
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tạp chí TIME nổi tiếng trong giới truyền thông báo chí ngày 1/12 đã bình chọn Đức Giáo Hoàng Phanxicô là 

‘Nhân Vật Năm 2013’- Trước đây, tạp chí này đã bình chọn ĐGH Gioan 23 năm 1962 và ĐGH Gioan Phaolô II. 

Năm 1996, cả Hai Vị đã được phong Chân Phước.

 

*Xuân Mới Giáo Hội đang về, 

Bừng lên sức sống tràn trề tình thương, 

Phúc Âm lan tỏa bốn phương, 

Tin yêu hoa nở dâng hương đất trời (*) 

 

Thuyền Giáo Hội lướt bập bềnh trên sóng, 

Bủa vây quanh bao ngọn gió hung thần, 

Ngăn cản Mục tử hăng hái dấn thân, 

Cho người nghèo bị bỏ rơi đau khổ. 

 

Vị Thuyền Trưởng vươn cao không khiếp sợ, 

Bọn vô thần, kẻ khuấy động chiến tranh, 

Nấp sau danh nghĩa: công lý – hòa bình, 

Cố che dấu bao mưu đồ tham vọng. 

 

Nhưng hành động Ngài mọi người xúc động, 

Vì chủ trương Giáo Hội của người nghèo, 

Mục tử nêu gương cho mọi người theo, 

Sống đơn sơ, chân thành và dâng hiến. 

 

Đời sống Ngài mọi người đã chứng kiến, 

Phương tiện bình dân, nơi ở tầm thường, 

Chuyển hóa Giáo triều, gần gũi thân thương, 

Với mọi người trong tinh thần nhân ái. 

 

Đức Phan-xi-cô vì sao sáng chói, 

Giữa mây mù bao phủ chốn bụi trần, 

Gieo ánh sáng Tin Mừng cho thế nhân, 

Sống tin yêu đừng bao giờ thất vọng. 

 

 

 

 

Ngài không phải siêu sao nhờ cổ động, 

Cũng không phải nhà chính trị ham danh, 

Cũng chẳng phải người lèo lái đấu tranh, 

Nhưng là Phan-xi-cô người nghèo khổ. 

 

Triều đại mới Giáo Hội đang rộng mở, 

Giang hai tay ôm ấp cả thế trần, 

Quì gối xuống hôn chân nữ tù nhân, 

Gương bài học khiêm nhường Chúa đã dạy. 

 

Vầng trán trẻ thơ đáng yêu biết mấy, 

Khuôn mặt dị hình sao nỡ chối từ, 

Tất cả là huynh đệ Chúa Giê-su, 

Được ấp ủ trong tình yêu cao cả. 

 

Ngài dấn thân nơi hang cùng ngõ hẻm, 

San sẻ với bao cuộc sống khó nghèo, 

Sống kiếp người như sóng vỗ bọt bèo, 

Thiếu ăn, áo rách che thân còm cõi, 

 

Những cuộc đời sống đợi chờ mòn mỏi, 

Nơi góc trời thiếu ánh sáng tự do, 

Thuyền mong manh vượt thoát đến bến bờ, 

Được an bình sống một đời hy vọng. 

 

Xuân Mới Giáo Hội đang về, 

Bừng lên sức sống tràn trề tình thương, 

Phúc Âm lan tỏa bốn phương, 

Tin yêu hoa nở dâng hương đất trời. 

 

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG 14/12/2013 

(*) Ghi chú : Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm ( Evangelii Gaudium ) do ĐGH Phanxicô ban hành 24/12/ trong ngày Lễ Chúa 

Kitô Vua, kết thúc Năm Đức Tin.

 

Mùa Xuân Mới 
 Giáo Hội 
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