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TÂM TÌNH THÁNG HAI 

Tháng Hai – Xuân đã qua!   

 

Tôi muốn tắt nắng đi  

Cho màu đừng nhạt mất;  

Tôi muốn buộc gió lại  

Cho hương đừng bay đi. (Xuân Diệu)  

… 

 

Xuân đến xuân đi,   

Xuân về gieo thương nhớ            

Xuân qua để tôi chờ          

Xuân đến xuân đi,   

Xuân về mơn lá hoa,   

Xuân qua rung đường tơ…  

(Đón xuân này, nhớ xuân xưa -Châu Kỳ)  

 

Thế là Xuân đã qua. Những ngày tết cũng đã qua.   

Tháng Hai về, chúng ta hiệp ý với Đức Giáo Hoàng cầu 

nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung 

tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, 

huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất. 

 

Tháng Hai về, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện nhân 

ngày Giỗ 6 năm:  

- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+14.02.2017)   

- Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo (+14.02.2017)  

 

Tháng Hai về, chúc mừng sinh nhật:   
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- Cha giáo GB. Nguyễn Minh Hảo (15.02.1947),   

- Cha GB. Nguyễn Đình Lượng (10.02.1961),   

- Cha Phêrô Lưu Thọ (20.02.1962),      

- Anh Lê Văn Cựu (08.02.195?),   

- Anh Võ Mạnh Kha (01.02.195?),   

- Anh Giuse Nguyễn Minh Thành (02.02.1956),   

- Anh Vũ Đức Trung (28.02.195?),   

- Anh Giang Tiến Thêm (02.02.195?),   

- Anh Trịnh Thanh Toản (21.02-195?),  

- Anh Giacôbê Bùi Ngọc Mai (06.02.1962),   

- Anh Phêrô Nguyễn Thịnh Đức (05.02.1963),   

- Anh Nguyễn Kim Hồng (01.02.1963),   

- Anh Bônaventura Lê Thanh Long (12.02.1963),   

- Anh Phêrô Hà Văn Thịnh (06.02.1963),  

… 
 

Tháng Hai về mang theo sắc Xuân tươi thắm, rồi Mùa 

Xuân lại vội vã ra đi nhường chỗ cho tâm tình của Mùa 

Chay Thánh. Xin cho mỗi người tín hữu có thời gian nhìn 

lại mình để chuẩn bị tâm hồn cử hành mầu nhiệm Vượt 

Qua sắp đến. 
 

Ngày Tết đã qua đi,   

Rồi Mùa Xuân cũng qua đi  

Như giọt hồng trong nắng  

Chỉ còn lại Mùa Chay  

Và tâm tình sám hối  

Từ một nơi thanh vắng  

Tự thẳm sâu cõi lòng… 

Vũ Đình Bình 
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Thư mời hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện  

Tâm tình tháng Hai 

 

Tháng giêng đã qua với nỗi buồn chia xa 2 thành viên 

thân yêu của Gia đình Lê Bảo Tịnh:  

- anh Đôminicô Vũ Đăng Khoa (07.01.2023)  

- và anh Phêrô Đinh Ngọc Châu (30.01.2023).  

Những ngày xuân rộn ràng cũng đã qua. Tháng Hai đến 

với những lo toan thường nhật. “Ngày nào có cái khổ 

của ngày đó.” (Mt 6, 34). Bởi thế, Thánh Phaolô dạy: 

“Quên đi chặng đường đã qua và hướng về phía trước” 

(Pl 3, 13). Đón lấy cái mới, ngày mới, trở nên con người 

mới trong sự quan phòng của Thiên Chúa. 

Trân trọng kính mời Đức Cha, Quý Cha và Anh Chị Em 

cùng hiệp thông tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Gia 

đình Lê Bảo Tịnh, xin cho mọi người sống tâm tình tươi 

vui, tín thác trong năm mới Quý Mão. 

Trong Thánh lễ này, xin hiệp ý cầu nguyện nhân ngày giỗ 

6 năm:  

- Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+14.02.2017)  

- Cha giáo Anrê Lê Trần Bảo (+14.02.2017) 

Xin hiệp ý với anh Nguyễn Văn Kim, cầu nguyện cho mẹ 

là Maria nhân ngày giỗ 100 ngày. 

Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc 5g30 sáng thứ Ba đầu 

tháng, ngày 07.02.2023 
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tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (số 01 Trần Hưng 

Đạo, TP.BMT) 

do Cha Giuse Bùi Công Chính chủ sự.  

Sau Thánh lễ, kính mời Quý Cha, Quý Anh Chị và các 

cháu vui lòng ở lại chia sẻ niềm vui đầu Xuân Mới... 

Trân trọng kính mời. 

Nhóm Admin 
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THÁNH LỄ 
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Ca nhập lễ 

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy 

tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành 

chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Bài Ðọc I: St 1, 20 – 2, 4a 

Bài trích sách Sáng Thế. 

Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật 

bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời”. 

Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi sinh vật 

sống động mà nước sản xuất theo loại chúng, và mọi 

chim bay tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt 

đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: “Hãy 

sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy nước biển; loài chim 

hãy sinh cho nhiều trên mặt đất”. Qua một buổi chiều 

và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm. 

Thiên Chúa lại phán: “Ðất hãy sản xuất các sinh vật 

tùy theo giống: gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất 

tùy theo loại”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã 

dựng nên dã thú dưới đất tùy theo loại, gia súc và mọi 

loài bò sát dưới đất tùy theo giống. Thiên Chúa thấy 

chúng tốt đẹp; và Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy 

dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để 

chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt 

đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy 
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Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh 

Chúa; Chúa tạo thành con người giống hình ảnh 

Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên 

Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi 

nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó, hãy bá 

chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển 

trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: “Ðây Ta ban cho các 

ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống 

trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy 

theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức 

ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn 

thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Và đã xảy ra như 

vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt 

đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là 

ngày thứ sáu. 

Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn 

thành. Ngày thứ bảy Thiên Chúa hoàn tất công việc 

Người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc Người 

đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Chúa chúc 

phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì trong ngày đó, 

Người nghỉ việc tạo thành. 

Ðó là gốc tích trời đất khi được tạo thành. 

Ðó là lời Chúa. 
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Ðáp Ca: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay 

danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a). 

Xướng: Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa 

tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, 

thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi 

mà Chúa để ý chăm nom? 

Xướng: Chúa dựng nên con người kém thiên thần 

một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với 

vinh quang, Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc 

tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con 

người. 

Xướng: Nào chiên nào bò, thôi thì tất cả, cho tới 

những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại 

dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi.  

Alleluia: Ga 14, 23 

Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ 

lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và 

Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia. 
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Phúc Âm: Mc 7, 1-13 

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, 

để nắm giữ tập tục phàm nhân”. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ 

Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài 

môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không 

tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập 

tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi 

người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay 

trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà 

không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác 

nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy 

những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn 

đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng 

bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: 

“Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý 

về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta 

ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó 

sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo 

lý và những luật lệ loài người”. Vì các ngươi bỏ qua 

các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài 

người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như 

vậy”. Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn 

Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật 
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vậy, Môsê đã nói: “Hãy thảo kính cha mẹ”, và “ai rủa 

cha mẹ, sẽ phải xử tử”. Còn các ngươi thì lại bảo: 

“Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có 

thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của 

dâng cho Chúa)”, và các ngươi không để cho kẻ ấy 

giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời 

Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các 

ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”. 

Ðó là lời Chúa. 

Ca hiệp lễ 

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và 

những điều kỳ diệu của Ngài đối với loài người, bởi 

Người đã cho người đói khát được no nê, người cơ 

hàn được tràn trề thiện hảo. 
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MỘT VÀI TÂM TÌNH 

Niềm Vui Mỗi Ngày 

 

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, 

Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. 

Thánh Vịnh 37,4 

 

19 tháng 2.2021 

 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. 

Hoa Tết   

 

Hoa làm đẹp lòng người. Hoa mang lại niềm vui cho con 

người. 

Ngày Tết, mai đào cúc lan, thược dược, quất và ngay cả 

vạn thọ cũng được người người trưng trong nhà để mang lại 

niềm vui cho mình và cho mọi người. 

Để có một chậu hoa đẹp, người trồng hoa phải chăm sóc, 

bón phân tưới nước cực khổ tứ bề, nhất là phải canh đúng 

thời điểm trồng để có được một chậu hoa đẹp vào những 

ngày tết. Nếu canh không đúng thời điểm, niềm vui sẽ 

không có. Và người bán hoa tết cũng thế, họ phải chịu thức 

hôm thức đêm, chịu bao cảnh rét mướt, màn trời chiếu đất, 

để bán hoa. Nếu bán ế, niềm vui của họ cũng chẳng còn. 

Tết của họ chẳng có niềm vui. 

Trên Zingews.vn, chiều ngày thứ năm, 30 tết, có đăng bài 

của Đức Anh với tựa đề: Tiểu thương khóc ròng vì quất bị 

lấy như cướp chiều 30 Tết.  
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“Lợi dụng sự hỗn loạn, nhiều người tranh thủ vào lấy cây 

rồi đi luôn mà không trả tiền. Nữ tiểu thương này bất lực 

nhìn các chậu quất bị mang đi mà không biết phải làm gì.” 

Cho dù “Các cây quất giờ đây chỉ còn giá 30.000-50.000 

đồng/chậu. Có người còn mua được giá chỉ 50.000 đồng 2 

chậu.” (https://zingnews.vn/tieu-thuong-khoc-rong-vi-quat-

bi-lay-nhu-cuop-chieu-30-tet-post1183234.html). 

   

Buồn. Thật buồn. 

Những ngày trước đó, trên trang vnexpress.net cũng nói về 

một người trồng hoa có 400 chậu hoa cúc bị đạp phá gãy 

thân, rớt nụ. Song  nhiều người dân, doanh nghiệp đã chung 

tay “giải cứu” để người chủ có được niềm vui trong những 

ngày xuân về. Có doanh nghiệp đã đặt mua 100 chậu cúc, 

đặt nơi công cộng, mang lại niềm vui cho nhiều người, dẫu 

chậu hoa không đẹp như lòng mong muốn, nhưng tấm lòng 

https://1.bp.blogspot.com/-hepMLxdtscA/YC-snZZMLXI/AAAAAAABcYw/cklKjbRtq_E9hoiyZfPopjyLcK6wjHwkwCLcBGAsYHQ/s1024/Anh_2_zing_1.jpg
https://zingnews.vn/tieu-thuong-khoc-rong-vi-quat-bi-lay-nhu-cuop-chieu-30-tet-post1183234.html
https://zingnews.vn/tieu-thuong-khoc-rong-vi-quat-bi-lay-nhu-cuop-chieu-30-tet-post1183234.html
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thật đẹp biết bao. (https://vnexpress.net/nhieu-nguoi-giai-

cuu-400-chau-cuc-bi-dap-pha-4230479.html) 

 

 

 

Khi nhìn thấy hình người phụ nữ bật khóc vì bị lấy đi mà 

mình không làm được gì, tôi buồn, thật buồn. 

Tôi nhớ lại Thập Điều mà Thiên Chúa ban cho dân Ítraen 

và cho cả chúng ta. 

“Ngươi không được trộm cắp” (Xh 20,15; Đnl 5,19). Và 

được Chúa Giêsu nhắc lại “Ngươi không được trộm cắp” 

(Mt 19,18). 

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2401: “Điều răn 

thứ bảy cấm lấy hoặc giữ tài sản của kẻ khác cách bất 

công, cấm làm hại của cải họ bất cứ bằng cách nào. Điều 

răn này dạy phải giữ công bằng và bác ái trong việc quản 

https://vnexpress.net/nhieu-nguoi-giai-cuu-400-chau-cuc-bi-dap-pha-4230479.html
https://vnexpress.net/nhieu-nguoi-giai-cuu-400-chau-cuc-bi-dap-pha-4230479.html
https://1.bp.blogspot.com/-7asF3hdHnKc/YC-swk5ZC0I/AAAAAAABcY0/E_bczhc-vRMfTB_fvpZU7hD_CmW2vm3fACLcBGAsYHQ/s1024/Anh_3_zing_1.jpg
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lý những của cải trần thế và thành quả lao động của con 

người”. (GLHTCG 2401) 

“Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, nghĩa là cấm chiếm đoạt 

tài sản tha nhân bất chấp ý muốn chính đáng của sở hữu 

chủ”. (GLHTCG 2408) 

Khi được gặp Chúa Giêsu, ông Dakêu đã thưa với Người: 

“Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người 

nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền 

gấp bốn.” Và Chúa Giêsu đã nói với ông: “Hôm nay, ơn 

cứu độ đã đến cho nhà này”. (Lc 19, 8-9) 

“Thiên Chúa chúc phúc cho ai giúp đỡ người nghèo và kết 

án ai lãnh đạm với họ. “Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay 

mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5, 42) “Anh em đã 

được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 

8). Đức Giêsu Kitô nhận ra kẻ được Người tuyển chọn (x. 

Mt 25,31-36) qua việc họ đã làm cho người nghèo. Dấu chỉ 

sự hiện diện của Đức Kitô là “kẻ nghèo được nghe Tin 

Mừng” (Mt 11, 5) (x. Lc 4, 18). (GLHTCG 2443). 

Xuân về, nhìn chậu hoa mình đã “đánh cắp”, bạn có vui 

không? 

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng phải tự hỏi chính 

mình: 

Tôi có “đánh cắp” giấc mơ của tha nhân không? 

Tôi có “đánh cắp” niềm vui của tha nhân làm niềm vui của 

mình không? 

Tôi có “đánh cắp” nguồn sống của tha nhân không khi vô 

tư hưởng dùng những thành quả công khó của họ? 
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Và tôi, tôi tự hỏi... còn gì nữa?! Với bạn thì sao!? 

Xin Chúa cho chúng con được như ông Dakêu, khi được 

gặp Chúa, Chúa cũng nói: “Hôm nay nhà này được cứu 

độ”. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con... 

Nguyễn Thái Hùng 

 

Ngày xuân thăm bạn 

Mùa xuân nói với em điều gì  

Mà sao mắt em vui thế! 
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Ngày xuân thăm bạn  

[30.01.2012 10:55] 

Mùa xuân mùa của tình yêu, mùa của chia sẻ và sum họp. 

Sau buổi hội ngộ tại Ngõ Vàng Quỳ, chúng tôi đến Chi 

Lăng thăm cha Giuse Nguyễn Quốc Loan (lớp Truyền Tin). 

Cha Loan vừa mới được bổ nhiệm quản xứ Chi Lăng thay 

cha Bích. Lẽ ra, anh em lớp Truyền Tin đã có mặt trong 

ngày nhận xứ, nhưng công việc những ngày cuối năm bận 

rộn nên đành lỗi hẹn. 

Ngày đầu năm gặp nhau cũng nhiều điều thú vị. Tôi chợt 

nhớ giai điệu Mùa xuân gọi của nhạc sĩ Trần Tiến: 

Mùa xuân nói với em điều gì  

Mà sao mắt em vui thế!  

Tình yêu nói với em câu gì  

Mà sao tôi thấy em bâng khuâng?   

 

Và cũng thật tình cờ, khi chúng tôi chưa kịp an vị thì anh 

Nguyễn Đức Hoàng (lớp Vô Nhiễm) cũng vừa đến. Anh 

Hoàng là Phó chủ tịch HĐGX đương nhiệm. Anh đã phục 

vụ 4 nhiệm kỳ liên tiếp, đang muốn xin nghỉ, nhưng có lẽ 

anh phải đảm trách thêm một thời gian nữa để giúp Cha 

quản xứ trong bước đầu còn nhiều điều mới mẻ. Cầu chúc 

Giáo xứ Chi Lăng một tương lai tươi đẹp. 

Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới  

Hồn hòa vào cùng với đất trời  

Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc  

Cuộc đời mãi thắm tươi. (Khúc giao mùa - Huy Tuấn)  
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Chia tay nhau, chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Kim Tiến 

(lớp Truyền Tin). Anh Tiến hồi ở chủng viện rất giỏi toán 

và nổi tiếng nhờ đôi tai to nên có biệt danh là Tiến voi. Tai 

anh bây giờ vẫn to như thế, nhưng bệnh tật và 2 lần tai biến 

khiến anh phải nằm liệt, tinh thần và trí óc không còn như 

xưa. Mẹ anh năm nay hơn 90 tuổi, cũng nằm liệt như anh. 

Hai mẹ con anh phải nhờ vào sự chăm sóc của vợ chồng 

chú em ở nhà bên cạnh. Trông chú em cũng rất giống Tiến 

voi, nhất là đôi tai.  

Và cũng thật tình cờ, vừa vào nhà Tiến voi thì có chị H., 

Hội Cựu Chiến Binh phường, đến chúc tết. Chị cho biết là 

các đoàn thể, chính quyền rất quan tâm đến gia đình bà cụ 

và những người già yếu, bệnh tật ở địa phương. Mong rằng 

chị sẽ đem mùa xuân đến với muôn người. 
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Kìa… tiếng chim rộn hát xa vời  

Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về   

Kìa… bóng đêm mùa cũ đâu rồi             

Với anh chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi      

Kìa em tới… Mùa xuân về.  

(Lắng nghe mùa xuân về - Dương Thụ)  

   

 

 

Một người bạn nữa cũng gần giống hoàn cảnh anh Tiến voi. 

Đó là anh Trần Xuân Hải (lớp Phanxicô). Anh bị trầm cảm 

khá nặng, nhà anh ở Giáo xứ Hòa Bình, ngay trên QL.27, 

gần ngã ba sân bay. Lúc đến thăm, anh nhận ra chúng tôi 

ngay, mặc dù đã hơn 30 năm không gặp. Anh tâm sự, rất 

muốn tham gia những buổi sinh hoạt của Gia đình Lê Bảo 
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Tịnh, chỉ sợ lúc “lên cơn” sẽ làm anh em mất vui. Tiễn 

chúng tôi ra về, anh nói: “Cầu xin Chúa phù hộ cho các 

anh”. Vâng, Cầu xin Chúa phù hộ cho chúng ta. 

   

 

 

Nhân tiện, chúng tôi ghé thăm gia đình anh Bùi Văn Thế 

(đã qua đời), thắp cho anh nén nhang ngày đầu năm mới. 

Qua câu chuyện, được biết chị Thế đang gặp khó khăn về 

kinh tế. Rẫy cà phê của gia đình chị nằm trong vùng quy 

hoạch mở rộng sân bay đã bị thu hồi không đền bù. Từ 

ngày anh Thế mất đi, chị một mình tần tảo, không đủ nuôi 4 

đứa con ăn học, phải vay mượn ngân hàng, giờ không biết 

lấy khoản nào trả món nợ đã đến hạn. 
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Xuân về nhưng không phải ai cũng vui vẻ, hạnh phúc.  

Tôi có chờ đâu có đợi đâu  

Đem chi xuân lại gợi thêm sầu? (Chế Lan Viên)  

  

Có một người nghèo không biết tết  

Mang lì chiếc áo độ thu tàn. (Chế Lan Viên)  

Có những người ăn tết trong trang trại, trong rẫy, âm thầm 

hy sinh vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì tương lai con cái. 

Xin chia sẻ Mùa Xuân với các bạn, gửi đến các bạn giai 

điệu của Mùa Xuân yêu thương. 
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Mùa xuân hát trên cánh đồng,  

Gọi màu xanh đến vô cùng  

Mùa xuân hát trong nắng vàng,  

Gọi trời cao gió xôn xao. (Mùa xuân gọi - Trần Tiến)  

 

Từng chồi non xanh mơn man  

Từng hạt mưa long lanh rơi… mùa xuân  

Và trong ánh mắt lấp lánh  

Lời yêu thương, yêu thương ai…   

ngập ngừng… (Thì thầm mùa xuân - Ngọc Châu)  

 

Lạy Mẹ Maria, mùa Xuân đang về trên khắp nẻo quê 

hương, xin Mẹ cho chúng con được sống trong mùa Xuân 

thanh bình, mùa Xuân hạnh phúc, yêu thương.  
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Sớm nay Xuân về lá hoa reo vui  

Yến oanh bay lượn chào Xuân đã tới  

Bé thơ vui đùa tung tăng áo mới  

Cất tiếng hát vang Chúa Xuân đến rồi  

Ngài là mùa Xuân mới  

Lòng người người phơi phới  

Chúa đã ban cho nguồn sức sống ngàn nơi  

Một lòng nguyện đi tới  

Từng ngày được đổi mới  

Cùng hòa niềm vui Chúa Xuân trong cuộc đời. (Chúa Xuân 

– Thế Thông).   

Vũ Đình Bình 

 


