
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ăn Trộm Nhà Nghề 

 
Có 2 tên kia chuyên môn về nghề ăn 
trộm gà, rủ nhau đi xưng tội. 
Tên thứ nhất vào tòa: 
- "Thưa cha, con có lỡ ăn trộm gà của 
nhà người ta, và vì nhà con rất nghèo, 
cho nên con đã ăn hết mấy con gà đó 
rồi, mà bây giờ con cũng chẳng có gì 
để đền lại cho người ta , xin cha ban 
phép giải tội cho con." 
 
Cha ngồi tòa nghe mủi lòng: 
- "Vậy con đã ăn trộm gà nhà ai? Cho 
cha biết để cha đền lại giùm cho con. 
Có phải nhà bà Tư đầu ngõ không?" 
- "Dạ thưa cha, không phải ạ!" 
 
Cha lại hỏi: "Hay là nhà bác Tám ở 
cuối thôn ?" 
- "Dạ thưa cha cũng không phải ạ !" 
 
Cha vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: - "Nếu 
vậy thì chắc phải là gà nhà ông Bảy 
bên bờ sông !?" 
- "Dạ thưa cha, cũng không phải nốt.. 
Nhưng mà con không thể nói ra 
được." 
Thấy kẹt lối cho hối nhân, cha liền 
ban phép tha tội cho anh ta , khuyên 
anh ta đừng làm vậy nữa, và ra việc 
đền tội là đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh 
Kính Mừng, 5 kinh Sáng danh. 
 
Vừa ra khỏi tòa giải tội, tên thứ hai 
chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn hỏi tên 
thứ nhất: 
- "Cha bắt mày phải đền tội như thế 
nào vậy ?" 
 
Tên thứ nhất trả lời lẹ: 

- "Rất đơn giản, chỉ có 5 kinh Lạy 

Cha, 5 Kính Mừng, 5 Kinh Sáng 

danh, nhưng mà cũng may, nhờ Cha 

nói, mà tao được biết thêm 3 nhà có 

gà nữa mày ạ!  

Cộng Đoàn Mẹ Đồng Công/Giáo Xứ 

St. Columba, Minnesota, USA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
MARIA, 
Mẹ của Lòng Thương Xót 
 

Tháng Năm về cho hồn con xao xuyến 

Bao suy tư và ước nguyện đầy vơi 

Một Trăm Năm trôi nhanh quá Mẹ ơi! 

Con chưa sống được như lời Mẹ dạy 

 

Nhớ Fatima làng xa xôi ấy 

Mẹ hiện ra để khuyên dạy chúng con 

Hãy ăn năn và đổi mới ơn cứu rỗi 

 

Mẹ khuyên loài người hết lòng sám hối. 

Vì thế gian sống tội lỗi quá nhiều 
Càng xúc phạm đến Thiên Chúa tình yêu 

Trái Tim Mẹ thêm bấy nhiêu thương xót 

 

Mẹ mong ước cho đoàn con hạnh phúc 

Sống bình an và hết mực yêu thương 

Dù cuộc đời có lắm nỗi đọan trường 

Vẫn luôn biết phải tựa nương vào Chúa 

 

Chuỗi Mân Côi Mẹ ân cần nhắc nhở 

Hãy siêng năng và luôn nhớ ngày đêm 

Vì đó là vũ khí rất linh thiêng 

Giúp đòan con tránh xích xiềng tội lỗi 

 

Trái Tim Mẹ là mạch nguồn cứu rỗi 

Suối ơn thiêng sao dẫn lối chỉ đường 

Là dạt dào chan chứa biển yêu thương 

Lòng từ mẫu, Ôi! Nữ Vương vô nhiễm 

 

Lời Mẹ dặn con cũng từng suy niệm 
Kinh Mân Côi con có nguyện sáng đêm 
Nhưng những khi con gặp chuyện ưu phiền 

Tìm đến Mẹ với niềm tin vụn vỡ. 

 

Khi biển đời gặp muôn trùng sóng gió 

Lúc gian truân không biết tựa vào đâu 

Mẹ là nơi con chạy đến khẩn cầu 

Nài xin Mẹ hãy thương mau cứu giúp 

 

Đến khi con được bình an hạnh phúc 

Lại hững hờ chẳng một chút thiết tha 

Vội quên ngay Tình Mẹ rất hải hà 

Và Thiên Chúa là Người Cha nhân ái 

 
Con tội lỗi chẳng thường xuyên hoán cải 

Thiếu khiêm nhường và rất ngại hồi tâm 

Cố đứng lên lại ngã xuống nhiều lần 

Vì chưa dốc lòng ăn năn thống hối 

 

Mẹ biết đó, con thật là yếu đuối 

Và niềm tin cũng quá đỗi mong manh 

Mẹ vẫn thương luôn chỉ bảo đàng lành 

Luôn đỡ nâng và đồng hành từng bước 

 

Con mải mê với giòng đời xuôi ngược 

Kinh Kính Mừng là thần dược đời con 

Nên cuộc đời dù trĩu nặng u buồn 

Đến với Mẹ lòng con luôn vơi bớt 

 

Ôi Maria, Mẹ của lòng thương xót 

Xin Mẹ thương đừng ngoảnh mặt xa con 

Trái tim Mẹ có se thắt héo hon 

Nài xin Mẹ đừng rời con, Mẹ nhé! 

 

Thương giúp con sống cuộc đời trần thế 

Chốn tạm dung đời dâu bể chóng qua 

Giờ Chúa gọi, con được phúc hoan ca 

Được Mẹ dắt về ngôi nhà Thiên Quốc… 

 

Maria Nguyễn Thị Xuân 

San Diego Tháng 5/2017 

“Kỹ Niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại 

Fatima 1917-2017” 

 
 

 

 

  *** 

 

BỐ 
 
Bố vốn chẳng nói nhiều như mẹ 

Chẳng ríu rít lên khi mỗi buổi con về 

Chẳng bao giờ nói nhớ con nhiều lắm 

Chỉ cuối tuần nào cũng hỏi có về quê. 

Bố ít khi mắng con sai này nọ 

Toàn bênh con mỗi lúc mẹ bực mình 

Khi con ốm bố chẳng cưng chẳng nịnh 
Nhưng suốt đêm dài bố ngồi đó, lặng thinh. 

Lần bố ốm dù rất đau, rất mệt 

Con nằm bên…rông bố ngủ ngon lành 

Bố chẳng đành nếu thấy con mất giấc 
Nên một mình chịu đựng suốt năm canh. 

Bố lạ lắm chỉ thích ăn thịt mỡ 

Bảo nạc dai bố không thích, không ăn 

Con sung sướng ăn hết phần bố gắp 

Mà ngây thơ không hỏi lại một lần. 

Bố là thế như siêu nhân, người máy 

Làm cả đời, da cháy sạm, vai xương 

Bố là bố người bằng da bằng thịt 
Nhưng sao con thấy bố quá phi thường. 

 

Stt... Thứ 5871 

Laik 
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