi làm cùng Bố đỡ hơn không? 

Phải chấp nhận nên con đã an lòng, 

Để mặc Chúa Ngài sẽ thương định liệu. 

Đất phá rừng bấy giờ thì không thiếu, 

Bốn mẫu rồi trồng hoa quả tốt tươi, 

Khổ nỗi con cây bắp lớn hơn người, 

Mà phải đội cả hàng trăm cái bắp. 

Rẫy cách đường khoảng chừng 500 mét, 

Đội ra đường để còn bán cho xe, 



Đổ từng mô ai cũng thích mua về, 

Vì đất mới nên bắp nào cũng lớn. 

Nhìn con đội sọt bắp ai cũng nói, 

Bắt bé con đội rụt cổ rụt đầu, 

Sao lớn được, các anh chị cháu đâu? 

Cháu chỉ có một Chị đi Tu, một Chị chết. 

Năm đứa em hầu như còn nhỏ hết, 

Chưa làm gì để giúp đỡ Mẹ Cha, 

Cháu là con lớn nhất ở trong nhà, 

Lo cho em còn bữa cơm bữa cháo. 

Đùng một lúc được tin nhà Dòng báo, 

Chị của con đã chết đuối mất rồi, 

Như sét đánh vào tim Mẹ Cha thôi, 

Hai năm trời mất hai người con gái. 

Hai Chị cùng chết năm mười bảy tuổi, 

Mẹ con ngồi khóc ròng rã như mưa, 

Công con nuôi con lớn Chúa chẳng chừa, 

Mà Chúa lại cất đi luôn hai đứa. 

Đầu năm học con nhớ lời Mẹ hứa, 

Chị không còn đóng tiền nữa Mẹ ơi, 

Cho con đi thế chân Chị Mẹ cười, 

Và bảo con đi hỏi thêm ý Bố. 

Chị con chết cỏ chưa xanh nấm mộ, 

Con bây giờ lại cất bước ra đi, 

Đoàn em thơ chúng chưa giúp được gì, 

Vâng ý Chúa Cha Mẹ đành chấp nhận. 

Con đi Tu một số người oán giận! 

Tuổi trăng tròn dễ mến lại dễ thương, 

Biết lo toan mọi công việc phi thường, 

Ai cũng muốn kiếm tìm cho con họ. 

Cả những người ở chung quanh xóm ngõ, 

Cũng ước mong được cô bé làm dâu, 

Hứa cho bò rồi người hứa cho trâu, 

Họ nói gì con không cần để ý. 

Mọi chuyện đời không bao giờ suy nghĩ, 



Chỉ mong chờ ngày tháng để đi Tu, 

Và năm đó con nhất quyết giã từ, 

Cha Mẹ hiền, với đoàn  em nhỏ dại. 

Để đi theo tiếng cao xanh vọng lại… 

Tuổi mười lăm một cái tuổi tuyệt vời, 

Con vào Dòng năm 1970, 

Mẹ Bề trên đã hân hoan đón nhận. 

Rồi tiếp tục bước vào đường học vấn, 

Con bây giờ là Đệ Tử Đaminh, 

Bởi vì con dâng hiến trọn thân mình, 

Trong nhà Chúa ôi biết bao êm đẹp. 

Tập cho con đi vào con đường hẹp, 

Để mai ngày nên giống Đức Lang Quân, 

Luôn yêu thương giúp đỡ kẻ xa gần, 

Như Chúa dạy Môn sinh xưa tại thế. 

Một điểm dừng ôi đau thương vô kể, 

Giải phóng về ngưng tất cả Chúa ơi! 

Con ra đi ruột gan rối bời bời, 

Biết bao giờ mới có ngày trở lại. 

Cha Mẹ con bấy giờ không quản ngại, 

Dâng nhà Dòng một mẫu chuối trồng xong, 

Và bảo con: con hãy trở về Dòng, 

Thưa với Mẹ Bề trên là như thế. 

Con ra đi niềm vui khôn xiết kể, 

Mẹ vui mừng đi thẳng tới Phương lâm, 

Vào Cha xứ xin đất ở đi làm, 

Cha trả lời ở đây không còn đất. 

Về Ngọc Lâm Mẹ thưa Cha thành thật, 

Có đất làm thiếu chỗ ở Cha ơi! 

Cha để cho một miếng đất tuyệt vời, 

Gần nhà thờ để chúng con đi lễ. 

Rồi Mẹ về cho người lên khỏi trễ, 

Dựng căn nhà nhỏ bé mái lợp tôn, 

Gỗ đòn tay cột nhà cũ vẫn còn, 

Từ Tam Hiệp chở lên và làm tạm. 



Rồi ngày ngày chị em đi xe đạp, 

Để đi làm vì rẫy cách nhà xa, 

Khoảng ba cây tuy vậy cũng xa nhà, 

Được vài tuần hai chiếc xe đều mất, 

Trộm không thương các Nữ tu chân thật, 

Mới ra đời ai cũng nghĩ người ngay, 

Khuất bóng người nên chúng lấy liền tay, 

Để từ nay phải vác thân đi bộ. 

Trộm có hay cuộc đời Tu gian khổ, 

Phải gánh gồng cơm nước với sạc lai 

Đi đến nơi đã cảm thấy mệt nhoài, 

Nhưng phải ráng làm ngay vì đã muộn. 

Dù khát nước cũng không ai dám uống, 

Sợ mất giờ nên tranh thủ làm thôi, 

Vẫn biết rằng ai cũng mệt quá rồi, 

Có những lúc sức yếu con thấy nản. 

Chuối hai tuần lại một lần chặt bán. 

 Có chút tiền nhưng chẳng dám ăn tiêu, 

Phải gom vô mua thêm  ruộng cho nhiều, 

Mới hy vọng cuộc sống không quá tệ. 

Còn một điều con cũng xin đơn kể, 

Bởi còn nghèo, lên nghĩa địa Phương Lâm, 

Xin người ta những miếng đất chưa làm, 

Để các Dì cuốc lên và trồng lúa. 

Chung quanh đó xác người chôn đang rữa , 

Đã bốc mùi nên khó ngửi làm sao, 

Luôn bình tâm không quản ngại chút nào, 

Vẫn lặn lội xin mạ đưa xuống cấy. 

Còn xin làm những đất hoang trên rẫy, 

Của những người để cỏ mọc từ lâu, 

Rồi giờ đây phải làm lại từ đầu, 

Suốt cả ngày bằng con Trâu giãy chết 

Nhiều khó khăn con vẫn chưa kể hết, 

Mười bốn năm vật lộn với nắng mưa, 

Dù gian nan nhưng vẫn thích vui đùa, 



Có những ngày Cha Phó(Cha Nguyên) lên tới rẫy. 

Thấy chị em đang khom lưng trồng cấy, 

Cha cùng làm chia sẻ với chị em, 

Cha động viên bảo Đệ Tử cố lên, 

Mười mấy năm chúng con chưa được khấn. 

Nhưng Tu rồi dù khấn hay không khấn, 

Cứ đợi chờ Chúa sẽ chẳng bỏ quên, 

Làm vơi đi biết bao nỗi ưu phiền, 

Cùng Chị em đi cày sâu cuốc xới. 

Có nhiều ngày tối đêm còn lặn lội, 

Đẩy lúa về bằng một chiếc đèn pin, 

Chúa hằng thương và Ngài vẫn giữ gìn, 

Không ai bị ốm đau dài ngày hết. 

Nếu kể ra có mà trăm cái Tết, 

Chẳng đủ giờ mà kể hết đầu đuôi, 

Nhưng năm nay con nhớ nhất trong đời, 

Là năm một ngàn chín trăm tám chín 

Con Vĩnh khấn thì Cha con tắt lịm, 

Người ra đi bỏ lại đứa con yêu, 

Sau bao năm vất vả bởi kiếp nghèo, 

Nên mang bệnh trần gian không chữa được. 

Trong lòng Cha chỉ luôn luôn nguyện ước, 

Cho con theo chân Chúa đến trọn đời 

Mười mấy năm Đệ Tử quá chơi vơi 

Chỉ mong đợi ngày con được Vĩnh khấn 

Ngày con khấn Cha con không có mặt, 

Bởi cơn bệnh dằn vặt quá đớn đau, 

Người đã dâng con cho Chúa từ đầu, 

Nên phó thác để mặc Ngài định liệu. 

Khi con về bước vào nhà thấy thiếu, 

Bóng hình Cha đã đi mất không còn, 

Con bàng hoàng vội vã hỏi em con, 

Vì đau quá đưa Cha đi cấp cứu, 

Bệnh viện nhỏ mấy nơi đều phải chịu, 

Lúc bấy giờ chưa có máy Siêu âm, 



Chụp XQ bác sĩ nói bệnh cần 

Phải giải phẫu về kiếm tiền để mổ. 

Em con về chạy mọi nơi mọi chỗ 

Bốn triệu đồng lúc đó rất là to, 

Đối với con nhà chẳng có một tờ, 

Nhưng cũng cố mượn cho ra để mổ. 

Vì đường xa đi mãi về Thành phố, 

Về tới nơi mổ cấp cứu mất rồi, 

Bao tử lủng nên phải mổ ngay thôi, 

Bác sĩ nói Cha con K bao tử. 

Ôi lạy Chúa con kinh hoàng hoảng sợ, 

Mất Cha rồi con biết tựa nơi đâu, 

Cuộc đời con sẽ mãi mãi u sầu, 

Được bốn tháng Cha ra đi vĩnh viễn, 

Con chưa được nói một lời từ biệt, 

Khi con về Cha đã cứng ngay đơ, 

Bố bảo con Bố sẽ ráng đợi chờ  

ngày 20 con sẽ về thăm Bố, 

Vậy mà sao Bố lại đi trước đó, 

Con bây giờ trở thành đứa con côi, 

Bố ra đi Bố chẳng nói một lời, 

Với đứa con mà Bố yêu quý nhất. 

Con bây giờ suốt ngày đêm cầu khấn, 

Cho linh hồn người Bố của con đây, 

Được hưởng nhan thánh Chúa suốt đêm ngày, 

Cầu cho con đang sống nơi trần thế. 

Và giờ đây con lại xin được kể, 

Khi khấn xong Bề trên gọi con về, 

Bảo con rằng em chuẩn bị đi thi, 

Để đi học ngành y con tuân lệnh. 

Dẫu biết rằng suốt đời con sợ máu  

Không bao giờ nghĩ tới học ngành y, 

Nhưng bây giờ con lại phải ra đi, 

Khấn vâng lời nên cúi đầu chấp nhận. 

Con học xong ra trường thì được lệnh, 



Xin đi làm ở Bệnh viện Thánh Tâm, (Thống Nhất) 

Các Dì khuyên con hãy cứ đi làm, 

Xin vào trại sẽ không còn gặp máu. 

Nhưng Chúa ơi! Giám Đốc đâu hiểu thấu, 

Gọi con ra và Bà bảo con rằng: 

Soeur vui vẻ, mạnh khỏe lại nhanh chân, 

Cho Soeur làm tại Đa Khoa Cấp Cứu. 

Mới xin làm nên con đành phải chịu, 

Một tháng trời vật lộn với máu me, 

Tính của con không phải tính bè hè, 

Chỉ sợ máu mà con ăn không được, 

Suốt ngày đêm nguyện cầu cùng mong ước , 

Chúa đã cho con quen với máu rồi, 

Bệnh nhân đến con không kịp nghỉ ngơi, 

Tai nạn vào cấp cứu rồi khâu vá, 

Ở Đa khoa không bệnh nào thiếu cả, 

Ôi tai nạn lưu thông cũng chật nhà, 

Có những ngày tổng kết cả trăm ca, 

Còn lao động, đả thương thì không thiếu. 

Người tự tử có ngày tính tối thiểu, 

Ngày bảy ca rửa ruột  sáu ca rồi, 

Có ca rửa đứng cả tiếng chưa thôi, 

Bởi thuốc rầy phải rửa khi nước sạch. 

Làm cấp cứu biết bao là thử thách, 

Đã yêu nghề thì chẳng quản ngại chi, 

Và con đây cũng chẳng ước mong gì, 

Bởi bệnh nhân là bóng hình của Chúa. 

Ngoài những bệnh ở trên còn thêm nữa, 

Bệnh đau đầu, nhức mắt, huyết áp cao, 

Rồi suy tim nhịp đập loạn cào cào, 

Phải chích thuốc, thở Ôxy cho kịp. 

Có bệnh nhân đưa vào người đã tím, 

Chẩn đoán ra ngộ độc Herôin, 

Chích thuốc ngay chúng mở mắt ra nhìn, 

Nếu để vậy ở nhà thì sẽ chết. 



Có bệnh nhân đưa vào vì  tai biến, 

Liệt nửa người bởi huyết áp quá cao, 

Còn hôn mê lượng đường huyết dâng trào, 

Phải chích thuốc mới mong đường huyết hạ. 

Có những ca nhìn vô ôi thấy lạ, 

Đó là ca bệnh AIDS / HIV 

Nhìn thấy thế chỉ muốn nói họ về, 

Nhưng lương tâm người ngành y không thể. 

Bởi chích nhiều nên động mạch bị bể, 

Phải băng bó vì máu chảy chan hòa, 

Làm cách nào để máu hết chảy ra, 

Rồi chuyển lên tuyến trên mà điều trị. 

Có những ca nếu như không để ý, 

Họ đưa vào đã ngưng thở ngừng tim, 

Nhồi bóp tim rồi phải cắm đường truyền, 

Gọi bác sĩ đặt ngay Nội khí quản. 

Nhiều bệnh nữa cũng không được trì hoãn, 

Hen phế quản phải cho thở Ôxy, 

Tụt huyết áp phải truyền nước tức thì, 

Rồi đau bụng ruột thừa hay sỏi thận. 

Có những ca ôi vô cùng dơ bẩn, 

Say xỉn rồi ói mửa nhổ lung tung, 

Nếu nói say họ sẽ nổi cơn khùng, 

Đèo với quảy rồi cho ăn đủ thứ. 

Xin hãy nhớ người say cần đối xử, 

Nói ngọt ngào họ sẽ dễ nghe ngay, 

Mới để cho khâu đầu với khâu tay, 

Bị lưu thông thường do người say xỉn. 

Ngộ độc thức ăn có ngày nằm chật kín, 

Ba bốn người một giường phải nằm ngang, 

Gọi nhân viên trong trại cũng phụ làm, 

Mới có chỗ cho người vô liên tục. 

Có Công ty đưa vào năm sáu chục, 

Trong một giờ ai cũng mệt mà vui, 

Cảm thấy mình đã giúp được cho người, 



Còn nhiều bệnh kể ra đây không hết. 

20 năm hiến mình cho người bệnh, 

Không than phiền hoặc cáu gắt với ai, 

Trực trắng đêm, ngày con vẫn miệt mài, 

Chạy hối hả gọi người mang cát gạch. 

Chúa cho con tình yêu và sức mạnh, 

Để chu toàn nhiệm vụ Chúa trao ban, 

Làm Bề trên con vẫn phải đi làm, 

Vừa việc nhà đảm đang thêm việc nước. 

Sáu năm trời với biết bao công việc, 

Chúa cho con sức khỏe để chu toàn, 

Mọi công việc xếp đặt với lo toan, 

Nhiều năm liền Phụ nữ luôn “hai giỏi”. 

Một điều nữa con không hề nghĩ tới. 

Đó là ngày kỷ niệm Bác Hồ sinh, 

Con được mời đi dự lễ tôn vinh, 

Họ tôn vinh con ”Người Tốt Việc Tốt”. 

Rồi năm sau lại Biểu Dương Người Tốt, 

Đưa lên Đài rồi lên Báo bao phen, 

Ôi chẳng qua là có Chúa đi kèm, 

Nên con mới được Tôn Vinh là thế. 

Rồi cuối năm hai ngàn không không chín, 

Tuổi con tăng nên đã phải nghỉ hưu, 

Bao người khen Dì còn trẻ nhiều “chiêu”, 

Sao Dì lại nghỉ hưu chi sớm thế? 

Về Truyền Tin sức khỏe con hạn chế, 

Nhưng con vẫn ra trạm xá đi làm. 

Vui vẻ làm không một tiếng than van, 

Đối với con chẳng có gì vất vả, 

Và công việc không có chi xa lạ, 

Chẳng qua là bệnh tật đã vây quanh, 

Nhưng con luôn cố gắng để thi hành, 

Ngày trạm xá, đêm ngủ coi nhà khách. 

          Cuộc đời con với biết bao thử thách, 

          Nhận nhà Hưu được hai tháng mấy ngày, 



          Con được biết công việc phải đổi thay, 

          Đi năn nỉ Chị Tổng ngay lập tức. 

Tha cho em vì em không còn sức, 

Bởi tuổi đời quá lam lũ khổ đau, 

Cho đến nay năm mươi sáu tuổi đầu, 

Ôm theo biết bao nhiêu là bệnh tật. 

Vâng lời Chị con cúi đầu chấp nhận, 

Nhưng lòng con mang nặng nỗi thương đau 

Suốt ngày đêm con khóc lóc thảm sầu, 

Vâng ý Chúa con cúi đầu lãnh nhận. 

Hai mươi sáu tháng mười con lận đận, 

Về Sài Thành lãnh nhiệm vụ Chúa trao, 

Con ra đi mà nước mắt tuôn trào, 

Có ai hiểu cho lòng con sầu khổ. 

Bước vào nhà Bề trên đưa chồng sổ, 

Lại làm con bị hoa mắt đau đầu, 

Cho em nghỉ một chút sổ tính sau, 

Bởi con không ham chức quyền danh vọng. 

Ký nhận rồi đêm về con nằm khóc, 

Quá dại khờ sao lại nhận làm chi, 

Bởi xưa nay con chẳng chối cãi gì, 

Nên cứ thế mà cúi đầu chấp nhận. 

Từ hôm nay con phải luôn cầu khấn, 

Thánh giá Ngài đã trao tặng nơi con, 

Vác làm sao khi bệnh tật vẫn còn, 

Khả năng kém nói năng thì vung dại. 

Vì như thế con rất luôn e ngại, 

Đêm như ngày con chẳng thiết đến ăn, 

Đầu óc con như muốn vỡ ra dần, 

Con buồn quá chạy vào than với Chúa. 

Ngài ủi an làm con không buồn nữa, 

Cho đến nay được bảy tháng một năm, 

Chúa thương con, chị em cũng thương thầm, 

Nên con đi quá nửa đường mới lạ, 

Con dâng lên lời tri ân cảm tạ, 



Chúa tình thương Ngài đã dắt con đi, 

Và cám ơn Quý Chị với Quý Dì, 

Cùng mọi người giúp con trong sứ vụ. 

Một điều nữa con cũng xin đăng cử 

Cha Hạt Trưởng hạt Gò Vấp mến thương, 

Trao cho con một nhiệm vụ khác thường, 

Là làm Trưởng Nữ Tu trong Giáo Hạt. 

Lại một lần con lo âu chán ngán, 

Cha bảo ban cứ yên trí làm đi, 

Sơ an tâm việc cũng chẳng khó gì, 

Sơ cứ làm nếu cần Cha sẽ giúp. 

Đúng như lời Cha nói Cha sẽ giúp, 

Một ngày kia gối con bị chấn thương, 

Đích thân Cha Ngài lại phải lên đường, 

Đem sách, báo, thư mời cho các Chị. 

Thay cho con vì con đang phải nghỉ, 

Con dâng lời tạ ơn Chúa, ơn Cha, 

Xin cho Cha sức khỏe mãi chan hòa, 

Để Cha giúp chúng con trong Giáo Hạt. 

Cuộc đời con đến đây còn phiêu bạt, 

Chưa phải là đã đến lúc nghỉ ngơi, 

Con còn đang phải gánh vác sự đời 

Xin tiếp tục cho con lời cầu khấn. 

Dù khó khăn con cũng vui chấp nhận, 

Cho vuông tròn nhiệm vụ Chúa trao ban 

Để mai sau không ai phải phàn nàn, 

Vì con đã chu toàn xong sứ vụ. 

Riêng mình con cám ơn thì chưa đủ, 

Con khấn cầu xin Chúa xuống muôn ơn , 

Cho Chị Tổng,Quý Chị cả xác hồn, 

Và Quý Em suốt đời luôn hạnh phúc 

                                            Tháng năm 2013 

Chúa đã sinh ra con nơi trần thế 

Con suốt đời ca ngợi với tán dương 



Lời thơ con rất nhỏ bé tầm thường 

Nhưng mang nặng tình Chúa yêu muôn thuở 
             TÂM SỰ CHIÊN CON 

Con là một con chiên non nhỏ bé, 

Đi lang thang vất vưởng giữa rừng hoang, 

Bởi mê chơi nên lạc mất khỏi đàn, 

Đang ngơ ngác để lắng nghe tiếng Chủ. 

Giữa rừng hoang con sợ bầy thú dữ, 

Nên khóc ròng lệ ướt đẫm bờ mi, 

Chúa ở đâu xin đến dắt con về, 

Nghe tiếng gọi con nhận ra tiếng Chủ. 

Quá vui mừng con vượt qua mọi thứ, 

Đến gặp Ngài được bồng ẵm nâng niu, 

Bị què chân Ngài nâng đỡ dắt dìu, 

Vác lên vai đem về chuồng chăm sóc. 

Rồi từ đó trải qua nhiều gai góc, 

Ngài vỗ về an ủi dẫn con đi, 

Tới một nơi suối mát cỏ xanh rì, 

Và cho con hưởng tận nguồn sung mãn. 

Dạy cho con biết đâu là giới hạn, 

Tập cho con biết làm chủ đoàn chiên, 

Phải học nơi Vị Mục Tử nhân hiền, 

Dám hy sinh thí mạng vì chiên nữa. 

Người Mục tử coi đoàn chiên của Chúa, 

Luôn dấn thân phục vụ, biết quên mình, 

Và chấp nhận gian khổ với hy sinh, 

Để đoàn chiên không con nào lạc mất. 

  

                 MỤC TỬ NHÂN LÀNH 

                            ( Ga 10,1-10 ) 

Người Mục Tử dẫn đoàn chiên đi trước, 

Chiên ngoan hiền lặng lẽ bước theo sau, 

Chủ gọi tên và dẫn chúng qua cầu, 

Tìm nguồn suối cho đoàn chiên tắm mát. 

Chủ dẫn chiên đến cánh đồng thơm ngát, 

Cỏ xanh non ăn thỏa thích dư đầy, 

Nước ngọt ngào cho chúng uống no say, 

Và ngụp lặn trong tình thương nhân hậu. 

 



     

Kẻ thù đến Chủ ra tay chiến đấu, 

Không để cho kẻ trộm cướp chiên mình, 

Dù thiệt thân Ngài cũng quyết hy sinh, 

Cứu sinh mạng của bầy chiên nhỏ bé. 

Rồi từ đó Ngài âm thầm lặng lẽ, 

Dưỡng nuôi chiên bằng tình mến dạt dào, 

Dù thân mình có vất vả tiêu hao, 

Ngài Vẫn hiến để cho chiên được sống. 

 

                NIỀM TIN THẮP SÁNG 

                            Ga 4,43-54 

          Chúa dạy con hãy tin vào Lời Chúa, 

          Viên Sĩ Quan tin là để cầu may, 

          Ông tìm thầy chạy thuốc đã bó tay, 

          Nghe về Chúa ông đánh liều tìm đến. 

Biết đâu rằng dấu thiêng Ngài thực hiện, 

Lại rơi vào con yêu qúy của ông, 

Nên ông tin và ghi tạc trong lòng, 

Lời Chúa nói: "về đi con ông sống". 

      Con đã thấy một đức tin sống động, 

      Nơi con người của một vị Sĩ Quan, 

      Nghe Chúa nói mà tin tưởng hoàn toàn, 

      Chúa sẽ chữa cho con ông khỏi bệnh. 

Lời Chúa nói tựa như một mệnh lệnh, 

"Cứ về đi "và ông đã ra đi, 

Chúa sẽ ban khi ta ước mong gì, 

Ngài biểu lộ quyền năng Ngài hiện diện.. 

 

              CHẠNH LÒNG THƯƠNG 

                             Ga 5,1-16 

Bên bờ hồ Chúa chữa người bại liệt, 

Ba tám năm anh nằm cạnh bờ hồ, 

Khi nước động không một kẻ giúp cho, 

Anh lết tới thì có người xuống trước. 

Chạnh lòng thương Chúa ban điều mong ước, 

Ngài hỏi anh:Có muốn được chữa lành ? 

Chúa đã thương và chữa bệnh cho anh, 



Bảo vác chõng và anh liền đứng dậy. 

Anh vác đi ai cũng đều nhìn thấy, 

Người xung quanh, Biệt Phái, Pharisiêu, 

Đều thắc mắc hỏi anh đủ mọi điều, 

Anh hờ hững không biết ai chữa khỏi. 

Gặp lại anh Chúa Giêsu đã nói: 

Đừng phạm tội mau sám hối quay về, 

Chớ rơi vào những lạc thú đam mê, 

Kẻo lại phải khốn hơn nhiều lần trước. 

 

                      LỜI TRONG CON 

Xin cho con luôn ở trong Lời Chúa, 

Để con được làm môn đệ Giêsu, 

Bởi Chúa Cha Ngài rất mực nhân từ, 

Ban Con Một cứu loài người tội lỗi. 

Hỡi những ai tin Ngài mau sám hối, 

Bỏ thói hư tật xấu, bỏ đường tà, 

Có như thế mới xứng đáng con Cha, 

Được cứu rỗi muôn đời không phải chết. 

Vì chết đi không phải là đã hết, 

Nếu ai tin sẽ được sống muôn đời, 

Hãy vững tin dù có phải đầu rơi, 

Ta sẽ được hưởng Thiên đàng vĩnh phúc. 

Sống Đức tin ở trong ba chiều kích, 

Với chính mình, với Chúa, với tha nhân, 

Với Chúa, ta phải sám hối ăn năn, 

Với chính mình bỏ thói hư tật xấu. 

Với tha nhân bác ái và nhân hậu, 

Tha cho người đã xúc phạm đến ta, 

Cuộc sống này con phải sống thật thà, 

Làm gương sáng để soi cho người thế. 

Trên đời này đâu phải ai cũng dễ, 

Sẵn sàng tha lầm lỗi của anh em, 

Bởi thế nên Đức tin phải đi kèm, 

Họ có Chúa mới sẵn sàng tha thứ.  

 

XIN,TÌM,GÕ 

Mt 7,7-12 

          Chúa dạy con hãy xin thì sẽ được, 

          Cứ gõ cửa thì Chúa sẽ mở cho, 



          Bởi xưa nay con đây qúa hững hờ, 

          Đã không xin, không tìm, nên không thấy. 

Nếu con xin phải xin điều Chúa dạy, 

Theo ý Ngài nhưng không phải ý con, 

Con đi tìm chính Chúa dẫu hao mòn, 

Hãy kiên trì Chúa đang chờ con đó. 

     Cửa tình yêu con bước vào hãy gõ, 

     Muốn điều gì con hãy cứ xin đi, 

     Chúa tình thương biết con cái cần gì, 

     Ngài sẽ mở trái tim đầy nhân hậu. 

Điều con xin Chúa cho con hiểu thấu, 

Cha trên trời Ngài rất mực khoan nhân, 

Giầu tình thương và Ngài biết con cần 

Ngài tặng ban, như điều con ước nguyện. 

 

            YÊU THƯƠNG 

               Mt 5,43-48 

Xin cho con được tâm tình của Chúa, 

          Để yêu người đang làm hại thân con, 

          Yêu làm sao khi đau khổ đổ dồn, 

          Như thế giới chung quanh con sập xuống! 

Yêu làm sao khi tâm hồn chết lặng! 

Bởi bao điều hầu xé nát con tim, 

Yêu làm sao khi đời muốn nhận chìm, 

Xô con xuống nơi hố sâu vực thẳm. 

          Yêu làm sao những con người vô cảm, 

          Quá lạnh lùng khi xử với anh em, 

          Yêu làm sao khi thù ghét đi kèm, 

          Luôn tìm cách đẩy xô con xuống vực. 

Yêu làm sao người sống không chân thực, 

Miệng ngọt ngào nhưng lòng tựa như dao, 

Chúa muốn con yêu bất cứ người nào, 

Dù người ghét hay người thương bất kể. 

          Điều Chúa muốn con thực thi không dễ, 

         Cậy trông Ngài và cầu nguyện xin ơn, 

Cho con nên giống Chúa cả xác hồn, 

         Mới hy vọng con yêu người con ghét. 

Vâng Chúa ơi điều mà con đã quyết, 

Nên giống Ngài phải tha thứ cho nhau, 



Tha cho ai gây đau khổ u sầu, 

Có như thế xứng danh người dâng hiến. 

   Chúa mời gọi chúng con nên hoàn thiện, 

          Như Cha Ngài ở trên chốn trời cao, 

          Biết thứ tha và quảng đại chừng nào, 

          Con sẽ được gọi là con của Chúa. 

 

     NÊN GIỐNG CHA 

 (Lc 6,36-38) 

  Chúa muốn con sống khoan dung nhân hậu, 

        Phải nhân từ như gương của Chúa Cha, 

        Bởi con đây là con cái trong nhà, 

       Phải nên giống như Cha mình mới đúng. 
Nên giống Cha tự do không tù túng, 

Không xét đoán, không kết án tha nhân, 

Hãy cho đi khi con thấy họ cần, 

Và tha thứ cảm thông người có lỗi. 

      Con sẽ được Chúa nhân từ xóa tội, 

      Con sẽ nhận gấp bội lần cho đi, 
      Dù bản thân con xét chẳng có gì, 

      Tha và cho con sẽ nên cao thượng. 

Chúa nhân từ Ngài đổ tràn ơn xuống, 
Như sóng cồn, như thác đổ mưa tuôn, 

Làm nảy sinh ơn thánh tựa suối nguồn, 

Con giống Cha ôi quả nhà có phúc.                                 

 

ĐỪNG HÁO DANH  

       Mt 23,1-12 

          Con sống thật đừng bao giờ giả dối, 

          Đừng giả hình như các vị kinh sư, 

          Đừng háo danh, địa vị hãy chối từ, 

          Không nắm giữ chức quyền hay vinh dự. 

Đi ăn tiệc hãy ngồi theo thứ tự, 

Đừng ham danh mà ngồi tận ghế đầu, 

Chủ bước vào mời ra ghế đàng sau, 

Ôi nhục nhã cho người ham chỗ nhất. 

          Một điều nữa ít mấy ai chân thật, 

          Nói thì nhiều làm chẳng được bao nhiêu, 

          Muốn người ta ca tụng thích đủ điều, 

          Còn muốn được người chú tâm chào hỏi. 



Đây là bệnh hầu như trong xã hội, 

Rất nhiều người mắc chứng bệnh như trên, 

Mắc bệnh này cuộc sống khó vững bền, 

Nên nhớ rằng mọi việc do bởi Chúa. 

         Điều gì sai con phải mau tu sửa, 

         Sống như Ngài bằng tất cả yêu thương, 

         Đem niềm vui hạnh phúc trải trên đường, 

         Cho những người đang khổ đau bất hạnh. 
 

   

               HÃY CHO ĐI 

( Lc 16,19-31 ) 

          Chúa dạy con đừng bao giờ vô cảm, 

Trước nỗi đau nghèo đói của anh em, 

          Trong cuộc sống con hãy ngước nhìn xem, 

          Ai đói khát tình thương con bù lấp. 

Hãy cho đi đừng bao giờ ẩn núp, 

Hãy cho đi dù chỉ một nụ cười, 

Một lời nói an ủi trái tim côi, 

Hãy cho đi bằng tình thương của Chúa. 

          Và cho đi dù con không tiền của, 

          Cho tấm lòng nhân hậu với bao dung, 

          Cho nguyện cầu, tha thiết thấu Thiên cung, 

Nguồn trợ lực cho cửa, nhà, cơm, áo. 

Hãy cho đi dù chỉ là chén cháo, 

Cũng no lòng người đói khát hạt cơm, 

Có những người đến trước cửa van lơn, 

Con hãy cho đừng bao giờ từ chối. 

   Hãy cho đi hết những người đã tới 

          Đừng bao giờ như ông Phú hộ kia, 

          Sống vô tình không hề biết sớt chia, 

Cho người đói Lazaro trước cửa. 

  



                    ( Lc 17,11-19 ) 

Chúa muốn con có niềm tin vững mạnh, 

Như người cùi thuộc xứ Samari, 

Vì đã tin nên anh chẳng ngại gì, 

Quay trở lại tìm tạ ơn Thiên Chúa. 

Bởi anh được Chúa tình thương cứu chữa, 

Nên anh tin và cất bước theo Ngài, 

Người biết ơn chỉ có một không hai, 

Lại là chính một người trong dân ngoại. 

Chuyện kể đây không phải là huyền thoại, 

Chứng thực rằng mười người mắc bệnh phong, 

Chúa chữa cho và truyền phải về làng, 

Đến trình diện với các Thầy Tư tế. 

Điều kiện đó ai cũng cho là dễ, 

Nên mười người đều cất bước ra đi, 

Họ đến nơi và nói hết những gì, 

Điều Chúa dậy cho các Thầy Tư tế. 

Nhưng lạ thay điều mà con muốn kể, 

Chỉ có người ngoại giáo biết ơn thôi, 

Và chính anh đã được Chúa kêu mời, 

Được biến đổi anh trở về cùng Chúa.   

Riêng với con ơn Ngài ban chan chứa, 

Con đáp đền tình Chúa xứng hay chưa? 

Con lấy chi đền đáp Chúa cho vừa, 

Chỉ còn biết hiến dâng Ngài tất cả. 

                    CHO CON VỮNG TIN 

                  (  

 

                        Mt 8,23-27) 

Xin cho con một lòng tin vững mạnh, 
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Để cho dù biển động sóng trào dâng, 

Con vẫn tin rằng có Chúa ở cùng,  

Không xao xuyến và không còn sợ hãi. 

Nhưng Chúa ơi! Con vẫn luôn e ngại, 

Bởi niềm tin con yếu đuối, mỏng dòn, 

Và cho dù một cơn sóng cỏn con, 

Con cũng đã rơi vào niềm thất vọng. 

Biển đời này trào dâng trong cuộc sống, 

Con vẫn luôn phải đối mặt với đời, 

Cơn sóng ngầm nhiều lúc cũng sục sôi, 

Làm cho con phải thất điên bát đảo. 

Chạy đến Chúa con thấy mình mạnh bạo, 

Thêm can trường giáp mặt với đối phương, 

Cho dù bao gian khổ vẫn coi thường, 

Vì có Chúa bên con trong cuộc sống. 

Đừng để cho niềm tin con trống rỗng, 

Cơn sóng đời sẽ ập đến cuốn lôi, 

Đưa con đi lạc xa Chúa mất rồi, 

Xin Chúa khiến biển đời mau yên lặng. 

SẴN SÀNG CHỜ ĐỢI CHỦ 

        ( Lc  12,32-48 ) 

 
Con cố gắng sẵn sàng và tỉnh thức, 

Đợi Chủ về là con mở cửa ngay, 

Giữa đêm khuya hay chiều tối,ban ngày, 

Không giờ giấc con sẵn sàng trông đợi. 

Chủ trở về thấy con ngồi mòn mỏi, 

Dắt con vào mặc áo thắt đai lưng, 

Cho ngồi chung ăn thỏa thích không ngừng, 

Vì con đã trung thành trông đợi Chủ. 
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Dù mỏi mệt con cũng không nằm ngủ, 

Lỡ ngủ rồi Chủ sẽ bỏ đi luôn, 

Suốt đời con sẽ đau khổ u buồn, 

Nên ráng đợi Chủ về con mở cửa. 

Hỏi như thế Chủ thương ai hơn nữa? 

Một con người trung hiếu có lương tâm, 

Ai lầm lẫn nhưng Ông Chủ không lầm, 

Đã chọn đúng một người Ông vừa ý. 

Xin cho con trở nên người quản lý, 

Luôn trung thành lo việc Chủ trao ban, 

Biết khôn ngoan và túc trực sẵn sàng, 

Khi Chủ về thấy con còn tỉnh thức. 

Trọn niềm vui khi thấy con trung thực, 

Ngài vỗ về và chúc phúc cho con, 

Thưởng công con chờ đợi Chủ hao mòn, 

Nên trao hết gia tài cho con giữ. 

Được như thế con phải lo tuân thủ, 

Không đam mê xen lấn tới chuyện đời, 

Nhưng làm việc sáng tối vẫn không ngơi, 

Việc thờ phượng, tinh thần và thể xác. 

             TÌNH CHO KHÔNG 

                  ( Mt 10,7-15 ) 

 

Chúa muốn con có tấm lòng quảng đại, 

Không tính toán mà cũng chẳng so đo, 

Biết cho đi nhưng cũng chẳng mong chờ, 

Được đáp trả nhưng để cho Chúa trả. 

Xin cho con một đức tin cao cả, 

Biết nhìn Ngài qua tất cả anh em, 
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Hủi,què,đui và những kẻ nghèo hèn, 

Là những người con phải thương giúp họ. 

Xin cho con một trái tim rộng mở, 

Luôn biết tìm lợi ích của tha nhân, 

Biết cho đi khi nhân loại họ cần, 

Bằng tất cả tình thương và lòng mến. 

Xin cho con mãi hăng say tìm đến, 

Kẻ đói nghèo,bệnh tật sống quanh con, 

Biết ủi an xoa dịu những tâm hồn, 

Đang sầu khổ và đi vào thất vọng. 

Xin cho con một trái tim rung động, 

Trước nỗi đau, nỗi khổ của anh em, 

Biết ủi an nâng đỡ kẻ ưu phiền, 

Cho họ thấy được tình thương của Chúa. 

            

 

 
               
          LÚA VÀ CỎ LÙNG 
               ( Mt 13,24-30 ) 
Cuộc sống này ôi vàng thau lẫn lộn, 
Lúa,cỏ Lùng hai thứ giống như nhau, 
Nhìn thoáng qua cỏ,lúa cũng một màu, 
Nếu nhổ cỏ e rằng vơ cả lúa. 
Và như thế Chủ ruộng nên chọn lựa, 
Nhổ cỏ đi hay để đó sống chung, 
Để đến mùa hai thứ sẽ gặt cùng, 
Chủ sai thợ tách lúa riêng  nơi khác. 
Người lành sống gần kề bên người ác, 
Người công chính sống cùng kẻ bất lương, 
Ngay chính ta cũng có lúc khác thường, 
Lúc Thiên Thần,lúc về phe quỷ dữ. 
Điều ngạc nhiên là Chúa như ông Chủ, 
Biết cỏ lùng làm hại lúa xanh non, 
Vẫn để cho cây cỏ mọc xanh rờn, 
Và kiên nhẫn đợi đến mùa gặt hái. 
Đối với ta Chúa vô cùng nhân ái, 
Đầy khoan dung và rất mực từ tâm, 
Chúa dung tha khi ta trót lỗi lầm, 
Ngài kiên nhẫn đợi chờ ta sám hối. 



Cho thời gian để ta nhìn ra lỗi, 
Nơi con người đầy yếu đuối của ta, 
Biết nhận ra lòng Chúa rất hải hà, 
Ngài không nỡ để cho ta phải chết. 
  
                
        XIN THEO Ý CHÚA 
             ( Lc11,1-13 ) 

 
Lời Chúa phán: Ai xin thì sẽ được, 
Không phải ta xin bất cứ điều gì, 
Chúa cũng đều ban tặng cách khả thi, 
Chúa không ban như lòng ta mong ước. 
Có những điều chúng ta xin không được, 
Xin sức khỏe để làm việc lớn lao, 
Xin giầu sang để của cải dư trào, 
Xin quyền lực cho mọi người nể sợ. 
Xin mọi sự chúng ta không hề có, 
Ta tưởng chừng xin mà Chúa không cho, 
Tình thương Chúa ôi rộng lượng vô bờ, 
Chỉ vì những điều ta xin Ngài thấy, 
Không lợi ích nên để cho như vậy. 
Trong cuộc sống Chúa ban rất nhiều ơn, 
Nhưng lòng tham vẫn ước muốn nhiều hơn, 
Mà ít khi ta tạ ơn Thiên Chúa. 
Cũng không đem phục vụ tha nhân nữa. 
Vâng giờ đây con dâng Chúa vui buồn, 
Mọi biến cố con gặp phải luôn luôn, 
Con sẽ kết thành bài ca cảm tạ. 
  
ĐỪNG TÍCH TRỮ CỦA CẢI  



           ( Lc 12,13-21 ) 

 
Con đừng sống giống như ông Phú hộ, 
Suốt ngày lo tích trữ của trần gian, 
Thóc lúa kia tiền bạc cũng dư tràn, 
Ông tìm cách xây thêm nhiều kho lẫm. 
Không quảng đại chia cho người thân cận, 
Nhưng suốt ngày tìm cách chất đầy kho, 
Người cơ cực ông cũng chẳng thèm cho, 
Rồi tìm cách xây thêm kho tàng nữa. 
Lời cảnh báo cứu nguy từ nơi Chúa, 
Kẻ ngu đần dại dột quá kia ơi! 
Nếu đêm nay ta gọi đến tên ngươi, 
Của cải đó vào tay ai làm chủ? 
Xin cho con đừng bao giờ tích trữ, 
Của đời này là những thứ mau qua, 
Chỉ có Chúa tình yêu mãi chan hòa, 
Cho con hưởng nguồn bình an từ đó. 
Nếu bất ngờ Chúa đến ngay đầu ngõ, 
Gọi con đi về hưởng phúc quê trời, 
Con sẵn sàng bỏ mọi thứ lại thôi, 
Vì có Chúa là có luôn tất cả. 
 

 NGƯỜI BẤT TOẠI ĐƯỢC CHỮA LÀNH 

                           ( Mt 9,1-8 ) 
Tin Mừng kể Chúa chữa người bại lệt, 
Bảo anh rằng: hãy vác chõng mà đi, 
Anh đứng lên không chút sợ hãi gì, 
Anh ra về mọi người đều nhìn thấy. 
Người bại liệt đã hết lòng tin cậy, 
Chúa động lòng Ngài chữa bệnh cho anh, 
Tha phần hồn,chữa thân xác mỏng manh, 
Cơn gió thoảng đủ làm tiêu tán hết. 
Được chữa lành lòng anh luôn tha thiết, 



Trở nên người đi loan báo quyền năng, 
Và tình thương của Thiên Chúa không ngừng, 
Cho tất cả mọi người đang theo Chúa. 

                                    Anh không còn liều lĩnh trong tội nữa, 
                                    Nhưng tận dụng chính ơn Chúa đã ban, 
                                    Để trở nên người tốt giữa xóm làng, 
                                    Đi loan báo anh được ơn cứu độ. 
                                                Sợi dây nào? Cho dù dây bé nhỏ, 
                                                Đang cột chặt bạn với tội lỗi không? 

                                                Hãy ăn năn hối lỗi rất thật lòng, 
                                                Trong khiêm tốn sẽ được ơn cứu độ. 

NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG 

              (Lc 12, 49-53) 

 

Chúa đã ném lửa xuống trần gian, 

Muốn cho lửa ấy cháy lan tràn, 

Cho hết mọi người trên thế giới, 

Ngọn lửa yêu thương tới ngút ngàn. 

Ngọn lửa thiêu đi những lỗi lầm, 

Đốt đi ích kỷ sống vô tâm, 

Sưởi ấm  những con tim lạnh giá, 

Đem lại niềm vui giữa thế trần. 

Chúa muốn con đem lửa Giêsu, 

Đốt cháy tan đi những hận thù, 

Nơi những ai ngồi trong tăm tối, 

Cho cả lương dân cũng chẳng từ. 

Tim con được lửa Chúa đốt lên, 
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Thế giới quanh con sẽ vững bền, 

Bớt đi dửng dưng và lãnh đạm, 

Với Chúa tình yêu, rất nhân hiền. 

Xin cho ngọn lửa của tình yêu, 

Bừng cháy dâng cao tựa thủy triều, 

Để con hăng hái đem tình Chúa , 

Sưởi ấm  gian trần bớt cô liêu. 
 

ĐIỀM TRỜI VÀ DẤU CHỈ 

     (Lc 12,54-59) 

 
 

Người ta nhìn đất trời bằng cảnh sắc, 

Đoán điềm trời xem nay nắng hay mưa. 

Chỉ nhìn xem cảnh thời tiết bốn mùa, 

Nhưng không biết nhìn cuộc đời thực tại. 

Con đang sống trong thời kỳ hiện đại, 

Nhiều tối tân nhưng cũng lắm tai ương, 

Cho con biết dùng lời Chúa dẫn đường, 

Để nhận xét điều sai con từ bỏ. 

Nhưng thực trạng có rất nhiều kẽ hở, 

Của con người trong xã hội hôm nay, 

Cảnh tham ô, tệ nạn diễn từng ngày, 

Còn phân cách giầu nghèo và ích kỷ. 

Cho con biết nhìn đâu là dấu chỉ, 

Của con người trong thời đại văn minh, 

Tìm phương cách canh tân chính thân mình, 

Để Tin Mừng là tin vui cứu độ. 
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Trong tâm tư Chúa cũng đều biết rõ, 

Chúa dõi nhìn từng nhịp bước con đi, 

Xin cho con nhạy bén trước những gì, 

Cần thay đổi cho phù hợp lối sống.  

  KHÔNG SÁM HỐI SẼ CHẾT HẾT 

                              (Lc 13,1-9) 

 

Chúa nói rằng nếu không chịu sám hối, 

Sẽ chết như người xây tháp Silô (ác), 

Cái chết kia xảy đến quá bất ngờ, 

Không chuẩn bị sẽ rơi vào tăm tối. 

Là con người bao vấn vương tội lỗi, 

Chỗi dậy ngay mà sám hối ăn năn, 

Xóa bỏ đi những quá khứ nhọc nhằn, 

Mà trở về với phút giây hiện tại. 

Xin cho con biết thực tâm hoán cải, 

Mọi lỗi lầm con đã tự gây ra, 

Cho con luôn xa tránh những gian tà, 

Để đáng được Chúa tình thương cứu sống. 

Đừng để con như Vả kia trống rỗng, 

Chủ ra vườn tìm trái chỉ có cây, 

Không có quả chủ ra lệnh chặt ngay, 

Vứt bỏ đi để chỉ thêm hại đất. 

Vâng Chúa ơi! Xin khoan tay đừng chặt, 

Con bây giờ sẽ chăm sóc cho cây, 

Bằng tình thương và Lời Chúa mỗi ngày, 

Con hy vọng cây sẽ sinh nhiều trái. 



NIỀM TIN THẮP SÁNG 
                            (Lc 18,35-43) 

 

Người mù này: một màn đen vây bủa… 

Nhưng anh tin vào Thiên Chúa tối cao, 

Anh vững tin nên anh vẫn kêu gào, 

Xin được Chúa chữa lành cho cặp mắt. 

Và Chúa thấy tấm lòng anh chân chất 

Chúa hỏi xem anh ước muốn điều gì, 

Anh trả lời không sợ hãi điều chi, 

Con muốn rằng Ngài cho con được thấy. 

 Đáp trả lại lòng tin anh trông cậy, 

Ngài phán rằng: “Lòng tin cứu chữa anh” 

Anh khao khát được Thiên Chúa chữa lành, 

Nên đám đông không thể nào ngăn cản. 

Tình thương Chúa muôn đời không thể cạn, 

Cứ van nài Ngài ắt sẽ ban cho, 

Bởi tình Ngài yêu không bến vô bờ, 

Luôn sẵn sàng trao ban cho người thế. 

Tình Ngài thương bao la như trời bể, 

Dù con đây tội lỗi có tràn trề 

Ngài vẫn hằng luôn nâng đỡ chở che, 

Chỉ cần con yêu Ngài hơn tất cả. 

CHẠM ĐẾN CHÚA 
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 (Mt 9,20-22 ) 

  

Bài Tin Mừng hôm nay vừa kể lại, 

Người Phụ nữ băng huyết mười hai năm, 

Tốn bao nhiêu tiền của vẫn tật mang, 

Dẫu như thế cũng không hề thất vọng. 

Bà có một niềm tin luôn sống động, 

Chỉ mong được chạm đến áo Ngài thôi, 

Bà đã tin nên Chúa chữa khỏi rồi, 

Không còn bị mất tiền mang tật nữa. 

Đối với con điều nào chạm tới Chúa, 

Để cho Ngài biến đổi cuộc đời con, 

Được Chúa thương chữa thân xác, tâm hồn, 

Mọi hành vi dù rất là nhỏ bé. 

Bằng niềm tin cho dù trong lặng lẽ, 

Là cơ hội Chúa chúc phúc ban ơn, 

Mỗi sáng ra cảm thấy Chúa vẫn còn, 

Cho con chạm tới Ngài trong ngày sống. 

HẠT CẢI VÀ NẮM MEN 

       (Lc 13, 18-21) 

Xin cho con trở nên người nhỏ bé, 
Sống âm thầm như Hạt Cải hôm nay, 
Biết tiêu hao cho cây lớn mỗi ngày, 
Hầu có thể cho chim trời trú ẩn. 
Cho con nên những nắm men đầy chất, 
Để làm cho thế giới cũng dậy men, 
Nhưng con đây thân phận quá yếu hèn, 
Cần có Chúa trộn men vào cùng bột. 
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Để nhờ đó con trở nên men tốt, 
Đem Tin Mừng gieo rắc khắp trần gian, 
Mặc sóng xô, bão tố có ngập tràn, 
Cải vẫn lớn và men luôn dậy bột. 
 

    ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA 

                  ( Lc 9,51-62 ) 

     Muốn theo Chúa con phải luôn từ bỏ, 

     Bỏ con người bỏ tất cả ý riêng, 

     Bỏ cái tôi như một sợi xích xiềng, 

     Bỏ danh lợi, khả năng hay sức khỏe. 

Nếu con giữ một điều dù nhỏ bé, 

Cũng cản ngăn Chúa hoạt động nơi con, 

Vét sạch đi cho trống rỗng không còn, 

Để cho Chúa được tự do hoạt động. 

      Muốn theo Ngài nên đổi thay cuộc sống, 

      Sống cho đi không giữ lại điều gì, 

      Cả Cha chết cũng mặc họ chôn đi, 

      Đã theo Chúa phải hy sinh cắt bỏ. 

Chồn có hang chim trời thì có tổ, 

Đi theo Ngài không có chỗ tựa nương, 

Và cứ đi trên khắp mọi nẻo đường, 

Để loan báo Triều Đại Ngài sắp đến. 

     Một người nữa muốn theo nhưng xin hẹn, 

     Được trở về từ giã những người thân, 
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     Chúa nói ngay chỉ có một điều cần, 

     Đã cầm cày đừng bao giờ ngoái lại. 

Vâng Chúa ơi!Cuộc sống nay hiện đại, 

Biết bao điều làm cản bước con đi, 

Xin cho con biết từ bỏ những gì, 

Làm ngăn cản bước đường con theo Chúa. 

   HAI CON ĐƯỜNG 

     

Ôi cửa rộng thênh thang và thoải mái, 

Là con đường hưởng thụ những thú vui, 

Ai đi qua đường đó sẽ ngậm ngùi, 

Vì sẽ phải nghiến răng và khóc lóc. 

     Đây cửa hẹp, cửa Chúa ban sự sống, 

     Cho những người chiến đấu để vượt qua, 

     Đi cửa này phải khổ chế bôn ba, 

     Phải quên mình vác cây thập tự giá. 

Vào cửa hẹp là con người khiêm hạ, 

Không tự mãn mà cũng chẳng tự kiêu, 

Luôn hy sinh quảng đại sẽ vui nhiều, 

Đường dẫn tới niềm vui và hạnh phúc. 

     Hỡi những ai đang lầm than cơ cực, 

     Hãy bước vào đường hẹp Chúa đã đi, 

     Đó là đường Chúa ban tặng những gì, 

     Cho tất cả những ai qua đường đó. 

 ĐỂ TRẺ EM ĐẾN VỚI CHÚA 

                      (Mt 19,13-15) 
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Hãy để trẻ em đến với Thầy, 

Đừng ngăn cản chúng ở nơi đây, 

Bởi vì con trẻ còn trong trắng, 

Nước Trời dành cho trẻ thơ ngây. 

Bản tính trẻ con vẫn hiền lành, 

Chưa nhiễm điều gian nhiễm lưu manh, 

Còn đang sống dựa nên tay trắng, 

Trong sạch đơn sơ dễ tập tành. 

Ai thấy trẻ con cũng dễ thương, 

Hãy yêu con trẻ chớ coi thường, 

Đừng làm ô uế tâm hồn trẻ, 

Tham lam, gian dối sẽ chặn đường. 

Hãy để trẻ em đến với Thầy, 

Đừng gây gương xấu. Hãy dừng tay, 

Bạo lực, dâm ô thời không thiếu, 

Có chăng là thiếu kẻ lòng ngay. 

Vâng, con tuổi đời có là bao, 

Xin hãy cho con sống thế nào, 

Tinh thần thơ trẻ như Chúa muốn, 

Nước Trời Chúa hứa sẽ được vào. 
 

                                                ĐỪNG SỢ 

                        Mt 10,26-31 



 

 

Các con ơi! Hãy vững tâm đừng sợ, 

Đừng sợ chi những kẻ giết xác mình, 

Nhưng phải sợ Đấng xét xử công minh, 

Ngài có quyền ném con vô hỏa ngục. 

Chúa muốn con sống cuộc đời chính trực, 

Không dối gian, không che dấu lỗi lầm, 

Dấu người đời nhưng hổ thẹn lương tâm, 

Vì chính Chúa biết lòng con tất cả. 

Chúa biết con yếu hèn hay vấp ngã, 

Nên quan phòng từng nhịp bước con đi, 

Con chim Sẻ không đáng kể là gì, 

Mà Chúa vẫn dưỡng nuôi và che chở. 

Cuộc sống con có vô vàn cản trở, 

Có gian nan hay sóng gió ngập tràn, 

Dù khổ đau hay xỉ nhục miên man, 

Con đừng sợ bởi Chúa luôn dìu dắt, 

Ngài quan phòng cho con từng sợi tóc, 

Con đừng lo Chúa đã đếm cả rồi, 

Ngay chim Sẻ chính Ngài đã dưỡng nuôi, 

Con còn quý hơn muôn vàn chim Sẻ. 

          

NGƯỜI SAMARITANÔ GƯƠNG MẪU 

                               ( Lc 10,25-37 ) 
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Trong Tin Mừng Chúa chọn một người mẫu, 

Để dạy cho người Thông Luật biết rằng, 

Ai là người thân cận của ông đây? 

Chính là người Samari nhân hậu. 

Một con người đời coi là người xấu, 

Bị tách ra khỏi Do Thái, đám đông, 

Không kiến thức nhưng có một tấm lòng, 

Khác hẳn với Thầy Lêvi, Tư tế. 

Anh đã sống giữa cuộc đời trần thế, 

Bằng con tim luôn biết chạnh lòng thương, 

Anh xót đau kẻ lâm nạn giữa đường, 

Liền xuống ngựa băng vết thương cho họ. 

Hành động này trong Tin mừng kể rõ, 

Anh thường làm trong cuộc sống của anh, 

Vì đã yêu nên anh vẫn thực hành, 

Bằng việc làm, không chỉ bằng lý thuyết. 

Còn chúng ta chỉ thương người máu huyết, 

Thương  người thân, người yêu qúi của mình, 

Những mảnh đời bên cạnh bị coi khinh, 

Ta quên đi không nghĩ gì tới họ. 

Người ốm yếu rất cần ta giúp đỡ, 

Người khổ đau mong được sự quan tâm, 

Người neo đơn muốn được lời hỏi thăm, 

Trong cuộc sống con hãy làm như vậy. 

              

                           HÃY SÁM HỐI 

                     Mt 11,20-24 
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Chúa khiển trách khi dân không sám hối, 

Không nhận ra những sai trái của mình, 

Tội lỗi nhiều nhưng không biết hy sinh, 

Không hoán cải vì nghĩ mình sạch tội. 

Bởi nhiều người không nghĩ mình có lỗi, 

Luôn cho mình là công chính khôn ngoan, 

Dù chính họ có tội lỗi ngập tràn, 

Không còn biết lỗi lầm mà sám hối. 

Đừng góp phần vào trong một xã hội, 

Không chuẩn mực và đạo đức cũng không, 

Hãy nên giống thành Tia và Xiđôn, 

Về với Chúa ăn năn và sám hối. 

Đáp lại tiếng Chúa quan tâm mời gọi, 

Hãy sám hối và tin vào Phúc âm, 

Hãy mau mau tu sửa hết lỗi lầm, 

Cần thanh luyện và trở nên người mới. 

Đừng đứng lì trong thú vui danh lợi, 

Hãy ý thức những sai trái của mình, 

Mau quay về đường chính trực quang minh, 

Ta sẽ được Chúa khoan hồng tha thứ. 

           

                          GÁNH ĐỜI CON 

         (Mt 11, 28-30)  
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Cuộc sống con người nhiều thử thách, 

Long đong lận đận suốt đêm ngày, 

Đeo theo gánh nặng như cái ách, 

Hãy mau tìm đến Chúa hôm nay. 

Trao vào tay Chúa gánh nặng nề, 

Vất vả, đau buồn kéo lê thê, 

Xin đổi cho con mang ách Chúa, 

Bởi ách đời con quá nhiêu khê. 

Con còn một ách đang đè nặng, 

Đó là gánh tội ở nơi con, 

Nếu như cuộc sống không cố gắng, 

Gánh nặng trên vai mãi vẫn còn. 

Ách Chúa êm ái, gánh nhẹ nhàng, 

Đến trao gánh nặng để Ngài mang, 

Ngài cho con nghỉ ngơi bồi dưỡng, 

Bởi Chúa tình thương rất dịu dàng. 

          Hãy học nơi Chúa đức khiêm nhường, 

          Bao nhiêu khó nhọc với tai ương, 

          Hãy xin với Đấng đầy nhân hậu, 

          Ngài xóa tan đi nỗi đoạn trường. 

Lạy Chúa khiêm nhường và hiền hậu, 

Con trao tay Chúa gánh đời con, 

Bởi trái tim con Ngài hiểu thấu, 

Con quyết hiến dâng dẫu hao mòn. 

                         

HIỀN LÀNH – YÊU THƯƠNG 

                     ( Mt 12,14-21 ) 
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Xin cho con sống hiền lành như Chúa, 

Không cãi vã mà cũng chẳng la to, 

Không ai nghe Ngài lên tiếng reo hò, 

Cây Lau giập Ngài không đành bẻ gẫy, 

Đèn leo lét thôi cũng đành để vậy, 

Chẳng khi nào Ngài lại nỡ tắt đi, 

Dẫu biết rằng chẳng được ích lợi gì, 

Tình thương Chúa không bao giờ tàn lụi. 

Dù cuộc sống với biết bao may rủi, 

Chúa yêu thương, Ngài bên cạnh đồng hành, 

Không để con vào tay kẻ lưu manh, 

Kẻ dối trá hay xấu xa nham hiểm. 

Đừng để tính kiêu căng còn hiện diện, 

Bởi hiền lành, kiêu ngạo đố kỵ nhau, 

Muốn yêu thương phải làm lại từ đầu, 

Cho hiền lành thấm nhuần tâm hồn trước. 

          Bởi hiền lành được ví như cây thước, 

          Đo lòng người để biết mức yêu thương, 

          Chúa Kitô là động lực dẫn đường, 

          Thúc bách con yêu thương và tha thứ. 

Người đã hiền không thể thành người dữ, 

Nhìn mẫu gương của Chúa để con theo, 

Sống hiền lành mới biểu lộ tình yêu, 

Yêu chính Chúa và yêu người như Chúa. 

                                                              CHỌN PHẦN TỐT NHẤT 

                                                                  ( Lc 10,38-42 ) 

 



 

Thế giới này biết bao là lạc thú, 

Những con đường mở rộng quá mênh mông, 

Đầy Iphone, Ipad thời @, 

Ít tìm được người say mê Lời Chúa. 

Maria đã được điều Chúa hứa, 

Việc tốt nhất  sẽ không bị lấy đi, 

Mặc cho ai kêu trách chẳng  hệ gì, 

Cô vẫn ngồi để lắng nghe Chúa nói. 

Còn Matta thấy hôm nay Chúa tới, 

Cô loay hoay đón  tiếp Chúa tận tình, 

Sợ tới giờ nên cô đã phân minh, 

Xin Chúa nói với em con giúp đỡ. 

Này Matta !Con đừng nên lo sợ, 

Đối với Ta chỉ có một điều cần, 

Maria đã chọn chẳng phân vân, 

Cô đã chọn cho mình phần tốt nhất. 

Cô yêu Chúa bằng tình yêu chân thật, 

Không sợ phiền chẳng sợ mất thời gian, 

Chuyện nấu ăn mời Chúa cũng chẳng màng, 

Cô bỏ mặc để Matta lo dọn. 

Còn chúng ta mỗi người nên tự chọn, 

Hai công việc, việc nào sẽ tốt hơn, 

Chính Chúa nói chỉ có một chuyện cần, 

Maria đã chọn phần tốt nhất. 

 
 

GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT 

           ( Mc 6,17-29 ) 

Bởi vì đâu Gioan bị trảm quyết, 

Bởi lương tâm của Bạo Chúa không còn, 

Lấy vợ anh,rồi tống ngục Gioan, 

Để dập tắt một mối tình ngang trái. 

Và cuối cùng ông làm điều tệ hại, 

Quá ham vui còn sĩ diện với đời, 

Cũng vì thế Gioan phải đầu rơi, 

Do xúi bẩy của đàn bà tinh quái. 

Lỡ thề rồi ông không còn e ngại, 

Sai Thị Vệ vào ngục bắt Gioan, 



Chặt lấy đầu rồi đưa đặt trên mâm, 

Đem trở về và trao cho cô gái. 

Ôi lương tâm một ông vua cuồng dại, 

Đã không còn, nên giết hại người ngay, 

Một người sống chính trực tựa ban ngày, 

Đã bị giết làm chứng cho sự thật. 

Xin đừng để đam mê làm che khuất, 

Tiếng lương tâm Chúa phú bẩm cho con, 

Luôn nhạy bén xa tránh những ác thần, 

Không nhượng bộ mặc bao điều dụ dỗ. 

           Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi 

    CẠN CHÉN VỚI THẦY 

           ( Mt 20,20-28 ) 

Xin cho con được thông phần với Chúa, 

Để cùng Ngài uống cạn chén thương đau, 

Đi theo Chúa không chọn đứng hàng đầu, 

Mà là những hy sinh và phục vụ. 

Uống chén Ngài không để mong hưởng thụ, 

Nhưng biết bao nhiêu thử thách cam go, 

Không lợi danh không chức tước đợi chờ, 

Nhưng có thể hiến mạng vì Ngài nữa. 

Khi theo Chúa con phải nên chọn lựa, 

Đừng mang theo não trạng của thế trần, 

Dù chức quyền của cải bả phù vân, 

Nhưng khiêm tốn coi mình là đầy tớ. 

 Trong Tin mừng Chúa đã tuyên bố rõ, 

 Muốn làm đầu,phải làm đầy tớ anh em, 

 Xin cho con một đức tính trung kiên, 

 Để nên giống như Ngài trong sứ vụ. 

  Ngài không đến cho người ta phục vụ, 

  Nhưng Ngài đến để phục vụ muôn dân, 

  Đem tình thương và cứu độ gian trần, 

  Hiến cả mạng sống mình cho nhân loại. 

 

 



        NỘP THUẾ ĐỀN THỜ 

               ( Mt 17,22-27 ) 

Một phép lạ đầu tiên trong cuộc sống, 

Chúa đã làm để nộp thuế cho dân, 

Xua tan đi tư tưởng của đa phần, 

Dân Do Thái thường giữ luật theo chữ. 

Nói đến luật Chúa cũng luôn tuân thủ, 

Để làm gương cho thế hệ tương lai, 

Và cất đi khỏi gai mắt chướng tai, 

Chúa truyền lệnh cho Phêrô câu cá. 

Và thấy rõ đây là một phép lạ, 

Cá câu lên trong miệng lại có tiền, 

Lấy đưa về nộp thuế việc đầu tiên, 

Để khỏi làm chướng tai gai mắt họ. 

 

THA NHIỀU NÊN YÊU NHIỀU 

           ( Ga 20,1-2.11-18) 

Cô yêu Chúa bằng mối tình cháy bỏng, 

Được tha nhiều nên Cô đã say yêu, 

Cô trải qua bao cảnh sống nương chiều, 

Nhưng tất cả đều làm Cô bất ổn. 

Chỉ mình Chúa không làm Cô thương tổn, 

Nên khao khát được ở sát bên Ngài, 

Vừa tảng sáng còn đọng giọt sương mai, 

Cô đã đến tìm Ngài nơi nấm mộ. 

Cô hốt hoảng xác Ngài không còn đó, 

Cô kiên nhẫn vẫn ở lại nơi đây, 

Cô nấn ná cố tìm kiếm xác Thầy, 

Mong sẽ gặp nên Cô không tuyệt vọng. 

Tình cảm Cô Chúa Phục sinh trân trọng, 

Ngài hiện ra và gọi đúng tên Cô, 

Cô sướt mướt chạy lại chẳng đợi chờ, 

Ôm chân Chúa nhưng Ngài liền phán bảo. 

Buông Thầy ra đừng giữ Thầy ở lại, 

Bởi vì Thầy chưa về với Chúa Cha, 



Con hãy đi bảo anh em Thầy là: 

Thầy lên cùng Cha Thầy là Thiên Chúa. 

Và cũng là Thiên Chúa anh em nữa, 

Cô ra đi và loan báo Tin vui, 

Cho Môn đệ,Chúa đã sống lại rồi, 

Và kể lại những điều Ngài đã nói. 

 Cònchúng con đang sống trong ơn gọi, 

 Con có đem Chúa đến với mọi người, 

 Và dũng cảm rao giảng khắp muôn nơi, 

Chúa Phục sinh Ngài ban ơn cứu độ. 

   CHÀNG RỂ LÀ ĐỨC KITÔ 

     ( Mt 9,14-15 ) 

  Chúa nói: khi chàng rể ở với họ, 

  Sao mọi người lại có thể ăn chay? 

  Chúa bên con trong suốt cuộc đời này, 

  Con hãy sống an vui và hạnh phúc. 

 Mọi công việc của một người tích đức, 

 Nhớ tới Ngài dù chỉ có vài giây, 

 Người yêu thương tuôn đổ xuống tràn đầy, 

 Sẽ không còn bất an và sầu khổ. 

  Con yêu Ngài thì hãy nên chứng tỏ, 

Việc con làm chỉ vì Chúa mà thôi, 

Đừng vì con,mất công phúc hết rồi, 

Con không được Chúa thưởng công trọng hậu. 

Cuộc đời này con phải luôn chiến đấu, 

Bởi cái tôi nó thường thích lên cao, 

Và ý riêng xuất hiện tự thuở nào, 

Nó đánh gục con người làm vì Chúa. 

 Mọi công việc không còn cao siêu nữa, 

 Mà lợi ích chính Ngài là trung tâm, 

 Xin cho con làm mọi việc chuyên cần, 

Tôn danh Chúa mà không  tìm danh lợi. 

                         

            CHÚA GỌI  MATTHÊU 

                         ( 9,9-13 ) 



Chúa không đến để gọi người công chính, 

Nhưng gọi người tội lỗi chính Lêvi, 

Chúa kêu mời ông mau mắn bước đi, 

Bỏ lại nghề dân cho là tội lỗi. 

Chính vì vậy mà Chúa thương kêu gọi, 

Đưa ông về nguồn chính trực công minh, 

Rồi từ đó ông quyết sống quên mình, 

Dành cho Chúa quãng đời ông còn lại. 

Ông đã làm tất cả không quản ngại, 

Mặc cho đời có những tiếng chê bai, 

Lòng xót thương của Chúa vẫn mãi hoài, 

Muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. 

Những ai sống giữa cuộc đời trần thế, 

Đang sa lầy trong tội lỗi đam mê, 

Chúa muốn ta mau quay gót trở về, 

Để được lãnh nhận nguồn ơn cứu độ. 

 

           SỐNG BÁC ÁI 

Con hãy sống lòng nhân và bác ái, 

Bằng con tim quảng đại biết yêu thương, 

Giúp những ai đi lạc bước lầm đường, 

Đưa họ về với tình thyương của Chúa. 

Con phải biết yêu thương là chọn lựa, 

Chọn theo Ngài phải nên giống Ngài hơn  

Ngài yêu thương thể xác lẫn linh hồn, 

Của nhân loại bị Satan trói buộc, 

Con hãy sống như điều mình mong ước, 

Yêu tha nhân bằng tất cả con tim, 

Không để cho óc nệ luật nhấn chìm,               

Mà quên đi người cần con giúp đỡ, 

Con hãy đến với những người sầu khổ, 

Cả tinh thần lẫn thể xác thương đau, 

Đưa họ mau về với Chúa nhiệm màu, 

Ở nơi đó Chúa tình thương cứu chữa. 

Xin cho con một tình yêu chan chứa, 



Yêu tha nhân bằng tất cả tấm lòng 

Đó là điều mà chính Chúa hằng mong, 

Nơi mỗi người sống trong đời dâng hiến. 

                   LỜI NGUYỆN CẦU SÁM HỐI  

Khởi đầu ngày cầu nguyện hôm nay, 

Xin Chúa cho con ý nguyện này, 

Nhận ra điều bất trung với Chúa, 

Đau buồn nhận tội sửa mình ngay. 

Nhớ lại lịch sử cứu độ tôi, 

Tôi đã lìa xa Chúa mất rồi, 

Ngoảnh mặt quay đi tìm thỏa mãn, 

Xa lìa ý Chúa tôi thành tồi. 

Theo gương Phụ nữ Samari, 

Đến với Giêsu để thầm thì, 

Con đã bỏ Cha để đi hoang, 

Như người con thứ sông hoang đàng, 

Bỏ Cha chạy trốn theo dục vọng, 

Cuối cùng chọn kiếp sống lang thang. 

Không biết tình Chúa đã yêu con, 

So đo tính toán lại dỗi hờn, 

Như người con cả tim chai đá, 

Bắt Cha cho cậu phải phần hơn. 

Tội Vua David phản bội Ngài, 

Dục tình cường loạn lòng phôi phai! 

Ý đồ giết hại người dũng tướng, 

Thiên chúa vẫn tha bởi van nài, 

Nhìn thấy anh em nghĩ lỗi mình, 

Nhìn lên Thập giá Chúa hy sinh, 

Thân treo thập tự nguồn cứu rỗi, 

Ngài chết cho con xóa tội tình. 

Bao lỗi lầm con Ngài đã biết, 

Xin Ngài xóa bỏ chớ khắc ghi. 

 
 DẤU CHỨNG TÌNH YÊU 

  Một cử chỉ gợi trong tâm thức, 

  Một tình yêu đích thực không sai, 
     Vì yêu Cô (Maria) đã gặp Ngài, 

Dầu thơm chỉ nhỏ một vài giọt thôi. 

Nhưng Cô mở chai rồi đổ hết, 



Lên chân Ngài chẳng tiếc nuối chi, 

     Cô dành cho Chúa những gì, 

Là cao quý nhất chỉ vì tình yêu. 

     Xõa tóc lau là điều cấm kỵ, 

     Không một ai phụ nữ dám làm, 

        Thế mà cô đã cả gan, 

 Đổ dầu lấy tóc lau chân cho Ngài. 

Mặc đám đông ngó hoài chú ý, 

Không bận tâm họ nghĩ điều gì, 

     Hành vi cử chỉ cho đi, 

Không hề tính toán so bì giá cao. 

   Hôm nay đã bước vào Tuần Thánh, 

Mong tham dự nghi thức trang nghiêm, 

        Cho con theo Chúa nhân hiền, 

 Vác cây Thập giá với niềm tin yêu. 

                      
 

            VUI QUA SẦU TỚI 

     Hôm nay đón Chúa vào thành, 

Toàn dân nô nức đồng thanh hát mừng. 

     Hoan hô chúc tụng vang lừng, 

Aó choàng trải xuống làm đường Chúa đi. 

     Reo vang chúc tụng cũng vì, 

Bao nhiêu phép lạ khắc ghi trong lòng. 

     Đó là điều họ ước mong, 

Chỉ vì lợi ích mới trông đợi Ngài. 

     Hôm nay đón Đấng Thiên sai, 

Ngày mai dân lại kêu nài đóng đinh. 

     Nỗi buồn Chúa chịu cực hình, 

Thế mà nhân loại vô tình chất lên. 

     Bao điều nhút nhát thấp hèn, 

Môn sinh chạy trốn, một tên chối Thầy. 

     Phila(tô) hèn nhát rửa tay, 

Làm như vô tội trao Người mặc dân. 

     Cho dù ông đã can ngăn, 

Bởi ông không thấy điều gian nơi Ngài. 

    Thế rồi dân cứ một hai: 

“Đóng đinh thập giá” vang hoài không ngưng. 

     Sợ dân, ông cũng chiều lòng, 

Cho lính điệu Chúa vào trong công trường. 



     Khoác lên mình Chúa áo choàng, 

Kế vòng gai nhọn làm vương miện vàng. 

     Đặt lên đầu Chúa vinh quang: 

Tâu Vua Do Thái lại càng vang to. 

     Nhưng tình thương Chúa vô bờ, 

Dịu dàng thương xót Phêrô chối Thầy. 

     Xót thương cả đám dân này, 

Xót thương người trộm tỏ bày lỗi xưa.   

   Xót thương Biệt Phái không ưa, 

Xót thương Quân lính đánh tưa xác mình. 

     Đức Giêsu đã tỏ tình, 

Ngài yêu nhân loại hy sinh cuộc đời. 

     Mặc cho nhiều kẻ nhạo cười, 

Thân treo Thập tự cứu đời tội khiên. 

     Bởi vì Chúa rất nhân hiền, 

Bao dung tha thứ cho chiên lỗi lầm. 

     Cảm nhận lòng Chúa từ nhân, 

Mời con Tuần Thánh sống cần tốt hơn. 

     Chớ đừng vô cảm vô ơn, 

Dửng dưng như kẻ không hồn vẩn vương. 

     Cũng đừng như khách qua đường, 

Đọc bài Thương Khó tỏ tường mà suy. 

 
   MẸ KHÔNG RA MỘ 

                    Sau sống lại lúc trời vừa tảng sáng, 

  Chúa hiện ra với bà Maria, 

Vừa nhìn thấy Chúa đã gọi tên bà, 

Sai bà đi loan tin vui sống lại. 

Bà ra đi không còn gì e ngại, 

Đi báo tin cho các Thánh Tông đồ, 

Chúa sống lại và Ngài đã gặp Cô, 

Nhưng lòng tin các ông còn yếu kém. 

Trong Tin Mừng không thấy ai kể đến, 

Chúa hiện ra với Thân Mẫu của Ngài, 

Nhưng nhớ lại lời loan báo Thiên sai, 

Một Con trai Mẹ thụ thai sinh hạ. 

Người Con Mẹ sẽ được nên cao cả, 



Sẽ được gọi là Con Đấng tối cao, 

Ban cho Ngài ngai báu tự thuở nào, 

Và triều đại sẽ vô cùng vô tận. 

Mẹ đã có một lòng tin duy nhất, 

Một lòng tin mạnh rời núi chuyển non, 

Một lòng tin vững dạ quyết không sờn, 

Không ra mộ thăm con như người khác. 

Người ra mộ thấy bao điều kinh ngạc, 

Mẹ tin lời loan báo của Sứ Thần, 

Con của Mẹ sẽ cai trị muôn dân, 

Đối với Chúa không điều gì không thể. 

Còn chúng ta giống Mẹ không phải dễ, 

Có can trường vượt thách đố khổ đau, 

Hay chỉ lo xây ngôi mộ u sầu? 

Một ngôi mộ đầy lo âu vất vả 

Một ngôi mộ bao tổn thương khó tả 

Một ngôi mộ chôn chặt những đau thương, 

Cho con luôn nhẫn nại biết coi thường, 

Những ngôi mộ thối hôi và hủy diệt. 

Nơi nấm mộ chỉ toàn là sự chết, 

Cuộc sống này là bể khổ mà thôi, 

Chỉ có tin mới được sống đời đời, 

Hãy cùng Mẹ cứ tin và được sống. 

 

 



 

     Mười lăm tháng tám Mẹ ơi! 

Là ngày lễ Mẹ về trời quang vinh. 

     Chúa cho Mẹ hưởng Thiên đình, 

Cả hồn lẫn xác hợp tình Mẹ ơi. 

     Vì xưa Mẹ ở trên đời, 

Đồng công cứu chuộc muôn người trần gian. 

     Hôm nay Mẹ hưởng Thiên đàng, 

Xin thương cầu khấn cho đoàn con đây. 

     Chúng con ở chốn khách đầy, 

Còn bao gian khổ từng ngày diễn ra. 

Mẹ đang ở chốn Thiên tòa, 

Cùng muôn Thần Thánh hát ca ngợi mừng. 

     Ngai tòa Mẹ tận thiên cung, 

Nhìn con của Mẹ long đong dưới trần. 

     Mẹ cầu Chúa đổ muôn ân, 

Cho đoàn con Mẹ được gần Mẹ yêu. 

     Chúng con gian khổ trăm chiều, 

Chỉ mong ước có một điều Mẹ ơi. 

     Mai sau được ở quê trời, 

Ở cùng với Mẹ suốt đời tạ ơn. 

     Dẫu cho thân xác hao mòn, 

Chờ ngày Chúa gọi thì con sẽ về. 

     Phúc ân Chúa xuống tràn trề, 

Con cùng Mẹ được ở kề Giêsu. 

     Chúc mừng Quý Chị Nữ Tu, 

Mẹ là Bổn mạng quá ư tuyệt vời. 

     Chúc mừng quý Mẹ trên đời, 

Quý em, quý chị nhiều người Mẹ ơi! 

     Mẹ thương che chở không ngơi, 

Đi đâu có Mẹ suốt đời bình an. 



     Dù cho sóng gió ngập tràn, 

Đời con có Mẹ không còn lo âu. 

     Dẫu cho nhiều lúc u sầu, 

Đời con có Mẹ trước sau vuông tròn. 

  LỜI KINH DÂNG MẸ  

        

Mẹ ơi tháng Mẹ về rồi, 

Con xin lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. 

       Con cùng với Mẹ hôm nay, 

Cầu cho Giáo hội tràn đầy niềm vui. 

       Siêng năng lần chuỗi Mân Côi, 

Tôn sùng kính Mẹ suốt đời, Mẹ ơi! 

       Lời kinh vang vọng không ngơi, 

Đời con có Mẹ rạng ngời Thánh ân. 

       Mẹ cầu Chúa đổ muôn ơn, 

Cho đoàn con Mẹ xác hồn bình yên. 

       Quý Cha – Mục tử nhân hiền, 

Quý Sơ được mãi trung kiên suốt đời. 

       Hội đồng Mục vụ khắp nơi, 

Hy sinh phục vụ không lời than van. 

       Mẹ thương nhìn đến giáo dân, 

Là đoàn con cái rất cần Mẹ thương. 

       Mẹ thương dẫn lối đưa đường, 

Chúng con còn mãi vấn vương cõi trần. 

       Còn mê đắm của phù vân, 

Chỉ mong thoát khỏi được gần Mẹ thôi. 

       Bây giờ là tháng Mân Côi, 

Chúng con quyết giữ những lời Mẹ khuyên. 

  Không còn say đắm bạc tiền, 

Siêng năng lần hạt thường xuyên mỗi ngày. 

       Đi đâu tràng hạt trên tay, 

Đúng là con Mẹ tỏ bày niềm tin. 

       Mẹ ơi xin Mẹ đoái nhìn, 



Đoàn con của Mẹ cầu xin Mẹ lành. 

      Ba lời khuyên quyết thi hành, 

Đúng là con Mẹ trở thành con ngoan. 

      Mẹ cầu xin Chúa thương ban, 

Cho đoàn con Mẹ đầy tràn hồng ân. 

      Chúng con cố gắng chuyên cần 

Chúa thương giáng phúc thông phần từ đây. 

      Được nên giống Mẹ mỗi ngày, 

Yêu người, mến Chúa hăng say không ngừng. 

 
   CẢM NHẬN 

      Mẹ ơi con út Mẹ đây, 
Bao năm mong đợi hôm nay thỏa lòng. 
      Được làm con Mẹ Viếng Thăm, 
Để cùng các Chị hằng năm lên đường. 
      Những ngày nghỉ rất thân thương, 
Vui cùng quý Chị thăm vườn mộng mơ. 
      Thăm khu phố cổ nên thơ, 
Tranh thêu tuyệt đẹp trầm trồ ngợi ca. 
      Được đi quanh chợ xem hoa, 
Rồi vào trong đó mua quà cho nhau. 
      Bao nhiêu cảnh đẹp nhiệm mầu, 
Con xin ghi nhận khắc sâu trong lòng. 
      Trưa về đến đất K’ Long, 
Ăn ngon ngủ sướng mỗi phòng một Sơ. 
      Qủa là Mẹ dẫn con thơ, 
Đến miền đất hứa bến bờ yêu thương. 
      Buổi chiều được dự lễ riêng, 
Những lời Cha giảng như kiềng ba chân. 
      Con xin khắc cốt ghi tâm, 
Noi gương của Mẹ viếng thăm mọi người. 
      Dù cho đường xá xa xôi, 
Những nơi cần tới con thời đến ngay. 
      Mẹ ơi! Con của Mẹ đây, 
Sẽ noi gương Mẹ mỗi ngày sống ngoan. 
      Hôm nay con được nhập đoàn, 
Con Mẹ Thăm Viếng chứa chan ân tình. 
      Cuộc đời sống để hy sinh, 



Cho người lân cận quên mình từ nay. 
      Me ơi! Con sẽ hăng say, 
Đọc kinh lần hạt mỗi ngày Mẹ mong. 
      Đời con nhiều lúc long đong, 
Nhưng con có Mẹ sẽ không lo gì. 
      Cho dù gặp cảnh gian nguy, 
Đời con có Mẹ khó nguy coi thường. 
                               Năm 2010. 
  

DÂNG MẸ 

Con dâng Mẹ lớp con đây bảy sự, 
Bảy sự mừng pha lẫn bảy sự thương, 
Bao nhiêu năm gian khổ vẫn can trường, 
Theo tiếng gọi của Vua Trời cao cả. 
Và từ đó với bao ơn nhiệm lạ, 
Cho đến nay đã Ngân Khánh Khấn Dòng, 
Được nhận vào làm con Mẹ oai phong, 
Được Quý Chị thương yêu và nâng đỡ. 
Rồi từ đó không ai còn bỡ ngỡ, 
Bảy tâm hồn tuổi đã quá năm mươi, 
Và bước sang cái tuổi bệnh tật rồi, 
Nên nhiều lúc không còn hăng say nữa. 
Vâng Mẹ ơi! Chúng con xin đoan hứa, 
Thăm tha nhân và lần chuỗi Mân Côi, 
Kể từ nay làm con Mẹ thật rồi, 
Sẽ nên giống người Mẹ hiền yêu dấu. 
Con dâng Mẹ bảy vì sao Bắc Đẩu, 
Ngượi,Xanh,Nguyên nối tiếp đến Châu,Loan, 
Còn hai sao Lan,Nguyện cũng hợp đoàn, 
Làm rạng rỡ ánh hào quang dâng Mẹ. 
                           
  

       TÂM TÌNH VỀ MẸ BÊN CHÚA 

           Khi vừa nghe tin Mẹ con Tai biến, 

          Con bàng hoàng lo lắng qúa Chúa ơi! 

          Mẹ của con cao máu đã lâu rồi, 

          Ngài tai biến chắc là quên uống thuốc. 

Giờ đây Mẹ không còn đi như trước, 



Hai người dìu bước đi chẳng được xa, 

Bước thứ hai là chân đã xuồi ra, 

Không đi được như những ngày trước nữa. 

      Nói thì ngọng tay không còn quậy cựa, 

      Dù có lẫn nhưng vẫn thốt nên lời, 

      Mới hôm qua Mẹ đi lễ đi chơi, 

      Qua hàng xóm đọc kinh Legio đó. 

Sao hôm nay Mẹ lại nằm một chỗ, 

Để Mẹ bò khỏi phiền đến các con, 

Ôi lạy Chúa!Trí nhớ Mẹ chẳng còn, 

Nên không biết bị bán thân bất toại. 

          Con hồi hộp khi nghe chuông điện thoại, 

          Sợ em con báo tin đến chẳng lành, 

          Sức khỏe Mẹ giờ đây qúa mong manh, 

          Con phó thác Mẹ con trong tay Chúa. 

Xin Chúa thương và ra tay cứu chữa, 

Cho Mẹ con mau bình phục Chúa ơi! 

Con ra đi thực thi Sứ vụ rồi, 

Không được ở lại nhà chăm sóc Mẹ. 

      Chúa trông Mẹ giúp con đi Chúa nhé, 

      Để cho lòng con cảm thấy an tâm, 

      Con ở xa nhưng có Chúa ở gần, 

      Mẹ con sẽ sớm được mau bình phục. 

 

 

                   DẤU CHÂN CỦA MẸ  

                                  
     Dấu chân Mẹ in trên lòng đất Việt 

     Mẹ đã từng tần tảo để nuôi con, 

     Mẹ Tự tin dẫu thân Mẹ hao mòn, 

              Luôn gồng gánh tìm cho con cuộc sống. 

Dù vất vả Mẹ vẫn luôn Tự trọng. 

Dẫu đường dài gian khổ cũng vượt qua, 

Mẹ góp công xây dựng đất nước nhà, 

Bằng mồ hôi có khi bằng nước mắt. 

      Cảnh nghèo đói Mẹ phải luôn đối mặt, 

      Luôn can trường Mẹ gắng sức vượt lên, 



      Tính Đảm đang,Trung hậu qúa vững bền, 

      Dấu chân Mẹ băng qua ngàn sỏi đá. 

Dù khó khăn Mẹ vẫn không vấp ngã, 

Nên giờ đây dấu chân Mẹ nở hoa, 

Làm rạng danh cho Phụ Nữ nước nhà, 

Xin tri ân những dấu chân của Mẹ. 
 

                        TĨNH TÂM NĂM 

Hôm nay con trở về nhà Mẹ, 

Dự Tĩnh tâm năm với Chị em, 

Chúa hướng dẫn con đi Chúa nhé, 

Tuôn đổ ơn trời sức khỏe thêm. 

Tuần tĩnh tâm này hơi khác lạ, 

Con vừa đi nạng với xe lăn, 

Mọi thứ ChỊ em đều giúp cả, 

Giúp từ kinh lễ,giảng rồi ăn. 

Xin giúp con thu được nhiều kết quả, 

Trong những ngày hồng phúc tĩnh tâm năm, 

Xin Chúa thương rửa con hết lỗi lầm, 

Và hướng dẫn đưa con vào cõi phúc. 

Xin cho con một tâm hồn thánh đức, 

Kín múc nơi nguồn sung mãn tình yêu, 

Ban cho con ơn Chúa tựa thủy triều, 

Để con sống suốt cuộc đời phục vụ. 

                                   2/4/2013 

Con muốn dành ngày hôm nay Chúa, 

Trong an bình và thanh thản vô tư, 

Suy nghĩ về cuộc đời của chân tu, 

Sự hiện diện Chúa trong đời con đó. 

Con sẽ dành trong hồn con một chỗ, 

Đẹp tuyệt trần xin Chúa đến ngự đây, 

Để cùng con tâm sự những tháng ngày, 

Trong sứ vụ Chúa trao cho con vác. 



Có nhiều khi con buồn đau thoái thác, 

Bởi sức hèn không gánh nổi Chúa ơi! 

Chúa muốn con phải nhẫn nhục với đời, 

Và học sống khiêm nhường như Chúa dậy. 

Con ra khỏi những bận tâm thường thấy, 

Loại trừ đi những bận rộn bên ngoài, 

Con cùng Chúa chỉ có một không hai, 

Dành thời gian và không gian cho Chúa. 

Con cũng giống như chiếc thuyền kia nữa, 

Dính chặt vào bãi cát của đại dương, 

Rồi ngồi đó chờ nước Chúa dẫn đường, 

Đưa ra biển giữa Đại dương vùng vẫy, 

Mang con đến một nơi Ngài muốn dậy, 

Để cho con học biết thánh chỉ Ngài, 

Con sẵn sang nghe Chúa nói bên tai, 

Xin hãy nói,vâng xin Ngài hãy nói. 

                                 3/4/1013 

                         THÁCH ĐỐ 

Ôi lạy Chúa xin Ngài đừng nổi giận, 

Đừng quay đi mà chẳng chịu nhìn con, 

Đừng để con phải héo hắt mỏi mòn, 

Bởi bao lần con làm sai lệnh Chúa. 

Xin thương con đừng giận con chi nữa, 

Xin cũng đừng hất hủi đứa con côi, 

Đừng trừng phạt bởi con biết tội rồi, 

Xin Ngài sớm nhìn lại con lần nữa. 

Và mau mau đem tình thương cứu chữa, 

Để con luôn hành động thuận ý Ngài, 

Con tin rằng việc làm sẽ không sai, 

Nhưng sẵn sàng tùy lúc nào Ngài muốn. 

Chúa dạy con phải theo điều giáo huấn, 

Đòi hỏi con chỉ có một điều cần, 

Thế mà con không một chút quan tâm, 



Còn kiếm chác nhiều điều cần hơn nữa. 

Đã cầm cày không ngoái lại đàng sau, 

Còn con Người không có chỗ tựa đầu, 

Con khác gì người xin chôn cất Bố. 

Chúa bảo con: thôi để cho mặc họ, 

Hãy lo điều quan trọng của Cha đây, 

43 năm con theo Chúa từng ngày, 

Con hãy chọn cho mình phần tốt nhất. 

Chúa muốn con phải yêu Ngài chân thật, 

Không để lòng sao lãng của phù vân, 

Nên Ngài nói: chỉ có một điều cần, 

Bán tất cả những gì là trần thế. 

Bởi theo Chúa không phải là điều dễ, 

Chúa muốn rằng chỉ một Chúa mà thôi, 

Đã quyết tâm đi theo Chúa thật rồi, 

Danh lợi thú con cũng đều phải bỏ. 

                              4 / 2013 

                     CHÚA DẬY TÔI 

Ôi lạy Chua Ngài muốn gì cũng có, 

Muốn núi đồi Ngài chất sỏi đá lên, 

Bằng cánh tay vững mạnh với uy quyền, 

Muốn đất bằng Ngài đạp tan sỏi đá. 

Muốn hồ ao khoét hố sâu thả cá, 

Muốn Samạc gởi hơi nóng cháy khô, 

Muốn đồng bằng Ngài vét cạn sông hồ, 

Muốn cây cối Ngài kéo ra khỏi đất. 

Còn con đây một con người yếu nhất, 

Xin hãy làm mọi sự ở nơi con, 

Con đã dâng hiến tất cả không còn, 

Ngài muốn con phải bước đi bằng nạng. 

Để đôi chân con đau hơn bốn tháng, 

Xin Ngài muốn cho con khỏi đau chân, 

Vì đôi chân con cảm thấy rất cần, 

Phải đi lại để làm điều Ngài muốn. 



 

          ĂN NĂN SAU LẦN NGỦ GẬT 

Chúa đã tạo cho con nhiều cơ hội, 

Thế mà con đã đánh mất nhiều lần, 

Chúa cho con mà con chẳng quan tâm, 

Đã để lỡ qua đi và biến mất. 

Như giờ này con đã ngồi ngủ gật, 

Có thời gian ngồi bên Chúa lâu giờ, 

Tiếng gọi mời con vẫn cứ làm ngơ, 

Và thư thái vừa ngồi con đã ngủ. 

Con yêu Chúa một tình yêu chưa đủ, 

Giống người ngu đặt chân móng xây nhà, 

Không tính toán đào chân móng rộng ra, 

Trên bãi cát bão gió lay đổ nát. 

Con chẳng khác gì cánh bèo trôi dạt, 

Không bến bờ chẳng biết hướng về đâu, 

Nhưng con tin tình yêu Chúa nhiệm mầu, 

Sẽ dìu dắt đưa con về cõi sống. 

                                     06/03/2011 

Đây Mùa Xuân biết bao người mong đợi 

Đó là mùa mà hoa nở xinh tươi 

Gieo niềm vui cho tất cả muôn người 

Xin hãy cùng đón Chúa Xuân với bé. 

CHÚC TẾT BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN 

QÚY CHỊ TỔNG CỐ VẤN 

Qúy Bề Trên – Qúy Chị Giáo 

Qúy Chị Nhà An Dưỡng  

Qúy Chị & Qúy Em 

 

           Trước thềm năm mới em kính chúc, 

Chị Tổng kính yêu sức khỏe nhiều, 

Khôn ngoan thông sáng đầy Thánh đức, 



Chị ước mong chi Chúa cũng chiều. 

Bởi tình Ngài vẫn đẹp ngời vạn kẻ 

Em chúc Chị một năm dài như ý, 

Một năm đầy hồng phúc Chúa thương ban, 

Sức dẻo dai tựa như cánh Đại Bàng, 

Và giầu sang hơn cả loài chim phụng. 

Suốt cuộc đời Chị mãi luôn hạnh phúc, 

Giúp Hội Dòng được thăng tiến nhanh hơn, 

Dẫu mai sau sức khỏe có hao mòn, 

Chị vẫn cảm được nhiều điều thú vị. 

Em chúc Chị được thêm nhiều Thần Khí, 

Để thi hành nhiệm vụ Chúa thương trao, 

Nguồn ơn thiêng tuôn đổ xuống dạt dào, 

Cho Chị mãi được hồn an xác mạnh. 

Em chúc Chị như Phượng Hoàng tung cánh, 

Đem tình thương cho tất cả Hội Dòng, 

Cầu chúc Chị luôn đạt những ước mong, 

Chúa sẽ ban như lời Chị cầu khấn. 

                  

Em xin chúc Qúy Chị Tổng Cố Vấn, 

Ơn khôn ngoan dâng đầy ắp cõi lòng, 

Giúp Hội Dòng luôn đạt tới ước mong, 

Bởi Qúy Chị đứng đầu trong các mảng. 

Chúc Qúy Chị được như là nền tảng, 

Xây Hội Dòng bằng Thánh đức linh thiêng, 

Mang tình thương của Thiên Chúa nhân hiền, 

Đến muôn nẻo đang thi hành sứ vụ. 

Chúc Qúy Chị mạnh khỏe hơn năm cũ, 

Như Đại Bàng tung cánh khắp muôn nơi, 

Gieo niềm vui cho tất cả mọi người, 

Đó là điều mà em xin kính chúc. 

                            

Chúc Qúy Chị Bề Trên nhiều nhân đức, 

Luôn can trường trong thử thách đau thương, 

Biết khôn ngoan trên muôn vạn nẻo đường, 

Hầu thắng vượt khó khăn trong sứ vụ. 

Chúc quý Bề Trên một năm may mắn, 

Lắm phúc nhiều may vui đón Xuân hiền, 

Thánh đức khôn ngoan vượt hơn con Rắn, 

Nguồn phúc lành Chúa đổ xuống triền miên. 



                           

Xuân sắp về xin chúc mừng Chị Giáo, 

Qúy Chị là bóng cả của măng non, 

Là tình thương tưới mát các tâm hồn, 

Nhà huấn luyện những con người non trẻ. 

Chúc Qúy Chị một năm dài vui vẻ, 

Nhiều khôn ngoan nhân đức cũng rạng ngời, 

Qúy Chị là tấm gương sáng chiếu soi, 

Cho đoàn em trong thời gian huấn luyện. 

                            

Em chúc Qúy Chị Nhà An Dưỡng, 

Một năm hạnh phúc nhất trên đời, 

Suốt ngày bên Chúa luôn tận hưởng, 

Giây phút linh thiêng qúa tuyệt vời. 

Chúc Chị một năm luôn vui khỏe,  

Cộng tác chung tay với Hội Dòng, 

Bằng lời kinh nguyện bên Thánh Thể, 

Chúa sẽ ban điều Qúy Chị mong. 

                    

Giờ đây tiếp tục em xin chúc, 

Qúy Chị Cao Niên các Cộng đoàn, 

Một Mùa Xuân mới đầy ân sủng, 

Sức khỏe Trời ban đến trào tràn, 

Qúy Chị chính là nơi điểm tựa, 

Cho đoàn em nhỏ bước đi theo, 

Chúc Chị năm mới nhiều ơn Chúa, 

Sống mãi An khang đẹp tuổi già. 

                  

Xuân về xin chúc Qúy Chị em, 

Vui vẻ như chim sẻ bên thềm, 

Truyền rao lời Chúa cho người thế, 

Bằng cả con tim cả xác hồn. 

Chúc Chị chúc em luôn tươi trẻ, 

Ơn Chúa trào dâng ngập cõi lòng, 

Chúc Chị chúc em luôn mạnh khỏe, 

Tung gieo lời Chúa khắp nương đồng. 

 

                   Xin kính chúc 

                                  

        CHÚC TẾT ĐỨC HỒNG Y 



Chúng con đây Nữ Tu Hạt Gò Vấp, 

Đứng quây quần Chúc Tết Đức Hồng Y, 

Chúc Đức Cha năm mới ước mong gì, 

Chúa ban tặng điều mà Cha mong ước. 

Chúc Cha hiền mạnh khỏe hơn năm trước, 

Đầy khôn ngoan Thần Khí Chúa tuôn trào, 

Để thi hành nhiệm vụ Chúa thương trao, 

Một Giáo Phận nơi Thành đô tráng lệ. 

Chúc Đức Cha xác hồn luôn mạnh khỏe, 

Và an vui hạnh phúc suốt cuộc đời, 

Đem tình thương gieo rắc khắp muôn nơi, 

Cho Giáo phận mỗi ngày thêm phong phú. 

Chúc Đức Cha mãi An khang trường thọ, 

Dìu dắt đoàn chiên Chúa đã thương ban, 

Để mai sau khi hưởng phúc thiên đàng, 

Chúng con được cùng Đức Cha bên Chúa. 
  

      CHÚC TẾT ĐỨC CHA PHÊRÔ 

 Xuân năm nay là mùa Xuân Qui Tỵ (Giáp Ngọ) 

Quý Nữ Tu xin chúc Tết Đức Cha, 

Đầy khôn ngoan ơn Chúa xuống chan hòa, 

Để Cha mãi giảng rao lời Chân lý. 

Chúc Đức Cha một năm dài như ý, 

Cha xin gì Chúa cũng lại ban cho, 

Chúa tình thương Ngài rộng lượng vô bờ, 

Sẽ ban xuống cho Đức Cha tài đức. 

Để suốt đời Đức Cha luôn hạnh phúc, 

Giảng truyền rao lời Chúa cách ngọt ngào, 

Nghe một lần mà khao khát ước ao, 

Được nghe mãi lời Đức Cha giảng dạy. 

Chúc Đức Cha luôn cầu được ước thấy, 

Và vui tươi mạnh khỏe cả xác hồn, 

Đức Cha giúp Giáo Phận tiến nhanh hơn, 

Một Giáo Phận hăng say nghe lời Chúa. 

Chúc Đức Cha sức khỏe nhiều hơn nữa, 

Như Phượng Hoàng bay lượn khắp muôn nơi, 

Rao niềm tin lời Chúa đến muôn người, 

Hầu đạt tới phúc trường sinh bất diệt.  

                                 

                 CHÚC TẾT CHA QUẢN HẠT 



            Xin chúc Cha trong câu thơ diệu vợi, 

          Xin chúc Cha một năm mới tuyệt vời, 

          Ơn khôn ngoan và Thánh đức không vơi, 

          Nhiều sức khỏe như Đại Bàng tung cánh. 

Để Cha lo cho đoàn chiên nên Thánh, 

Và chúng con là tất cả Nữ Tu, 

Được hưởng ơn nơi Mục Tử nhân từ, 

Nguồn động lực phát sinh từ Thiên Chúa. 

          Xin chúc Cha luôn là nơi điểm tựa, 

          Cho mọi người trong Giáo Hạt chúng ta, 

          Mang yêu thương tình Chúa đến muôn nhà, 

          Được an vui và chan hòa ơn phúc. 

Con chúc Cha giầu sang hơn chim Phụng, 

Để Cha đem phân phát cả cho dân, 

Cho những ai Cha cảm thấy họ cần, 

Thần Tiền đến luôn đứng ngoài cửa ngõ. 

          Xin chúc Cha mãi An Khang Trường Thọ, 

          Lòng nhiệt thành của Cha sẽ vang xa, 

          Vẫn hăng say và trẻ mãi không già, 

          Để Cha giúp đoàn con trong Giáo Hạt. 

 

  Xuân đã qua con đi làm  Sứ Vụ 

Tiếng gọi mời vang vọng khắp gần xa 

Chúa muốn con bỏ tất cả lại nhà 

Để cất bước lên đường theo thánh chỉ. 

 

 
                               VUI CÙNG ÁNH SÁNG 

Mừng  Sinh Nhật bốn mươi năm Ánh Sáng, 

Khắp mọi nhà trong toàn thể Dòng ta, 

Góp bút,chung tay đưa báo về nhà, 

Để thi thố trong ngày mừng Ánh Sáng. 

Bốn mươi năm Ánh Sáng luôn ló rạng, 

Giúp cho đời sống đến mãi ngàn năm, 

Là món ăn đặc sản của tinh thần,, 

Luôn sưởi ấm những tâm hồn băng giá. 



Là sức thiêng cho bao người đói lả, 

Trao niềm vui cho toàn thể chúng sinh, 

Giúp chúng ta có kiến thức bên mình, 

Để rao giảng loan truyền ơn cứu độ. 

                       Tháng 9 năm 2004 

          NGƯỜI GIEO GIỐNG 

                      (Mt 13,1-9) 

 

 
Người gieo giống ra đi nhiều hy vọng, 

Nhưng không ngờ thất bại đến bao phen, 

Bởi hạt rơi trên sỏi đá mọc lên, 

Đã bị nắng mặt trời làm khô héo, 

Hạt rơi trên vệ đường bầy chim réo, 

Chúng ăn sạch nên chưa kịp nảy mầm, 

Hạt rơi vào bụi gai bị gai đâm, 

Nên cuối cùng cũng héo khô mà chết. 

Xin cho con trở nên mảnh đất tốt, 

Để Lời Ngài gieo xuống được nảy sinh, 

Xin cho con nghe Lời Chúa quên mình, 

Để hạt giống nảy sinh thêm sáu chục. 

Và cho con trở nên như đất mục, 

Để hạt mầm gieo xuống dễ trổ bông, 

Cho con luôn đón nhận Chúa vào lòng, 

Để Lời Chúa trổ sinh nhiều hoa trái. 

Và đến ngày chủ ra vườn gặt hái, 

Hạt ba mươi, có hạt tới một trăm, 

Đó là công con đã biết chuyên cần, 

Nghe Lời Chúa để Lời sinh bông hạt. 

Cho lòng con trở nên vườn tươi mát, 

Đón nhận Lời là hạt giống tình yêu, 

http://daminhtamhiep.net/wp-content/uploads/2013/07/nguoi-gieo-giong.jpg


Được nảy sinh trong thửa đất phì nhiêu, 

Là tâm hồn người nghe và đón nhận. 

 
  ĐỒNG LÚA CHÍN VÀNG 
                     (Lc 10,2) 
       Chúa ơi! Đồng lúa chin vàng, 
Xin sai thợ gặt trong làng ra ngay. 
       Gặt mau kẻo lúa quá ngày, 
E rằng lúa rụng rơi đầy ruộng sâu. 
       Dù ai gồng gánh đi đâu, 
Ghé vào ruộng lúa gặt mau cho Ngài. 
       Những ai đi ngược về xuôi, 
Lúa vàng chờ đợi những người hảo tâm. 
       Những ai chăm chỉ chuyên cần, 
Ghé vai gánh vác đỡ đần cho nhau.  
       Lúa vàng bát ngát một màu, 
Gặt về dâng Chúa ghi sâu ân tình. 
       Cùng nhau dâng Chúa hy sinh, 
Cầu xin Chúa xuống ơn lành cho con. 
       Dù cho thác chảy đá mòn, 
Con mong cứu các linh hồn lương dân. 
       Cho dù họ ở xa gần, 
Đem về dâng Chúa phúc ân quê trời. 

           TRĂN TRỞ, THỞ THAN 
Cúi đầu chấp nhận tiếng xin vâng, 

Ruột gan nóng bỏng tựa lửa hồng, 

Bởi con không đủ tài, kém đức, 

Khả năng ăn nói cũng không thông. 

Con biết làm sao được bây giờ, 

Niềm vui mất hết bởi quá lo, 

Nụ cười không nở trên môi nữa, 

An bình đã khuất chỉ vì lo. 

Chúa ơi! Đời con khổ thế này, 

Dòng con đâu thiếu chị học hay, 

Khả năng, bằng cấp, tài ăn nói, 

Sao Chúa không trao gửi liền tay. 



Cúi đầu chấp nhận ngủ không yên, 

Ngày đêm xao xuyến bởi ưu phiền, 

Ăn như ăn đất không cảm giác, 

Nửa đêm chợt dậy đã thường xuyên. 

Con đây một kẻ quá u mê, 

Đã mấy chục năm ở trong nghề, 

Chỉ biết chăm lo cho người bệnh, 

Mà nay thập giá khá nặng nề. 

Ai cũng bảo con cứ vâng lời, 

Để mặc cho Chúa thực hiện thôi, 

Chúa trao trách nhiệm thì Chúa giúp, 

Nên hãy an tâm chớ có buồn. 

Con biết ngày xưa Chúa gọi mời, 

Các Vị Ngôn Sứ cũng thế thôi, 

Cũng xin, cũng chối vì thiếu thốn, 

Nhưng Chúa ban ơn ấy tự Trời. 

Biết thế nhưng con chẳng an lòng, 

Sợ rằng Tu Viện vẫn ước mong, 

Bề Trên phải vừa tài vừa giỏi, 

Thích hợp thời nay bởi @. (a còng) 

Mọi chuyện đã rồi biết làm sao? 

Nước mắt hằng đêm vẫn tuôn trào, 

Phó dâng mọi sự cho Thiên Chúa, 

Con là quả bóng Chúa chuyền trao. 

Con đây ví tựa một trái banh, 

Chúa thích thì chơi đá tung hoành, 

Nên con chấp nhận cho Chúa đá, 

Đá xẹp banh rồi Chúa bế banh. 

( Tháng 10 năm 2011 ) 

 

         HÀNH TRÌNH SỨ VỤ 

Cảm tạ tình thương Chúa bao la 

Thương con ơn Chúa xuống chan hòa 

Ngài muốn con thi hành sứ vụ 

Lên đường lãnh nhận ý Chúa Cha 



Con đã thực thi huấn lệnh Ngài 

Vâng lời triệt để gánh trên vai 

Ra đi đến với môi trường mới 

Lạy Chúa đời con phó mặc Ngài. 

Thế rồi năm tháng đã nguôi ngoai 

Tập sống làm quen với bên ngoài 

Nay con lãnh nhận cộng đoàn lớn 

Khả năng sức khỏe chẳng bằng ai 

Chúa biết con xin đã hết lời 

Chối từ chẳng được ráng nhận thôi 

Xin vâng rồi Chúa thương trợ giúp 

Con sẽ cùng Ngài sống an vui. 

Con xin phó thác cộng đoàn con  

Xin giúp chúng con mãi vuông tròn 

Yêu thương luôn sống trong tình Chúa 

Phục vụ tha nhân đến hao mòn. 

                             Tháng 10/2011. 

 

    MÕ HỐ 

Lóc ca lóc cóc, 

Mõ ngóc cổ lên, 

Nghe lệnh từ trên, 

Viết bài Sứ vụ. 

Nhiều năm dưới Hố, 

Số bệnh quá nhiều, 

Muốn viết bao nhiêu, 

Cũng không viết được. 

Mõ xin tóm lược, 

Mười mấy năm qua, 

Báo cáo về nhà, 

Tình hình bệnh tật. 

Mõ luôn tất bật, 

Chạy tới chạy lui, 

Cấp cứu tơi bời, 

Nhiều ca tai nạn. 



Đầu u nứt rạn, 

Sọ não độc chiêu, 

Say xỉn quá nhiều, 

Mặt không ra mặt. 

Tay chân cũng mất, 

Tội quá đi thôi, 

Tết nhất đến rồi, 

Phải vào Bệnh viện. 

Bao nhiêu bất tiện, 

Vợ ngóng con trông, 

Nỗi khổ vô cùng , 

Của đoàn con dại. 

Mõ không ái ngại, 

Kể hết nỗi lòng 

Bao kẻ tử vong, 

Chỉ vì “Bia, Rượu”. 

Đả thương không thiếu, 

Đâm chém tơi bời, 

Máu đổ đầu rơi, 

Tim gan đều lủng. 

Còn người lao động, 

Tay mất tay còn, 

Lòng dạ héo hon, 

Làm sao ráp lại. 

Đời như lụi bại, 

Đau khổ vô cùng, 

Nghề hết nghiệp tan, 

Tìm đâu để sống. 

Bao người thất vọng, 

Tự tử thuốc Rầy, 

Thuốc Chuột, thuốc Tây, 

Dầu hôi cũng có. 

Mõ xin nói rõ, 

Lớn nhỏ trẻ già, 

Uống ráo không tha, 



Vô đều rửa ruột. 

Còn bao nhiêu cuộc, 

Ngưng thở ngừng tim, 

Cấp cứu để tìm, 

Hồi sinh cuộc sống. 

Thế nhưng bất động, 

Xin xác đem về, 

Chôn cất ở quê, 

Mồ cao mả đẹp. 

Mõ xin kể tiếp, 

Bệnh nội rất nhiều, 

Huyết áp cao siêu, 

Thành ra tai biến. 

Khiến người yếu liệt, 

Xác nặng như chì, 

Chẳng giúp được chi, 

Phải nhờ người đỡ. 

Phổi lao đã rõ, 

Chuyển viện tuyến trên, 

Cấp thuốc uống liền, 

Mới mong bình phục. 

Còn nhiều bệnh khác, 

Sốt rét, siêu vi, 

Tiêu chảy cũng vì, 

Thức ăn ngộ độc 

Đời như cơn lốc, 

Nay khỏe mai đau, 

Ai cũng qua cầu, 

Hiếm người tránh khỏi. 

Mõ xin cáo lỗi, 

Cấp cứu đến rồi, 

Tạm gác lại thôi,  

Hẹn ngày tái ngộ. 

 
               CON THUYỀN NHỎ BÉ 



Thuyền ai lờ lững trôi theo gió, 

Có phải con thuyền của Hố Nai? 

Tưởng rằng các Chị không thi thố, 

Thế cũng ra khơi lưới với chài. 

Em biết phận mình dưới Hố sâu, 

Chẳng dám leo cao té u đầu, 

Chỉ biết lắng nghe lời Chúa dậy, 

Chèo ra thả lưới chỗ nước sâu. 

Được lệnh ra khơi để lưới người, 

Con thuyền nhỏ bé thấy chơi vơi, 

Nhưng tin có Chúa hằng nâng đỡ, 

Mẻ lưới tung xa sẽ tuyệt vời. 

Con thuyền ra biển giữa phong ba, 

Bao tháng năm qua vẫn ở nhà, 

Phục vụ bệnh nhân trong lòng Hố, 

Ở đó cá người cũng bao la. 

Việc làm tiêm thuốc, vết thương khâu, 

Đón tiếp bệnh nhân đến ban đầu, 

Ân cần chào hỏi luôn niềm nở, 

Xoa dịu nỗi lòng bớt lo âu. 

Công việc chúng em quá tầm thường, 

Không đi, không giảng ở nhiều phương, 

Suốt ngày lui tới trong Bệnh viện, 

Chăm sóc bệnh nhân thật đáng thương. 

Năm Thánh Truyền Giáo của nước nhà, 

Con thuyền bé nhỏ quyết chèo xa, 

Tung cao mẻ lưới cho nhiều cá, 

Góp phần xây dựng cả nước Cha. 

                    

 

GIEO NIỀM TIN YÊU 

Cho con biết sống một đời phục vụ, 
Gieo niềm tin cho mọi kẻ xa gần, 
Mang tình thương trải rộng đến muôn dân, 
Cho những ai sống trong vùng tăm tối. 

Đem tin yêu đi tung gieo muôn lối, 
Cho những người sống nghèo khó đơn côi, 
Cho những ai đang vất vả trong đời, 
Được cảm nhận tình yêu thương của Chúa. 



Hãy thắp lên cho đời muôn đóm lửa, 
Lửa tin yêu lửa trải rộng tình thương, 
Tỏa sáng ra trên muôn vạn nẻo đường, 
Ngọn lửa ấy phát sinh từ Thiên Chúa. 

Con phải gieo niềm tin nhiều hơn nữa, 
Khi đã tin tình yêu sẽ lên sẽ ngôi, 
Sẽ trao ban tình yêu Chúa cho đời, 
Bằng gương sống,bằng con người đầy Chúa. 
                                   

 
 

     NIỀM VUI PHỤC VỤ 
Người Nữ Tu làm trong ngành Điều Dưỡng, 
Luôn tươi cười niềm nở với bệnh nhân, 
Xoa nỗi đau bằng thái độ ân cần, 
An ủi họ hãy an tâm điều trị. 

Có phải yêu là phục vụ không nhỉ ? 
Là nguyện cầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi, 
Thánh lễ dâng với kinh nguyện hiệp lời, 
Đem Chúa đến cho những người đau khổ. 

Khoa Cấp cứu hai Sơ ai cũng rõ, 
Cấp cứu người tai nạn đến nhà thương, 
Chạy ra khênh đưa họ thẳng vào giường, 
Máu tuôn chảy nhiều vết thương loang lổ. 

Bị ngưng tim,Lao,Aids đều thấy rõ, 
Đã đưa vào là phải cấp cứu ngay, 
Không thể nào trì hoãn chỉ một giây, 
Sẽ dẫn đến tử vong mà không biết. 

Nhiều bệnh nữa hết thảy đều cần thiết, 
Khi đã vào phòng cấp cứu Đa khoa, 
Cấp cứu ngay không cần có người nhà, 
Dù có tiền cũng như người không có. 

Khoa Hồi sức một Sơ làm ở đó, 
Bệnh rất nặng phải đặt ống cho ăn, 
Họ hôn mê vì sọ não sung bầm, 
Vừa phục vụ vừa cầu xin tụng niệm. 
 Một Sơ nữa làm ở nơi Khoa Nhiễm, 



 Bệnh cũng nhiều Sốt rét ,Xuất huyết da, 
 Bệnh nặng hơn có cả Aids Sida, 
 Không ăn được nên ngoại hình mệt mỏi. 
Thêm ba Sơ làm ở trong Khoa Nội, 
Chích thuốc cho bệnh nhân phổi bị viêm, 
Tùy trường hợp có thể phát thuốc viên, 
Bướu cổ,Suy tim,Tiểu đường từng cữ. 
 Hai Sơ làm ở bên Khoa Nội Nữ, 
 Còn một Sơ làm ở trại Nội Nam, 
 Ngày từng ngày các Chị tới đây làm, 
 Bệnh nhân vui vì có Sơ phục vụ. 
Xong Bệnh viện trở về việc chưa đủ, 
Xuống bếp ngay phụ giúp Chị nhà kho, 
Khâu gia chánh thực hiện cũng ra trò, 
Ngoài xã hội trong nhà đều chu tất. 
                             Tháng 9 năm 2004. 
 

 

                               XIN VÂNG 

Không có chi mà Chúa không làm được, 

Vâng lạy Ngài nay lễ Mẹ Truyền Tin, 

Con một lần lại lên tiếng van xin, 

Xin cứu chữa đôi chân con yếu đuối. 

Cuộc đời con vẫn đang là men muối, 

Xin cho con chút mặn để ướp đời, 

Nhưng chân con chẳng đi được Chúa ơi! 

Con biết phải làm sao bây giờ Chúa? 

Con đã tin nhưng thiếu gì thêm nữa? 

Mới đủ liều để Chúa chữa cho con, 

Chắc niềm tin con quá yếu không còn! 

Dù nhỏ bé chỉ mong bằng sợi chỉ. 

Con cầu viện Mẹ cho thêm một tí, 

Để niềm tin con được Chúa đỡ nâng, 

Nếu Chúa muốn con thưa tiếng xin vâng, 

Giống như Mẹ nhưng đời con lầm lỗi. 

Con nói tin nhưng còn xa vời vợi, 



Và hôm nay nhờ lời Mẹ khẩn cầu, 

Con đi vào tới tận cõi thâm sâu, 

Để xin Chúa chữa cho con khỏi bệnh. 

Đôi chân con lúc này đi khập khễnh, 

Tội nghiệp cho chân con quá Chúa ơi! 

Đến khi nào con bỏ nạng đi rồi, 

Thì lúc đó con mới không sợ ngã. 

                       Lễ Truyền Tin năm 2013 

 

                                  CẢM NHẬN VÀ TRI ÂN 

Dù chưa phải là kiệt tác thi ca hay là một áng thơ bất hủ, nhưng cũng có thể coi 

“Cảm nhận và Tri ân” là một “Thiên trường ca” với hơn một trăm câu thơ dung dị 

ghi lại tâm tình của Chị Têrêsa Mai Thị Ngượi, Bề trên Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm 

trong tuần Tĩnh tâm 2/4 – 10/4 năm 2013. 

Ra đời trong thời điểm mừng lễ Mẹ Truyền Tin. Cảm nhận và tri ân lấy cảm hứng 

từ lời thưa Xin Vâng của Đức Maria diễn tả sự thâm sâu ngọt ngào của tình Chúa, 

tình Chị, tình em, “Cảm tạ và Tri ân” là lời biểu đạt của một tâm hồn đã cảm nếm 

hoa trái của lời xin vâng trong cuộc sống. Thập giá đã nở hoa, sẽ nở hoa và còn 

mãi tiếp tục nở hoa nơi “Cảm nhận và tri ân”. Bài thơ đã được chính tác giả đọc tại 

nhà cơm của Tu viện Truyền Tin vào lúc 11g45 ngày 10/4/ 2013. Đó là những lời 

thơ mộc mạc, bình dân và rất đỗi chân thành. 

Con xin cảm tạ tinh thương của Chúa, 

Đã thương con trao Thánh giá trong đời, 

Cho đôi chân không đi được nhiều nơi, 

Ngồi một chỗ gây phiền cho người khác. 

Cuộc đời con chưa một lần đi nạng, 

Chưa bao giờ gắn bó với xe lăn, 

Thế mà nay con thấy nó lại cần, 

Bởi con đã bị chấn thương khớp gối. 

Cuộc đời con như đi vào tăm tối, 

Nhưng tin rằng còn có Chúa đỡ nâng, 

Bởi đời con nay đã quyết hiến dâng, 

Cho Thiên Chúa tùy ý Ngài sử dụng. 

Nên Chúa thấy đời con hay va đụng, 

Ngài cho con ngồi một chỗ nghỉ ngơi, 



Sau bao năm sức khỏe đã kiệt rồi, 

Cho con nghỉ ít ngày hầu dưỡng sức. 

Nhưng Chúa ơi! con bây giờ bất lực, 

Không tự mình đi lại được nữa rồi, 

Để chị em vất vả đẩy xe ngồi, 

Trọng lượng con làm chị em mệt quá. 

Thôi Chúa ơi đừng để con nghỉ nữa, 

Chữa cho con khỏi phiền chị, phiền em, 

Con đi đâu cũng phải có người kèm, 

Gây rắc rối cho chị em cùng sống. 

Tuần Tĩnh tâm con vô cùng cảm động, 

Bao nhiêu người đã cùng đỡ nâng con, 

Xin Chúa mưa hồng ân xuống dập dồn, 

Cho những ai giúp con mang Thập giá. 

Thập giá ấy nở hoa hồng nhiệm lạ, 

Và âm vang câu điệp khúc “tri ân”, 

Xin cám ơn Chị Tổng đã ân cần, 

Đã quan tâm còn ban lời an ủi. 

Để em luôn an tâm không buồn tủi, 

Mà vui tươi vác Thập giá đời mình, 

Có đau nhiều em cũng cố hy sinh, 

Để cầu nguyện cho Hội Dòng thăng tiến. 

Chị cho em một căn phòng lý tưởng, 

Bởi chân đau nên nó phức tạp nhiều, 

Và một điều ý nghĩa rất cao siêu, 

Cầu cho em được vâng theo ý Chúa. 

Em cám ơn Quý Chị trong Ban nữa, 

Cũng đã thương cầu cùng Chúa cho em, 

Mau tai qua nạn khỏi, mạnh sức thêm, 

Chóng bình phục như lòng em mong ước. 

Xin cám ơn Quý Chị Nhà An Dưỡng, 

Thấy em về Quý Chị đã hỏi thăm, 

Chị Giám Đốc cho mượn nạng,  xe lăn, 

Em vui lắm quên muộn phiền đau đớn. 

Và Quý Chị thật ân cần từ tốn, 



Hứa nguyện cầu và chia sẻ ủi an, 

Các Chị xin chắc là Chúa sẽ ban, 

Em tin tưởng và cậy trông ơn Chúa. 

Em cám ơn Chị Nhất Hồi hôm bữa, 

Chị Giáo Trang đã giúp đỡ khi cần, 

Cám ơn Chị Giáo Hòa đã nhanh chân, 

Đỡ em xuống bậc thềm nhà An Dưỡng. 

Rồi mau mắn mượn cho em đôi nạng, 

Xin cám ơn đặc biệt Chị Ngọc Hà, 

Bảo em chờ mượn xe đẩy đưa ra, 

Một sáng kiến giúp cơn đau vợi bớt. 

Một chuyện nữa em xin được kể nốt, 

Xin cám ơn bốn Chị đấy xe lăn, 

Trong đó có cả Chị Nhất Thanh Vân, 

Dù đau bệnh vẫn hy sinh ra đẩy. 

Không nói ra các chị đều đã thấy, 

Chị Nhất Nga nhận công tác đẩy đi, 

Chị nhất Nhu chẳng quản ngại điều gì, 

Vừa đẩy đi vừa đẩy về cũng được. 

Chị Nhất Xanh cũng làm y như trước, 

Có nhiều lần Chị cũng đẩy xe lăn, 

Dành cho em những nghĩa cử tình thân, 

Ôi tất cả là hồng ân của Chúa. 

Em cảm tạ một điều hay hơn nữa, 

Ở mâm cơm em bé nhất trong bàn, 

Còn các Chị là những bậc cao niên, 

Dẹp bàn ăn lại còn đi rửa chén. 

Nhìn vào em thấy như đầy hứa hẹn, 

Dáng phương phi trông to khỏe, béo bền, 

Nhưng bây giờ quả thực yếu như sên, 

Trái ngược với vẻ bên ngoài vẫn thấy. 

Còn một điều em xin được gửi tới, 

Lời tri ân Đại Tu viện Truyền Tin, 

Đã thương em nuôi cả xác lẫn hồn, 

Xin cảm mến tri ân người tất cả. 



Công ơn này xin Chúa thương hãy trả, 

Thay cho em bởi em chẳng có gì, 

Và trong lòng xin nguyện mãi khắc ghi, 

Ai giúp gì em cũng đều ghi hết. 

Đặc biệt từ một lời thăm hỏi đến, 

Từng nụ cười, từng ly nước đĩa cơm, 

Từng bước đi, từng hơi thở dập dồn, 

Bởi xe nặng đẩy em không còn sức. 

Xin Chúa cho các Chị đầy nghị lực, 

Để kiên trì mà giúp đỡ em đây, 

Từng đĩa cơm đã mang đến hằng ngày, 

Ơn các Chị ôi cao dầy nhiều lắm. 

Chị Nhất Trọng, chị Nhất Tiên, Nhất Báu, 

Chị Nhất Cảnh, Giáo Lựu, quản lý Len, 

Đã thương em trong những lúc yếu hèn, 

Xin Chúa tặng Hoa Hồng cho Quý Chị. 

Cuối cùng em xin Chúa ban Thần khí, 

Ban ơn lành cho Chị Tổng thân yêu, 

Cùng Quý Chị trong Ban sức khỏe nhiều, 

Để hướng dẫn Hội Dòng thêm thăng tiến. 

Chúa ban muôn hồng ân cho Tu viện, 

Chị Bề trên và Tu viện Truyền Tin, 

Cùng Chị em ở mọi nước mọi miền, 

Luôn hạnh phúc và bình yên trong Chúa.                      

 

                      LỜI TRI ÂN 
Con xin mượn nội san trang sứ vụ 

Để cảm tạ hồng ân Chúa thương yêu 

Cho người em kế con ca mổ sọ  

Tạm ổn, rồi qua cơn bệnh hiểm nghèo! 

Và giờ đây em cám ơn chị Tổng 

Cùng cám ơn Qúy Chị ở trong Ban 

Đã đến thăm, an ủi cho qùa tặng 

Vâng, ơn ấy thật cao cả vô vàn . 



Cám ơn chị Cố Nhất, Cố Hai 

Chị Giáo Hòa đã tới Hố Nai 

Đến đem niềm vui và khích lệ 

Ơn này ghi tạc sẽ không phai 

Em xin cảm tạ Qúy Bề Trên  

Qúy Chị Qúy em khắp mọi miền 

Đã thương cầu nguyện và chia sẻ 

Niềm đau nỗi khổ của người em . 

Đặc biệt cám ơn Bề Trên Báu 

Nhớ lại ngày xưa Cháu hết mình 

Ra công góp sức Dì cùng Cháu 

Bao nhiêu nặng nhọc gọi Cháu Sinh . 

Dì Mến nghe tin cháu của mình 

Phải vô Bệnh Viện trại Thần Kinh 

Giúp người nên chấn thương sọ não 

Phải đục sọ ra rút máu bầm . 

Hai Dì dù bận vẫn đến thăm 

Bởi xưa là Cháu rất tận tâm  

Ân nhân đặc biệt nơi xứ Ngọc 

Ngày đêm bất kể nếu Dì cần . 

Cám ơn Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm 

Cùng Qúy Chị em ở cộng đoàn 

Đã thương chia sẻ lời cầu nguyện 

Tình thương, vật chất lẫn tinh thần. 

 Con cám ơn Qúy Dì Nhà An Dưỡng  

Qúy Dì thương đã cầu nguyện hy sinh 

Cho em trai duy nhất của gia đình 

Là chiếc gậy cho Mẹ con chống đỡ . 

Em cám ơn qúy Chị em Bảy Sự 

Đã giúp em trong những lúc cơ cùng 

Và cám ơn đặc biệt tới Dì Nhung 

Xin Thiên Chúa thương trả ơn bội hậu. 

Em cũng xin cám ơn Dì Nhất Hội 

Dì Nhất Hân và Dì Nhất Phương Hà. 

Dì Hồng Ngọc, Dì Thủy, Dì Phương Nga 



Dì Hồng Quế, Dì Vy và Dì Úy . 

Em cám ơn những tấm lòng cao qúy 

Cám ơn người xưa vất vả cùng em 

Là Chị Xanh trong dáng vẻ dịu hiền 

Vẫn còn nhớ thăm em nơi bệnh viện . 

Xin cám ơn Dì Ngọc Nhung thân thiết 

Đã đến thăm và chia sẻ buồn vui 

Còn cho em tiền bồi dưỡng tháng trời 

Xin đa tạ một tấm lòng hiếm có . 

Vâng giờ đây Mẹ Hội Dòng đã rõ 

Những tâm tình con cảm tạ tri ân 

Xin Chúa thương đổ phúc lộc muôn phần 

Trên Chị Tổng, Qúy Chị (Qúy) em mãi mãi . 

 

                                                  MỘT THOÁNG  SUY TƯ 

 

        Em ngồi cắn bút suy tư 

Viết về người Mẹ những từ thân thương . 

        Mẹ như một đóa hoa hường , 

Sắc màu tươi nở tỏa hương dịu dàng . 

        Giờ đây Me ở Thiên đàng 

Hưởng nhan thánh Chúa cao sang tuyệt vời . 

        Chúng con còn sống trên đời 

Cũng mong được hưởng quê trời phúc vinh . 

        Như xưa Mẹ đã quên mình 

Thi hành sứ vụ tận tình ngày đêm . 

        Cầu cho Dòng vững mạnh thêm 

Có nhiều nhân lực lớn lên mỗi ngày . 

        Mẹ xem nhân sự hiện nay 

Tăng lên gấp bội như mây trên trời . 

        Nguyện cầu Thiên Chúa Ba Ngôi 

Cho con sống trọn một đời hiến dâng . 

        Loan truyền lời Chúa đến cùng 

Khắp trong nhân lọai hợp chung tâm tình . 

        Mỗi ngày con quyết hy sinh 



Rao truyền ánh sáng Phục sinh cho đời . 

        Đó là nguyện ước khôn vơi 

Làm cho danh Chúa rạng ngời vinh quang . 

 

                  NGƯỜI MẸ CAN TRƯỜNG 

       (Mẹ Tiên khởi Êmilia Nguyễn Thị Sê) 

Êmilia người Mẹ hiền tiên khởi, 

Đã can trường không chấp nhận theo ai, 

Dù cản ngăn hay song gió chông gai, 

Mẹ vẫn quyết không bao giờ thay đổi. 

Mặc cho ai có dẫn đường chỉ lối, 

Quyết một long làm con Thánh Đaminh, 

Dù khổ đau Mẹ luôn gắng hy sinh, 

Để mãi mãi Hội Dòng không mất gốc. 

Một điều nữa ai nghe đều thấy sốc, 

Đang Bề trên xuống làm chị coi vườn, 

Coi người làm coi đồng áng ruộng nương, 

Mẹ khiêm nhu nên nhiều người mến phục. 

Từ chỗ đó có nhiều người ghen tức, 

Bụng xấu xa tố cáo với Bề trên, 

Bịa chuyện ra để Mẹ phải phạt đền, 

Quỳ hôn chân đến gần 200 chị. 

Mẹ vâng lời làm theo Bề trên chỉ, 

Mặc cho lời:”trời đánh tránh miếng ăn”, 

Phạt lần nữa lại bắt Mẹ hôn chân, 

Từ người nhất cho đến người rốt hết. 

Hình ảnh ấy giống Giêsu y hệt, 

Chúa rửa chân rồi cúi xuống hôn chân, 

Cho môn sinh cả tên phản bội mình, 

Làm điều đó để gương cho hậu thế. 

Và giờ đây Mẹ vâng lời triệt để, 

Quỳ hân chân từng người một tronh nhà, 

Theo lệnh truyền Bề trên  đã ra, 



Mẹ chấp nhận không một lời oán hận. 

Các chị em được gọi vào nhà Tập, 

Được khấn Dòng rồi đi học nâng cao, 

Mẹ lặng thinh mặc nước mắt tuôn trào, 

Cất nỗi nhục trong trái tim nhân hậu. 

Mẹ đã sống một cuộc đời gương mẫu, 

Nên Chúa thương cất nhắc Mẹ lên cao, 

Làm Bề trên Tiên khởi tự thuở nào, 

Từ tháng sáu năm chia đôi đất nước. 

Điều huyền nhiệm có Chúa Trời biết được, 

Vừa Khấn Dòng lên chức Mẹ Bề trên, 

Một tấm gương nhẫn nhục lại dịu hiền, 

Nên Chúa muốn Mẹ hiến than phục vụ. 

Nhận chức rồi với biết bao gian khổ, 

Vừa yếu đau vừa đất nước loạn ly, 

Gạt nước mắt Mẹ đành phải ra đi, 

Cùng một số Tập sinh và và chị Khấn. 

Mẹ ra đi với biết bao vương vấn, 

Bỏ lại nhà một Tu viện than yêu, 

Vừa trải qua nhiều nguy khó tram chiều, 

Từ nhà Phước vừa mới được cải tổ. 

Vào tới Nam Mẹ lao đao gian khổ. 

Thiếu cơm ăn,chỗ ở lại bấp bênh, 

Có chị em bỏ đời sống Tu hành, 

Còn nhiều chị lại chuyển sang Dòng khác. 

Lúc này đây lòng Mẹ đau như cắt, 

Vừa mất người vừa bệnh tật tấn công, 

Mẹ phó dâng cho Thiên Chúa quan phòng, 

Vâng ý Chúa Mẹ vững tâm chấp nhận. 

Nhìn mẫu gương khiêm nhường và nhẫn nhục, 

Gương hy sinh bác ái lại vị tha, 

Mẹ bao dung tế nhị chẳng phiền hà, 

Mang bệnh tật cuối đời về với Chúa. 



Mẹ ra đi giữa vùng trời biển lửa, 

Lửa chiến tranh lo sợ của đoàn con, 

Với miền Nam đang một mất một còn, 

Riêng Mẹ vẫn an bình nghe Chúa gọi. 

                                     Tháng tư 2011 

LIÊN KHÚC 

               NGƯỜI MẸ ĐẢM ĐANG 

    (Mẹ Antonina Nguyễn Thị Phượng) 

Em viết lên hình ảnh Mẹ yêu, 

Tần tảo lo toan đủ mọi điều, 

Sau ngày giải phóng (30/4/1975)còn đói khổ, 

Mẹ đi trồng chuối với trồng tiêu. 

Mẹ đã xông pha chốn nương đồng, 

Vượt bao cây số ruộng mênh mông, 

Cuốc cầy trồng tỉa lo kiếm sống, 

Như bác nhà nông dưới nắng hồng. 

Cứ thế thời gian mãi kéo dài, 

Chân bùn,tay lấm chẳng thua ai, 

Ngày ngày vác cuốc vào nương rẫy, 

Tuy già sức khỏe vẫn dẻo dai. 

Một ngày dấu ấn đáng chờ mong, 

Chị em bầu cử Mẹ Hội Dòng, 

Mẹ về Tam Hiệp nơi nhà chính, 

Chỉ lấy yêu thương lãnh đạo Dòng. 

               NGƯỜI MẸ CAN TRƯỜNG 

Nhìn thấy đoàn con tuổi sắp già, 

Đau lòng Mẹ ngỏ với Đức Cha, 

Cho làm Nhà tập nơi xứ Dốc,(Dốc Mơ) 

Hai tháng đoàn con phải chia lìa. 

Thời buổi lúc này rất khó khăn, 

Sống chui,sống lủi khổ vô ngần, 

Can trường Mẹ cũng không nản chí, 

Chia đôi lớp Tập bảy thành hai. 



Thế rồi ngày tháng đã trôi qua, 

Gian khó giờ đây chẳng phai nhòa, 

Can đảm gọi con về cho Khấn, 

Khấn xong bị động phải rời xa. 

Đoàn con gạt lệ bước ra đi, 

Lễ Khấn trong đêm chẳng có gì, 

Không Cha,không Mẹ không bè bạn, 

Không máy chụp hình chẳng thiết chi. 

Đau xót lòng con quá tái tê, 

An ủi đoàn con Mẹ vỗ về, 

Hy sinh chấp nhận đi các Sở, 

Ai hiểu thấu được tình Mẹ quê. 

NGƯỜI MẸ ĐƠN SƠ GƯƠNG MẪU 

Nếu có ai sống ở trên đời, 

Bảo rằng chưa biết đến Mẹ tôi, 

Xin đến  Dòng Đaminh Tam Hiệp, 

Hỏi thăm Mẹ Phượng quá tuyệt vời. 

Đơn sơ,vui vẻ ai bằng Mẹ, 

Thân xác đớn đau vẫn coi thường, 

Không than không trách không kể lể, 

Khó mà đưa Mẹ đến nhà thương. 

Mẹ sợ đến đấy phải tốn tiền, 

Phiền hà cho Chị với cho em, 

Cho dù chân gãy Mẹ luôn nói, 

Có gẫy đâu em để Chị về. 

Rồi đến một hôm lâm bệnh nặng, 

Đưa Mẹ đến đấy để Siêu âm, 

Mẹ đã bị  xơ gan cổ trướng, 

Không kêu đau đớn chỉ âm thầm. 

                 TRI ÂN 

     Mẹ ơi con mãi tri ân, 

Công ơn của Mẹ dâng tràn đời con. 

     Hôm nay Mẹ đã không còn, 



Ở nơi dương thế cho con đáp đền, 

     Bởi vì Chúa cất Mẹ lên, 

Hưởng nhan thánh Chúa ở trên nước trời. 

     Hãy nhìn đến đứa con côi, 

Khấn cầu cùng Chúa cho đời con vui. 

     Bệnh tình Chúa đã đẩy lui, 

Không còn đau nữa giúp đời nhiều hơn. 

     Con luôn nhớ đến công ơn, 

Can trường Mẹ đã giúp con thật nhiều. 

                               Tháng 4 năm 2008 

                                        

 

                  HỒI TƯỞNG VỀ MẸ 

            ( Anna Nguyễn Thị Ninh) 

Con còn nhớ 34 năm về trước, 

Mẹ tảo tần đi kiếm kế sinh nhai, 

Cho đoàn con đang đói khổ kéo dài, 

Vì đất Việt nay hoàn toàn giải phóng. 

Nghề dậy học coi như giờ “khuất bóng”, 

Phải lên rừng tìm đất sống cho qua, 

Cha Mẹ con mời Mẹ đến tận nhà, 

Dâng mẫu chuối để Nhà Dòng sinh sống. 

Còn nơi ở xin Cha Thiều xứ Ngọc, 

Ngài dành cho miếng đất cạnh nhà thờ, 

Dựng căn nhà nhỏ bé thật thô sơ, 

Thế là Mẹ an tâm về trụ sở. 

Còn chúng con sống trong căn nhà nhỏ, 

Nỗi vui buồn sướng khổ vẫn bên nhau, 

Sáng tinh mơ đã có Chúa dẫn đầu, 

Quên quá khứ hãy sống trong hiện tại. 

Dù vất vả nắng mưa không quản ngại, 

Vẫn an long vì có Chúa đỡ nâng, 

Mẹ ở bên nên mọi sự dễ dàng, 



Hãy phó thác cuộc đời con cho Chúa. 

Mẹ còn phải đi lập nhiều sở nữa, 

Từ miền Tây cho đến tận miền Đông, 

Tìm rẫy nương rồi đi xuống ruộng đồng 

Bao vất vả Mẹ vẫn vui chịu đựng. 

Có những lúc như không còn chỗ đứng, 

Không than phiền không trách lỗi tại ai, 

Mẹ luôn tin Thiên Chúa đã an bài, 

Nên đón nhận trong niềm tin tín thác. 

                                   

VIẾT VỀ MẸ 

 

             Mẹ ơi ! 

Một người Mẹ mà con không cùng sống 

Chỉ thấy người mà không phút tâm giao 

Nên con đây không biết viết thế nào 

Để diễn tả người Mẹ hiền dấu ái . 

Khi cầm bút con rất luôn e ngại 

Biết viết gì về Mẹ của tôi đây 

Mẹ cũng luôn lo lắng trọn tháng ngày 

Trong thầm lặng không có gì nổi trội . 

Mẹ vâng nghe tiếng Chúa đang mời gọi 

Mẹ Hội Dòng Chúa vừa mới trao ban 

Một ơn ban thật cao cả vô vàn  

Chúa đặt để trên đôi vai của Mẹ . 

Rồi từ đó Mẹ âm thầm lặng lẽ 

Sống vâng lời thực hiện ý Chúa trao 

Cho đòan con ơn thánh Chúa tuôn trào 

Sống đúng nghĩa Dòng Đaminh Tam Hiệp . 

                                    

 

 

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ TẤM GƯƠNG SÁNG 

     Sr MARIA AGNÈS ĐINH THỊ LÂN  



  

Dì Agnès một tấm gương ngời sáng, 

Suốt cuộc đời phục vụ Chúa trung kiên, 

Rất nhiệt tâm với tính khí dịu hiền, 

Nên cuộc sống được nhiều người thương mến . 

Mười một tuổi đã tìm nơi dâng hiến, 

Gia nhập vào Nhà Phước ở Bùi Chu, 

Rồi Di cư năm một chín năm tư, 

Vào Nhà Thử vừa tròn năm mười tám. 

Rồi năm sống suy chiêm, nguyện ngắm, 

Khấn lần đầu mười chín cái xuân xanh, 

Được sai đi phục vụ đám dân lành, 

Sáu năm trời trở về lo Khấn Trọn. 

Hai mươi lăm tuổi đời đang vui nhộn, 

Đã được giao trọng trách của Hội Dòng, 

Mười chín năm Tổng Thư Ký đã xong, 

Mẹ Hội Dòng lại trao làm Giáo Tập. 

Thời gian này bao khó khăn tới tấp, 

Phải di dời Tập Viện tới vùng quê, 

Dù gian nan nguy khó cũng chẳng nề, 

Tìm mọi cách cho đàn em được sống. 

Mỗi lần nghe tiếng dân lành báo động, 

Cuốc với liềm tản ra rẫy thật nhanh, 

Để bên kia khi họ đến tung hoành, 

Không còn thấy bóng cháu Dì đâu nữa, 

Một cuộc sống bấp bênh không nơi tựa, 

Những tháng ngày vất vả với lo âu, 

Không biết rằng cuộc sống sẽ về đâu ? 

Đức khôn ngoan đòi luôn luôn dè dặt… 

 

Một tin buồn làm ruột đau như cắt, 

Giải tán ngay lớp Tập ở nơi đây, 

Nuốt thương đau thu dọn gấp trong ngày, 

Và Lớp Tập phải chia làm hai mốc. 

Chia bốn em theo Dì lên xứ Ngọc 

Còn ba em đến Giáo xứ Hưng Bình, 

Cảnh đoạn trường Dì đã phải hy sinh, 

Cho đàn em an tâm trong cuộc sống. 

Về xứ Ngọc làm nhiều hơn là học, 

Rồi ngày ngày cũng lội suối trèo non, 



Kiếm ăn thêm vì nạn đói vẫn còn, 

Nên phải sống cảnh màn trời chiếu đất. 

Công việc ở nơi đây luôn tất bật, 

Với ruộng vườn đều vất vả như nhau, 

Ngày lo toan, đêm lại phải đau đầu, 

Bởi C.A đến xét nhà liên tục. 

Có lần bắt dẫn lên căn gác mục, 

Nó gập ghềnh bởi không có đóng đinh, 

Họ bước đi tấm ván lại rung rinh, 

Tuy họ sợ nhưng vẫn tìm người trốn. 

Nhưng may thay không có ai gặp khốn, 

Bởi đã qua nhà bên cạnh hết rồi, 

Nhưng tim Dì vẫn hồi hộp không ngơi, 

Và lo lắng mỗi lần nghe họ tới. 

Hai năm trời Dì cháu luôn mong mỏi, 

Mong bình an để được sớm trở về. 

 

Rồi cuối cùng Chúa chấp nhận không chê, 

Cho chúng con trở về miền đất Mẹ. 

Và thời gian cứ êm trôi lặng lẽ, 

Lớp Tập con được gọi Khấn lần đầu, 

Bộ áo Dòng vải cũng chẳng giống nhau, 

Vì mặc lại áo chị em khấn trước. 

Ba giờ sáng Chúa đến trao hôn ước, 

Trong âm thầm lặng lẽ của Viện tu, 

Vừa Khấn xong gạt nước mắt giã từ. 

Vì thời cuộc không cho ai ở lại. 

Dì đau lòng nhìn theo đàn em dại, 

Thấy em đi ruột gan rối bời bời, 

Và trở về mỗi người ở một nơi, 

Không gặp lại hình bóng Dì thương mến. 

Dì ở đó lại nhận thêm trách nhiệm, 

Làm Bề trên của Tu Viện Truyền Tin, 

Bảy  năm sau Tổng Cố Vấn nối liền, 

Rồi hai năm Phụ tá cho Giáo Tập. 

Tiếp năm sau Dì lại coi Dọn Khấn, 

Và một năm Bề trên Mẹ Trinh Thai 

Nhưng dù sao sứ vụ vẫn miệt mài 

Cho đến ngày Dì đột nhiên phát bệnh. 

Rồi giờ đây Dì vâng theo định mệnh, 



Trở về Dòng nghỉ bệnh tại Truyền Tin, 

Suốt hai năm phục vụ và cầu xin, 

Chúa đón nhận cho Dì mau khỏe lại. 

Ba năm sau Dì không hề chối cãi, 

 Đã vâng lời nhận chức vụ Bề trên 

Giúp cộng đoàn Ký túc mãi tiến lên, 

Để danh Chúa được muôn đời hiển trị. 

Sáu mươi lăm năm suốt cuộc đời phục vụ , 

Chúa muốn Dì được khoan khoái nghỉ ngơi, 

Nên giờ đây căn bệnh tái phát rồi, 

Dì đón nhận trở về nhà An Dưỡng. 

 

Và giờ đây điều Dì hằng mong ước, 

Được trở về gặp chính Đấng Tình Quân 

Bao nhiêu năm như đầy tớ chuyên cần, 

Nay Chúa muốn thưởng công Dì xứng đáng, 

Dì đúng là một tấm gương trong sáng, 

Cho đoàn con được vững bước theo sau, 

Và chúng con xin cung kính cúi đầu, 

Chào vĩnh biệt Dì về bên tòa Chúa.  

Con không còn giờ để tâm sự nữa, 

Xin cầu cho chúng con ở dưới trần, 

Biết ngày ngày theo chân Chúa từ nhân, 

Để mai này gặp Dì trên Thiên quốc .                      

  (Chị cả lớp Tập 1982-1984) 

 

LỄ GIỖ ANH CHỊ EM DÒNG 

                      Dòng Đaminh chúng con dâng lễ giỗ 

                       Cầu cho Anh, Chị, Em đã khuất rồi! 

                       Thường trên đời ai cũng sợ bỏ rơi 

                       Và khi chết còn sợ nhiều hơn nữa! 

Họ ra đi hàng chỉ dệt dang dở 

Không làm chi nối kết…cuộc sang ngang 

Không mang theo của cải ở cõi trần 

Mà ra đi với hai bàn tay trắng! 

                     Các Ngài đang ở biên cương thầm lặng 

                     Luôn cầu mong hỗ trợ của anh em 

                    Thánh lễ dâng, lời cầu nguyện đi kèm 



                    Cho các Ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa . 

Vâng cho dù chúng con không dám hứa, 

Nhưng vẫn cầu và xin Chúa từ nhân, 

Xóa tan đi tất cả những lỗi lầm, 

Cho các Ngài hưởng Thiên đàng vĩnh phúc . 
 

 

 

 

 

                NGƯỜI ĐÃ RA ĐI 

       Được tin Dì Rosa (Hạt) về với Chúa, 

       Con bàng hoàng vì mới Chúa Nhật qua, 

       Con gặp Dì tại Cấp cứu Đa Khoa, 

       Ngồi ăn bánh chờ tới phiên mình khám. 

Nhìn thấy Dì hồn nhiên con linh cảm, 

Dì vẫn còn có sức chống gậy đi, 

Đã mấy lần thần chết đến gọi Dì, 

Nhưng giờ Chúa chưa đến nên ở lại. 

      Và hôm nay tiếng trời cao vang mãi, 

      Chúa gọi mời Dì cất bước ra đi, 

      Dì bỏ lại sau lưng hết những gì, 

      Làm cản trở bước đường về với Chúa. 

Từ hôm nay Dì không còn sống nữa, 

Không còn nhìn thấy Dì chống gậy đi, 

Mỗi lần con ở xa có dịp về, 

Dì chống gậy ra hỏi thăm chia sẻ. 

     Hình ảnh này kiếm tìm không phải dễ, 

     Chỉ có người hiền hậu có được thôi, 

     Và giờ đây Dì đã khuất đi rồi, 

     Hình ảnh ấy mãi còn trong ký ức. 

         

   TẠM BIÊT DẠ LÝ HƯƠNG 

Mười bốn Sơn Ca của lớp này, 
Đủ lông đủ cánh để mà bay, 
Bay đi khắp mọi miền đất nước, 
Giảng rao Lời Chúa qủa là hay. 
Thúy Lệ, Linh Đơn tới Cao Yên, 



Bích Nhung, Thanh Tuyết, Ngọc Mai hiền, 
Nguyễn Tình,Nguyễn Thuận thêm Nguyễn Vóc, 
Xuân Mai,Bích Phượng ở một miền. 
Tuyết Lan quản lý quá là quen, 
Lệ Hằng cùng với bạn Thanh Loan, 
Mười bốn bông hoa vườn Dạ Lý, 
Ôi quá đẹp xinh,quá vẹn toàn. 
Sắp sửa rời xa Dạ Lý Hương, 
Chúc các Em yêu hãy lên đường, 
Thi hành Sứ Vụ Dòng trao phó, 
Đem Chúa truyền rao khắp phố phường. 
Em ơi! vượt sóng để ra khơi 
Đem lưới tung gieo bắt cá người, 
Mang nhiều cá lớn về dâng Chúa, 
Ngài sẽ cho em hưởng nước trời. 
      Dù cho thuyền có tròng trành, 
Hãy tin có Chúa đồng hành cùng em.  
 
 Tặng các Em sắp từ giã Lớp Gia Thịnh 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 


