
 

 
 
Lại một mùa xuân đến, một mùa xuân ly hƣơng và xa cách, 
từng cơn gió lạnh buốt cắt vào da thịt, sắp nhƣờng cho 
những tia nắng ấm áp hiền hoà đầu xuân dạt dào tràn vào 
tâm hồn giá lạnh của con ngƣời lƣu vong nơi xứ lạ. 
Hoa mai vẫn nở, hoa đào vẫn tƣơi vì xuân đã về, hoa thì vô 
tƣ, mà ngƣời thì cảm xúc. Họ nhớ lại dĩ vãng xa xƣa và đối 
diện với thực trạng hôm nay, cảnh tƣng bừng của ngày Tết 
tại quê nhà mƣời phần thì ở hải ngoại chƣa đƣợc một. 

 
Làm gì có mùa xuân cho một nƣớc mang tiếng là bốn ngàn 
năm văn hiến, một lịch sử oai hùng. Nay phải tang tóc đau 
thƣơng, dân chúng đã và đang sống trong cảnh lầm than, cơ 
hàn, nghèo đói, mất cả tự do căn bản của con ngƣời, bao bọc 
bởi bức màn sắt dày đặc, do chế độ bạo tàn thống trị trên 
một dƣ đồ “Việt Nam rách nát”. 
Đó là câu hỏi làm ray rứt tâm hồn của ngƣời dân Việt ly 
hƣơng nơi xứ lạ quê ngƣời mỗi khi nghĩ đến mùa xuân của 
dân tộc. Xuân đã đến giao hoà khắp nơi trên vũ trụ, nhƣng 
có lẽ hầu hết ngƣời dân tị nạn chúng ta đều luôn hoài bảo 
với một niềm hy vọng tràn trề. Hy vọng quê hƣơng sẽ đƣợc 
hƣởng cảnh an vui thái hoà và phồn thịnh. 

 
Hy vọng mà mỗi ngƣời VN chúng ta từng ngày đêm cầu 
mong cho gia đình, thân nhân còn ở lại quê nhà đƣợc an 
lành, cầu cho bản thân mình trong cuộc sống cam go, với 
những tình huống khác nhau trong xã hội, gặp nhiều khó 
khăn mà chúng ta cần có nghị lực chịu đựng, đấu tranh, 
vƣơn lên hầu đạt tới thành công theo ƣớc muốn.. 
Ngày Xuân là ngày mừng sự sống, nhƣng sự sống của con 
ngƣời luôn gắn liền với gia đình, không ai từ trên trời cao 
rơi xuống, hay dƣới đất chui lên đơn độc một mình mà 
không có tổ tiên, cha sinh mẹ đẻ, và họ hàng thân thuộc. Vì 
thế, khi mừng sự sống, đƣơng nhiên cũng phải mừng đến 
tình gia đình, tình máu mủ ruột thịt. Mừng tình gia đình tức 
nhận biết đó là hồng ân nguồn gốc sức sống, căn nguyên 
mọi ơn phúc lành mà Chúa đã thƣơng ban cho chúng ta.,. 
 
Nhớ ơn Thiên Chúa là Chúa Xuân, nhớ ơn tổ tiên, ông bà, 
cha mẹ là những bậc sinh thành, nhớ ơn anh chị em, họ hàng 
là những ngƣời chia sẻ đời sống, nâng đỡ chúng ta trong 
cuộc đời. Vì biết ơn Thiên Chúa, chúng ta trung tín thờ 
phƣợng, tuân giữ giới luật, điều răn của Chúa, Vì biết ơn tổ 
tiên, ông bà cha mẹ, chúng ta kính trọng, hiếu thảo với các 
ngài. Vì biết ơn anh chị em, họ hàng, tha nhân, chúng ta đối 
xử yêu thƣơng, nhã nhặn với họ   
Riêng ngƣời Công giáo Việt Nam, mỗi ngƣời chúng ta trong 
những ngày Xuân, hãy hƣớng vọng về Thiên Chúa là Cha 
uy linh hiền ái với lòng tin, kính, mến, cậy trông và khấn xin 
cảm tạ. 
Trong tinh thần Mừng Tết Đầu Xuân và với Tình Xuân dào 
dạt, chúng ta cùng nhau thắp nén hƣơng lòng thành tâm 
dâng lên Thiên Chúa, qua sự cầu bầu vong linh các bậc tổ 
tiên, chúc lành cho dân tộc Việt Nam thật sự đƣợc Tự Do, 
Dân Chủ, Phú Cƣờng, cho gia đình, cho mỗi ngƣời chúng ta 
đƣợc khang an, vạn phúc trong suốt năm mới Tân Mão 2011 
này . 

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 

 

 

 

 

 

Xuân về tƣơi thắm nơi nơi 

Muôn hoa đua nở nhƣ cƣời đón Xuân 

Gió bay  luợn khúc cõi trần 

Líu lo chim hót vang ngân khắp cùng 

Mây trời lơ lững không trung 

Cầu vồng ngũ sắc nhƣ cung... toả mầu 

Nhà thờ vang vọng Nguyện Cầu 

Trầm hƣơng bay bổng…. u sầu mờ xa 

 

Tình Thâm  dâng MẸ  thiên toà 

Bao phen trôi nổi lệ nhòa …đắng cay 

Nhƣng vì Tình CHÚA đắm say 

Ru con vào mộng …ngất ngây Nhà Chầu 

Mỗi ngày Thánh Lễ  nhiệm mầu 

Mình Máu Thánh CHÚA  thâm sâu Ân Tình 

Dấu ấn CHÚA đóng trên mình 

Lửa thiêng xuyên thấu Thánh Linh… tim hồng 

Đốt hồn con mãi thắm nồng 

Say sƣa Tinh  CHÚA một lòng chẳng phai 

Quên đi những tháng năm dài 

Lạnh lùng, hờ hững, nhạt phai …nhiều lần 

 

Giờ đây yêu CHÚA vô ngần 

Mọi chuyện  tín thác bội phần nơi CHA 

LÒNG THƢƠNG XÓT CHÚA bao la 

Che phủ lầm lỗi… con sa vào Lòng 

Mân Côi tràng chuỗi cậy trông 

Cung tiến lên MẸ tình hồng tuổi thơ 

Ai ơi đừng qúa… đợi chờ 

CHÚA là tất cả mộng mơ trong đời. 

Quay về bên CHÚA không dời 

Ăn năn Cải thiện một đời…vui…Xuân 

 

Bên MẸ dìu dắt ân cần 

PhụngThờ THIÊN CHÚA, đầy tràn Thánh Ân 

Thứ Năm phạt tạ hằng tuần 

Yêu thay đền thế bao lần …trái…sai. 

Mƣời một cho đến mƣời hai 

Là giờ cầu khẩn, miệt mài… thiết tha 

 

Xin CHA tha thứ  trụy sa 

Đoan hứa dời bỏ ác ngoa, gian tà 

Thanh tẩy tội lỗi xấu xa 

Hồn xác Thánh Hóa…trổ hoa…Thiên Đƣờng.   

 

CHÚA Xuân gieo rắc Tình Thƣơng 

Thánh Ân , Phúc Đức... muôn phƣơng thái hoà 

 

Kim Nga Trịnh 
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