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  ***  

BIỆT PHÁI GIẢ HÌNH 
Mt 23,1-12 
 
Phô trương công đức giả hình 
Buộc bao gánh nặng chình ình vai ai 
Còn mình không muốn đụng tay 
Việc làm cố ý trình bày người xem. 
Thẻ kinh nới rộng tua rèm 
Muốn ngồi chỗ nhất, đầu....xem hội 
đường 
Ưa được chào bái phố phường 
Ưa được thiên hạ tụng xưng là thày. 
Mả mồ mà lại có hay 
Làm điều họ dạy, họ bày đừng theo 
Lòng chai, dạ đá eo xèo 
Giới răn Lành Dữ luôn đeo bên Người. 
Nhờ ơn Chúa soi sáng thời 
Con tìm điều tốt dù đời thiệt thua 

Tôn lên, hạ xuống sao vừa 
Khiêm nhường, bác ái dẫn đưa trở về. 
Quăng đi gánh nặng u mê 
Vứt đi phiền toái lê thê giả hình 
Con đôi lần có giả hình 
Giúp con thức tỉnh an bình theo Cha. 
Giúp chu toàn tránh kiêu sa 
Ghé vai gánh nặng ách đè tha nhân 
Giúp nhân từ với tội nhân 
Giúp người tứ cố vô thân không nhà 
Mùa Chay tìm đến nhà Cha 
Với lòng sám hối nở hoa Khiêm 
Nhường 
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TÂM NGUYỆN MÙA CHAY 
 
Đây Mùa Chay đã về 
Bốn mươi ngày quý giá 
SÁM HỐI bao tội lụy 
ĐỀN TỘI và HÃM MÌNH 
CẦU NGUYỆN và HY SINH 
Siêng làm việc BÁC ÁI 
Quyết một lòng ĐỔI MỚI 
Sống nền tảng KHIÊM NHƯỜNG 
Cầu xin Chúa xót thương 
Thứ tha bao tội lỗi 
Đời phàm nhân yếu đuối 
Sa ngã đã bao phen 
Hồn con quá hom hem 
Thân xác con tiều tụy 
Chỉ vì vương tục lụy 
Nước mắt đã cạn khô 
Lạy Thiên Chúa nhân từ 
Luôn giàu Lòng Thương Xót 
Con chân thành, tha thiết 
Cúi xin Chúa thứ tha 
Con khao khát như xưa 
Một trái tim trong sạch 
Như pha-lê trong suốt 
In hình bóng Chúa thôi 
 

TRẦM THIÊN THU 

 
TẠ ƠN CON HÁT VANG LÊN 
 
Con mong hoàn thiện Cha ơi 
Con tập nên thánh xin thời giúp con 
Có Cha mọi sự đẹp tròn  
Cha luôn nâng đỡ mỏng giòn con mang. 

ĐỪNG SỢ VÀ HÃY SẴN SÀNG 
Băn khoăn không thể cản đàng con đi 

Chấp nhận khốn đốn, gian nguy 
Luyện rèn kiên nhẫn nắm ghì tay Cha . 

Đừng ôm ấp bả phù hoa 
Đừng hài lòng với qua loa giả hình 
Con nâng niu những tâm tình 
Tạ ơn dâng Chúa bình minh mỗi ngày. 

Phó trao mọi sự trong tay 
Quan Phòng Thiên Chúa an bài đời con 

Nhiều điều chẳng giống ý con  
Lặng im tìm kiếm ngọt dòn Ý Cha. 
Danh Cha cả sáng chan hòa  
Chỉ ai tìm sẽ nhận ra phúc hồng 
Thành công chen lẫn long đong 
Chính là Thánh Ý vun trồng cậy, tin. 

Tạ ơn con hát vang lên  
Bài ca phục vụ trên đàng con đi 
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Cần xin điều gì trong Thánh Lễ? 

  

Cha xứ hỏi các em thiếu nhi: 

 

- Các em cho cha biết trong thánh lễ 

chúng ta cần phải xin điều gì? 

  

Một em giơ tay đáp: 

- Thưa cha, cần phải xin tiền và xin lễ ạ. 

  

Cha xứ: ???!!!... 

 

  *** 

 

Noi gương Chúa hãy rửa chân cho 

nhau 

 

  

Thứ 5 Tuần Thánh cha xứ giảng: 

- Noi gương phục vụ của Chúa, anh chị 

em hãy thực hành bằng cách vợ chồng 

thường xuyên rửa chân cho nhau. 

  

Ngày hôm sau, ông chồng đi làm về 

trước, mở tivi ngồi xem. Bà vợ đi làm về 

thấy vậy nhớ lời cha xứ dặn liền nói: 

- Chồng ơi, tắt tivi đi và mau mau rửa 

chân cho vợ. 

  

Ông chồng nhanh trí đáp lại: 

- Chưa có bữa tiệc ly làm sao rửa chân 

được hả vợ? 

  

Vợ im lặng đi thẳng vào nhà bếp !!!.... 

 

Thanhlinh.net 

Mimosa phụ trách 

 
 

Thưa Mẹ La Vang  
“Vòng tay thưa Mẹ một lời 
Mùa Xuân này nữa,  
nỗi đời quạnh hiu” 
 
Phù du tiếp nối phù du 
 
Một ngày tỉnh mộng giã từ cuộc vui.. 
Tuổi xuân tôi tuổi ngậm ngùi 
Thời gian chấp cánh... cứ lùi mãi xa 
Tuổi thần tiên, tuổi gấm hoa 
Bao nhiêu ước hẹn vẫn là hư không 
Tiếc thương thương tiếc đèo bồng 
Tôi đem tình sử giam trong ngục tù 
Còn lại gì những dòng thơ  
Nổi đau như mới đến từ hôm qua 
Tuổi xuân tôi tuổi nhạt nhoà 
Áo mùa xuân đã phôi pha sắc mầu 
Đành như nước chảy qua cầu 
Đời trăm con nước, biết đâu là nguồn 
Tuổi xuân tôi, tuổi đá mòn 
Hồn như đảo vắng, cõi buồn thiên thu 
Phù du tiếp nối phù du 
Giật mình tỉnh mộng giã từ cuộc vui 
 
(Cảm tác bài giảng của Cha GĐ Đền 
Thánh Mẹ La Vang Hà Quốc Dũng) 

Las Vegas Xuân 2018  
Triều Nghi 
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