
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 
 

"Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một  

đám đoàn người đông đảo thì chạnh lòng  

thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ." 

(Mát-thêu 14:14) 
 

Chúc Mừng Đại Hội Suy Tôn Lòng Chúa  

Thương Xót Kỳ XIII Tại Long Beach, CA, 

Chúa Nhật 7 Tháng Tư 2013.  
 

Lòng thương xót Chúa bao la  

Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người  

Yếu hèn tội lụy tơi bời  

Nan y bệnh tật thất thời khổ đau  

Giê-su trắc ẩn lệ lau  

Gọi mời từ phụ ta mau về nhà 

Ôi, Cha êm ái mặn mà  

Thứ tha trọn vẹn như là của riêng 

Mến yêu bát ngát triền miên  

Đất trời in dấu thiêng liêng diệu huyền 

Thiên Sai cứu độ uy quyền 

Chở che phù hộ chiếc thuyền nhân sinh 

Khấn xin cùng Đấng Thánh Linh 

Tuôn ban hoa trái quang minh rạng ngời 

Kẻ phàm sao biết lấy lời?  

Chúc khen Thượng Đế dịu vời ngàn năm!  

 

* Nguyễn Sông Núi  
(Huntington Beach, CA, March 25, 2013)  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH (Ngày 7/4): Chúa Nhật hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót; đặc biệt 

để kính lòng Chúa thương xót chúng ta thật sâu xa đến nỗi đã sai Con Một Ngài xuống trần gian, mặc lấy thân phận con 

người để chia sẻ cuộc sống của chúng ta, để rao giảng Tình Chúa Thương Xót cho chúng ta, đã chịu nạn chịu chết trên Thánh 

Giá để cứu chuộc chúng ta, đã sống lại và về trời vinh hiển để mở đường về trời cho chúng ta. Tất cả là vì tình yêu thương 

đối với chúng ta, đúng như lời Thánh Gioan nói: "Thiên Chúa là tình yêu." (1Gio-an 4:8). 

* Lm. Trần Đức Phương 


