
MÙA THU NÀY 
MẸ LẠI ĐẾN 

 

 

Thu sang đầy bóng nhạn 

Hè tàn lặng tiếng ve 

Trong thinh không lặng lẽ 

Lời Mẹ đầy thiết tha... 

                             *** 

Hỡi chiếc áo xanh lưng trời phất phới 

Những vì sao rực sáng ở trên  cao 

Giữa bóng mây Mẹ  hoan hỉ vẫy chào 

Mẹ đến đấy từ La Vang nước Việt 

                       *** 

Đến đây con những cõi lòng khô kiệt 

Đã chết dần vì cát bụi thời gian 

Đã bào mòn vì sỏi đá lầm than 

Mẹ ôm lấy để cùng con an ủi 

                     *** 

Mẹ thấy hết những nỗi buồn xa xứ 

Của bầy con thất lạc bốn phương trời 

Chim lạc đàn bão táp khắp mọi nơi 

Ôm gối chiếc lạc loài nơi đất khách 

                    *** 

Mẹ thấy hết quê hương con xa cách 

Đang ngày đêm than khóc cảnh lầm than 

Bọn bán linh hồn quỷ dữ Satan 

Đang bức hại triệu lương dân vô tội 

                     *** 

Con đã đến nơi đền thiêng Quảng Trị 

Đổ nát hoang tàn xin MẸ La Vang 

Chữa vô cảm, vô tri, chữa bệnh hung tàn 

Chỉ thuốc Mẹ mới làm nên lịch sử 

                     *** 

Thuốc Mẹ chữa những lo buồn thế kỷ 

Những oằn vai nhức nhối tự tâm can 

Những lo buồn đau tím cả ruột gan 

Mẹ đỡ lấy để cùng con rửa sạch 

                   *** 

Những riêng tư con chưa hề bộc bạch 

Những vết thương máu mủ đã chôn vùi 

Những xác linh hồn, những hình hài chết nguội 

Ngón tay Mẹ là Thần y cái thế 

                    *** 

(Cám ơn Mẹ!) 

(Có lúc Mẹ không cho con như thế 

  Bởi tham lam vì cơm áo gạo tiền 

  Vì mưu sinh ích kỷ đấu triền miên 

  Vì điên loạn trong cuộc đời hiểm ác) 

                     *** 

Nay Mẹ đến đây La Vang Las Vegas 

Thành phố này tội lỗi biết bao nhiêu 

Thoạt trông ra ai cũng thấy mỹ miều 

Sau nhung lụa những lâu đài quỷ ám 

                     *** 

Mẹ về đây gióng lên lời cảnh báo 

La Vang đền sừng sửng Chúa Ba Ngôi 

Vọng trời xanh, tiếng chuông báo gọi mời 

Con chiên lạc hãy về đây sám hối 

                     *** 

Lịch sử nào cũng thoát ra từ bóng tối 

La Vang đền, uy lực của Thiên cung 

Như đóa hoa sen giữa chốn sình bùn 

Con nhớ Mẹ! Mẹ vì con đã đến 

                     *** 

Hãy đến đây, bóng Mẹ hiền ưu ái 

Để ra về hoa nở ở trong tâm 

Vẳng chốn thinh không khúc nhạc Thiên Thần 

Ru bình lặng mơ dần về xứ Mẹ. 

Phaolô Trần Stephen 
(lời kêu gọi nhân ĐH. Mẹ La Vang tháng 10 /2014 tại Las Vegas) 

 

****** 

Thánh chức Linh mục 
 

Thánh chức linh mục đến trọn đời 

Khuyên ai gìn giữ chẳng hề lơi 

Ôm ấp trong tim hơn báu vật 

Vì tình Thiên Chúa ở với mình 

Chiếc áo “Giêsu” là áo lễ 

Được khoác vào mình để tiến dâng 

Khước từ tất cả, khi đoan hứa 

Sắt son chung thủy đến trọn đời. 

 

Trần Đinh Phan Tiến 8/2/2013 

 

****** 

HỒNG PHÚC ĐẸP TƯƠI! 
 

Hồng phúc đẹp tươi vì thánh chức 

Hơn cả ngọc châu vì trung thành 

Được nhận phải đâu vì công sức 

Nhưng bởi do nơi Đấng Tạo Thành 

Hào quang thánh chức chính “Giêsu” 

Sơ ý buông rơi, đời ân hận 

Nắm chắc, giữ chặt sẽ vinh quang 

Cám dỗ sẵn sàng ta đối diện 

Nhưng đừng mắc bẫy bởi Satan 

Sụp đỗ tan tành trong chốc lát 

Một đời chăm chút và nâng niu 

Hồng ân thánh chức xin ghi nhớ 

Đẹp hơn tất cả của thế trần 

Thiêng liêng sáng giá, vật nào sánh? 

Cao cả tuyệt trần, tiếng “xin vâng” 

Bên “Người” từng bước đời thánh hiến. 

 

(Mừng Tân chức Lm. F.X Trần Kim Ngọc  

- Tu sĩ OP., 06/08/2013) 
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