Cứu trợ qua sông 2

Phát mền chiếu cho bệnh nhan trại Phong Daktia

Thuốc tây cho Trại Phong Daktia và_Trạm xá DakHa

Anh Em CVK-Sàigòn cứu trợ lũ lụt ở Kontum

30.000 Người Dân Tộc Thiểu Số Tây Nguyên Trở
Lại Công Giáo
23.10.2009
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Cám ơn TS trước.
Nguyễn Đức Lân cvk62
Kính thưa các huynh trưởng,
Từ lúc còn ở CV em đã thích bản này.

(Asianews 20/10/2009) - Trong năm vừa qua, đã có
30 ngàn người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và 20
ngàn người khác chuẩn bị đón nhận Phép rửa
Các số liệu trên đây đã được Đức cha Micae Hoàng
Ðức Oanh, Giám mục Kontum đưa ra trong Ngày
Chúa Nhật truyền giáo 18 tháng 10 năm 2009.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin
Asianews, Ðức Giám mục Kontum nói rằng đây là
công việc của Chúa Thánh Thần, cùng với sự cộng tác
và đóng góp của rất nhiều người.
Kể từ năm 1926, Ðức Giáo hoàng Pio XI đã kêu gọi
mọi người Công giáo cổ vũ hoạt động truyền giáo của
Giáo hội. Trong Sứ điệp nhân Ngày truyền giáo năm
2009, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tái khẳng
định rằng truyền giáo là nhiệm vụ chính của Giáo hội.
Ðây là một nhiệm vụ được Giáo hội Công giáo tại Việt
Nam đề cao nhân dịp chuẩn bị mừng kỷ niệm 350
truyền giáo và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm
Việt nam.
Mới đây, kết thúc hội nghị thường niên tại Xuân Lộc,
các Giám mục Việt Nam đã cho công bố một lá thư
mục vụ trong đó các ngài viết rằng "việc cử hành
Năm Thánh 2010 là cơ hội để mọi người Việt Nam
chia sẻ niềm vui của đức tin".
Năm 2009, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng kỷ
niệm 40 năm truyền giáo tại cao nguyên trung phần.
Các tu sĩ của Dòng đã hiện diện tại vùng này từ năm
1969. Một cuộc cử hành đã được tổ chức hôm Chúa
Nhật 18 tháng 10 năm 2009 tại Trung tâm truyền
giáo của Giáo phận Kontum tại Pleikly. Từ 5 giáo
điểm khác nhau, khoảng 5 ngàn tín hữu, phần lớn
thuộc sắc tộc J'rai và Banar đã đến tham dự thánh lễ
do Ðức cha Oanh chủ tọa.
Chu Văn
Rửa Tội - L'amour C'est Pour Rien (cvk62
Nguyễn Đức Lân)

Nhưng nếu lời pháp bóng bẩy nên thơ bao nhiêu
L'amour c'est pour rien, thì nghe lời việt Tình cho
không biếu không, nghe nôm na xoàng xĩnh thế nào.
Em mạn phép rửa tội cho nó.Xin trình cả nhà xem.
Đặc biệt nếu thầy Hải Vân hoăc Đức Dũng có bản
nhạc có note cho em xin thì hay quá.
1. Thơm như hoa hồng thắm,
Ngon như là trái táo,
Yêu thương dâng tuôn trào.
Thật là ân lộc trời cao.
Tình là gió xuân đượm hương,
Tình là nắng thu nhẹ vương,
Trao ban sức sống cho đời,
Trao ban sức sống cho người.
Tinh yêu Thiên Chúa ban,
Muôn vàn ân phúc luôn ngập tràn,
Tình yêu ,ôi thánh ân,
Chớ nên mua bán, đổi thay.
2. Lung linh như ngọn nến,
Tiêu hao từng giây phút,
Con tim luôn mỏi mòn,
Trọn vẹn nghĩa tình thủy chung.
Tình bừng sáng trong niềm tin,
Tình rợp bóng muôn hồng ân,
Trao ban sức nóng cho đời,
Trao ban hơi ấm cho người.
3. Bao la tình Thiên Chúa,
Yêu thương, ngài tha thứ,
Trao ban con Một ngài,
Làm thành lễ vật dâng hiến.
Tình Trời-Đất nay hợp hoan.
Tình Trời-Đất nay nở hoa,
Ban ơn cứu rỗi cho đời,
Ban ơn cứu rỗi cho người.
Tinh yêu Thiên Chúa ban,
Muôn vàn ân phúc luôn ngập tràn,
Tình yêu,ôi thánh ân,
Chớ nên mua bán, đổi thay.
Tình yêu ôi cao quý,
Không bán mua, đổi thay.
Xin chân thành cám ơn.
Nguyễn Đức Lân

Kính gởi PHS,
Tiến sĩ làm ơn hỏi giùm các niên trưởng nào có bản
L'amour C'est Pour Rien có note cho em xin nhe.
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Thư Cám Ơn (cvk62 Phan Đình Thi)
Kính gởi Gia Đình CVK Sàigòn,
Trước hết, xin gởi đến tất cả quý anh chị em cũng
như quý ân nhân gần xa lá thơ của Cha Tổng Đại
Diện Giáo Phận Kontum để "thay lời muốn nói"
chuyển tới quý anh chị em và qua anh chị em tới
những ân nhân đã, đang và sẽ giúp đỡ những anh chị
em đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do hậu
quả của cơn bão lũ vừa qua tại vùng tây nguyên
những tâm tình biết ơn trong tinh thần trách nhiệm
và chia sẻ.
Nhóm anh chị em CVK Saigon gồm 10 người ( Chủ
xe: Bà Giám Đốc Kim-Sỹ. Tài xế: "Tiến Sỹ" Trịnh Văn
Minh CVK64. Phụ xế: "Phó Giáo Sư" Cao Học Kinh Tế
Quản Trị Nguyễn Văn Lý CVK58. Phóng viên: "Giáo
Sư Tuccology" Nguyễn Duy Sỹ CVK64 và 6 thành
viên tháp tùng trong đó có Đinh Bạt Kiêm CVK62. Vợ
Chồng Thy-Tuyết cùng 2 cháu và một Bà Ân Nhân đại
diện. Rời Sàigòn lúc 18g30 Thứ Tư 21.10 tới Kontum
lúc 08g30 ngày 22.10
-

Trưa 22.20 dùng cơm tại TGM Kontum, nhân dịp
nầy tới thăm và chào hỏi Cha Tổng Đại diện, Cha
Quản lý, Đức Cha Phêrô, các Cha Già nghỉ hưu và
một số quý Cha CVK trong đó có Cha Vị CVK63 ,
Cha Tín CVK64 và Cha Tiến Trung CVK66

-

Buổi chiều viếng thăm Cô Nhi Viện Vinh Sơn 2,
Kon Hra Chot, gia đình Phan Hòa Tri CVK68, Đức
Cha Alexis, Vinh Sơn 1 và buổi tối dùng cơm
chung và hàn huyên với một số CVK Kontum
trong đó có những anh em bị thiết hại do bão lũ
vừa qua như Thế Tôn CVK63, Tri CVK68, Hòa
CVK67, Sơn CVK68 và Khẩn CVK68 ... Bữa cơm
do CVK Kontum thiết đãi với sự chủ tọa của niên
trưởng Nguyễn Văn Nho.

-

Sáng 23.10 thăm 2 Giáo xứ thuộc Cha Sở Tiến Sỹ
Giáo Luật Tín CVK64. Buổi trưa dùng cơm do Cha
Sở Nhà Thờ Chính Tòa Kontum thiết đãi, Buổi
chiều, vượt cơn mưa và giòng nước lũ thăm các
Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 3 và Giáo xứ
Diên Bình của Cha Bá Năng Lý.

-

Cơm tối do Anh Chị Niên Trưởng Nguyễn Văn Nho
thiết đãi. Xin cám ơn Anh Chị

-

Sáng 24.10 lên đường trở về, dùng cơm trưa tại
Hàlan, nghỉ đêm BMT .

-

Sáng 25.10 ghé viếng, cầu nguyện và chia sẻ với
gia đình anh Đinh Bạt Lý (bào đệ anh Kiêm),
dùng cơm trưa tại Đức Minh và trở về tới Saigon
lúc 19g30 cùng ngày.

không kể thuốc men, kẹo bánh và linh tinh) do "Giáo
Sư" Duy Sỹ hướng dẫn rời Saigon lúc 12g00 ngày
20.10 và tới Kontum lúc 17g30 ngày hôm sau . Hàng
được nhập kho với sự trợ giúp của gần 50 em học
sinh và được đặt dưới sự phân phối của Cha Tổng Đại
diện ( Ban Cứu Trợ bão lụt Kontum).
Như thế, chuyến đi với tổng trị giá tiền mặt và lương
thực, quần áo ... khoảng 130 triệu do quý anh chị em
và ân nhân CVK ủng hộ và giao phó đã hoàn tất với
những buồn vui lẫn lộn (sẽ chia sẻ trong những thơ
sau. Hình ảnh sẽ do Phóng Viên Văn Sỹ chuyển). Tiền
xe vận chuyển hàng do một số anh em CVK ủng hộ.
Xin chân thành cám ơn. Chi phí chuyến đi của nhóm
CVK Saigon (di chuyển, ăn uống, nghỉ ...) có các anh
chị em trong nhóm chia sẻ lo liệu.
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả anh chị em và quý ân
nhân đã tận tình giúp đỡ bằng mọi cách từ tiền mặt,
lương thực, vật dụng ... cho tới tuyển lựa, vận
chuyển, bốc xếp, phân phối.
Dự kiến, khoảng giữa tháng 11.09, sẽ chuyển 1 xe
quần áo, lương thực lên Kontum (đang thu gom).
Xin quý Anh Chị Em và Ân Nhân tiếp tục ủng hộ. Xin
cám ơn.
Người tường trình.
GB. Phan Đình Thi.

Riêng chuyến xe chở hàng (khoảng trên 10 tấn, trong
đó có 4 tấn gạo và lương thực, 6 tấn quần áo, vải vóc
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cvk56 Ngô Xuân Tịnh:
Rất cám ơn các bạn đà thúc dục Tịnh tìm cách mặc
cho những vần thơ của Tịnh áo quần đích thực VN để
mọi người có thể dễ dàng tiếp cận.Tịnh đang có
những hạn hẹp trong việc thực hiện đó. Và Tịnh đã
cầu viện PHS. Tuy bận rộn với công việc nhưng PHS
đã mau mắn nhận lời. Xin cám ơn PHS và Tịnh hứa sẽ
học hỏi cách xử dụng lối đánh máy có dấu VN.
Thưa các bạn thiên tai bão lụt đã đổ xuống nước VN
gây nên bao thảm cảnh nặng nề cho nhiều vùng đất
thân yêu trong đó có giáo phân Kontum thân yêu cảa
chúng tạVới cặp mắt đức tin của con cái Chúa chúng
ta thâm tín rằng mọi biến cố đều là sứ điệp tình yêu
Thiên Chúa gửi cho con cái của Người. Thánh Phaolô
đã từng dạy rằng: Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.
Anh em hãy làm như vậy. Đó la điều Thiên Chúa
muốn trong Đức Giêsu. (1Tx 5, 18) Thánh Phaolô
cũng dạy chúng ta ; "Thiên Chúa làm cho mọi sự đều
sinh ích lợi cho nhưng ai yêu mến Người., tức là cho
những kẻ được Người gọi theo như ý định của Người
(Rm 8,28)
Nhìn vào khung cảnh thiên của Kontum điều nầy
càng hiển nhiên hơn. Dân Kontum đa số sống về
nông nghiệp, trồng lúa và hoa màu. Nhưng ruộng
nước ở đây rất ít. Người nông dân trồng trọt trên
cánh đồng bằng hơi caọ Người ta gọi đó là 'đông đất'.
Và thường chỉ canh tác mỗi năm một vụ Vì đất ở gò
cao nên chỉ canh tác được quảng 20 năm là đất bị
bạc màu. Lúa mọc lên rất thấp chó chạy thấy đuôi.
Và sự quan phòng của Thiên Chúa rất tuyệt diệu. Cứ
một chu kỳ chừng 20 năm Người lại cho một trận lụt
thật lớn: nước lụt ngập lênh láng khắp đồng caọ Khi
rút đi để lại lớp phù sa tươi tốt cho đồng lúa để sản
sinh mùa màng sung túc nuôi sống con người những
năm kế tiếp. Năm 72 chiến trận xảy ra ác liệt tại
rừng núi Kontum. Năm đó lại xảy ra trận lụt rất lớn.
Đất do bom đạn cày xới lên trên rừng xanh được làn
nước lụt phủ lấp các cánh đồng thành lớp phù sa thật
dày.
Kontum thân yêu lại vừa trải qua trận lụt thật lớn.Đã
đành do những lạm dụng thô bạo của con người ngày
nay khi khai thác thiên nhiên bóc lột môi sinh qúa
mức nên sự thiệt hại bị nhân lên. Nhưng dù sao
không qua khỏi quy luật quan phong của Chúa từ
nhân. Cùng với bao hội đoàn đoàn thể khác CVK đã
mau tiếp tay xoa dịu sự đau khổ của bao kiếp người
khổ đaụChúng ta tiếp tục cầu nguyện nhiều cho họVà
tiếp tục tiếp sức cho họ vượt qua khó khăn: Và sau
đây là tâm tình gửi về những người đau thương trong
niềm tin vững mạnh vào tình yêu Thiên Chúa và tình
con người một Chạ

Đôi khi mất cả người thân
Gia tài nhà cửa mùa màng cuốn trôi
Phù sa để lại lộc Trời
Mầm xanh cây lúa mau trồi vươn lên
Tấm lòng nhân ái mọi miền
Giúp đời sống lại vươn lên nhục nhằn
Vượt qua đỉnh núi khó khăn
Mong cho cuộc sống dễ dàng tương lai
Phù sa là ít lộc Trời
Phì nhiêu đồng ruộng gia tài người dân
Dù cho thách đố bội phần
Tình yêu đất Mẹ sẵn sàng vượt qua
Ngô xuân Tịnh
Hướng Dương Và Dã Quỳ
Hướng dương quy hướng mặt trời
Một vùng kén chọn sốt đời dõi theo
Dã quỳ thao thức trăm chiều
Cõi lòng khao khát muôn điều mê say
Quay về khắp hướng tỏ bày
Mắt vang rực rỡ ngất ngây đón chờ
Thiên nhiên hào phóng tưng giờ
Cao nguyên trời đất dâng thơ mỗi ngày
Ngô xuân Tịnh
Cầu Mỹ Thuận
Cánh tay bằng thép vươn cao
Ngón dài dây cáp bám vào ximăng
Thành hình rẻ quạt xiên ngang
Nâng cầu nghiêng dốc nhẹ nhàng qua sông
Sông Tiền rộng lớn mênh mông
Chiếc cầu xinh đẹp uốn vồng bắc qua
Hết rồi chậm chạp chuyến phà
Nối liền nhịp sống đôi bờ cách ngăn
Cầu Mỹ Thuận như chiếc khăn
Giữa vùng xanh biếc trắng ngần kiêu sa
Ngô xuân Tịnh
Câu Vọng Cổ
Nghe câu vọng vổ thật mùi
Bao nhiêu giọt lệ sụt sùi thảm thương
Pháo tay nổ lớn hý trường
Từng con sóng nhớ quê hương tràn đầy
Cưu Long gặp lại ở đây
Con sông nướ chảy chở đầy phù sa
Tốt tươi đồng lúa quê nhà
Lưu vong cuộc sống cách xa ngàn trùng
Cõi lòng xao xuyến rưng rưng
Nghe câu vọgn cổ nhắc từng nhịp đi
Quê hương gợi nhớ trăm bề

Lớp phù sa

Ngô xuân Tịnh

Lụt qua để lại phù sa
Cho dù đau khổ xót xa muôn phần

Trong Tay Chúa
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Vịn vào tay Chúa con đi
Đơn sơ tin tưởng khác gì trẻ thơ
Quan phòng ấp ủ từng giờ
Bước chân con mãi trên bờ bình an
Quyền năng của Chúa vô vàn
Tình yêu của Chúa chứa chan tràn đầy
Nườc Trời tìm kiếm miệt mài
Nhu cầu khác Chúa an bài giúp cho

Lòng con tràn ngập dạt dào tình thương
Của Chúa sống lại khôn lường
Từ trên môi miệng lời thường Chúa yêu
Quyền năng Thần Khí huyền siêu
Giúp con thực hiện mọi điều hứa ban
Cuộc đời sung mãn vô vàn
Nâng cao chiều kích không gian nước Trời
Tạ ơn lòng Chúa đời đời

Ngô xuân Tịnh

Ngô xuân Tịnh

Cánh Chim Bé Nhỏ

Suối Trong Lành

Cánh chim bé nhỏ biết bao
Mà sao Chúa gọi bay cao tới trời (Mt 5,48)
Cuộc đơi lộng lẫy Chúa ơi
Vô cùng hứng khởi không lời chứa dung
Lời Chúa hứa thật lạ lùng
Đức tin vào Chúa con vùng lớn lên
Làm nên việc lớn vô biên
Như là chính Chúa làm trên cõi đời
Chúa về Cha ở trên Trời
Lớn hơn công việc con thời làm ra (Ga 14,12-13)
Cuộc đời kỳ vĩ bao la
Sức con hèn yếu làm ra được gì?
Nhưng con làm được là khi
Trong con Chúa ngự thật vì yêu thương
Với ơn sống lại dẫn đưòng
Luôn luôn hoạt động với phương nhiệm mầu
Toàn thân toàn trí ngõ hầu
Lòng con tràn ngập dạt dào tình thương
Của Chúa sống lại khôn lường
Từ trên môi miệng lời thường Chúa yêu
Quyền năng Thần Khí huyền siêu
Giúp con thực hiện mọi điều hứa ban
Cuộc đời sung mãn vô vàn
Nâng cao chiều kích không gian nước Trời
Tạ ơn lòng Chúa đời đời

Gần bên bờ suối trong lành
Cây nhân sinh lại trở thành héo khô
Đàn nai khát nước vật vờ
Nằm chờ cái chết cạnh bờ suối trong
Đó là hình tượng đau lòng
Bao Ky Tô hữu sống trong cuộc đời
Lời Chúa suối nước ngọt mời
Sao không chạy đến để đời héo khô
Giữa đời hỗn độn xô bồ
Đam mê thế tục chỉ lo kiếm tìm
Hạnh phúc ảo ảnh chân chim
Trên bờ cát mịn sóng dìm xoá tan
Phúc âm lời Chúa mở màn
Cuộc đời lý tưởng chứa chan phúc lành
Đàn nai xin hãy nhanh chân
Đến bờ suối mát nước lành thỏa thuê
Ngô xuân Tịnh
Con Người

Ngô xuân Tịnh

Con người cây sậy phất phơ
Đu đua+a trước gió vật vờ chiều hôm
Nhưng con người cả xác hồn
Là hình ảnh Chúa huy hoàng quyền uy
Là sinh vật biết tư duy
Cho nên sức mạnh rất chi phi thường

Cánh Chim Bé Nhỏ

Ngô xuân Tịnh

Cánh chim bé nhỏ biết bao
Mà sao Chúa gọi bay cao tới trời (Mt 5,48)
Cuộc đơi lộng lẫy Chúa ơi
Vô cùng hứng khởi không lời chứa dung
Lời Chúa hứa thật lạ lùng
Đức tin vào Chúa con vùng lớn lên
Làm nên việc lớn vô biên
Như là chính Chúa làm trên cõi đời
Chúa về Cha ở trên Trời
Lớn hơn công việc con thời làm ra (Ga 14,12-13)
Cuộc đời kỳ vĩ bao la
Sức con hèn yếu làm ra được gì?
Nhưng con làm được là khi
Trong con Chúa ngự thật vì yêu thương
Với ơn sống lại dẫn đưòng
Luôn luôn hoạt động với phương nhiệm mầu
Toàn thân toàn trí ngõ hầu

Con Người Mới
Cõi lòng ta hãy cắt bì
Bỏ đi tất cả những gì xấu xa
Những gì bất xứng đều là
Thế gian xác thịt qủy ma điều hành
Mặc con người mới thật nhanh
Giêsu sống lại vận hành đời ta
Đầy tràn Thần Khí Ngôi Cha
Cuộc đời sung mãn ngợi ca Nước Trời
Ba ngôi Thiên Chúa trong tôi
Đồng hành với Chúa suốt đòi thực thi
Lời kinh thánh đã khắc ghi
Như là chính Mẹ bước đi đã từng
Gẫm suy thực hiện không ngừng
Những lời Thiên Chúa nơi cung lòng Người
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Ngô Xuân Tịnh

Huyền Thoại Trầu Cau

Dòng Sông Chung Thủy
Con sông bên lở bên bồi
Anh và em trọn cuộc đời chung đôi
Dòng sông chung thủy suốt đời
Bờ anh xói lở đắp bồi bờ em
Phù sa từ phía bờ em
Bờ anh bồi đắp ngày thên tràn đầy
Cho đi và nhận từng ngày
Tình yêu mật ngọt đong đầy con tim
Dù cho ba nổi bảy chìm
Chín lênh đênh của truân chuyên cuộc đời
Thuyền tình ta vẫn lướt trôi
Tình yêu dẫn lối chân trời bình an
Niềm vui con cháu chứa chan
Dầu ô liu chảy trên bàn tiệc vui
Chùm nho chín mọng xinh tươi
Như là cựu ước muôm đời hứa ban
Hồng ân Thiên Chúa ngập tràn
Luôn luôn phủ lợp muôn vàn yêu thương
Ngô xuân Tịnh
Tượng Đài Tiếc Thương
Đường ngôi chải thẳng chia đôi
Làm thành hai nửa cuộc đời thương đau
Mi cong khép giọt lệ sầu
Nhỏ vào thăm thẳm vực sâu con người
Bàn tay tháp bút không rời
Sợi dây định mệnh thẻ bài của anh
Đặt nơi lồng ngực tạo thành
Tượng đài thương tiếc mông mênh cuộc đời
Thân em giờ chẻ làm đôi
Trần gian hiện thực ngút trời khổ đau
Nửa kia thăm thẳm chìm sâu
Hồn anh biền biệt nơi đâu phương trời
Vành khăn quả phụ anh ơi
Bồng bềnh trắng xóa một trời nhớ thương
Ngô xuân Tịnh
Que Diêm
Níu gần ta bỏ quên xa
Cho thêm tình nghĩa mặn mà quê hương
Thế nhưng đời vẫn lọc lường
Miếng ân tình cứ hóc xương bao lần
Bước chân vạn nẻo đường trần
Tình đời gieo phải những vần chua cay
Dặn lòng chấp nhận xưa nay
Trường đời lẫn lộn điều này diều kia
Tình yêu đừng để phôi pha
Que diêm vẫn sáng căn nhà tối thui
Yêu người luôn mãi mà thôi
Tình yêu sưởi ấm cuộc đời giá băng

Thân cau dong dỏng lên trời
Rưng rưng tàu lá những lời thương đau
Khóc cho định mệnh trớ trêu
Anh em ruột thịt thành khâu vợ chồng
Tìm chồng thành dây trầu không
Thân cau ôm chặt tình nồng leo lên
Tình con hóa đá vững bền
Đốt thành vôi trắng bôi lên lá trầu
Miếng cau róc vỏ trắng phau
Bỏ chung nhai nát thành màu đỏ tươi
Trâu cau tình nghĩa ngọt mời
Khổ đau hạnh phúc tình đời cho nhau
Yêu thương tình nghĩa đẹp màu
Ngô xuân Tịnh
Hạt Giống
Bo bo giữ lấy thân mình
Mãi còn trơ trụi thực tình chẳng sai
Nếu như tự hủy hình hài
Thành cây lúa mới hạt sai trăm lần
Hiến thân thì sẽ đạt thân
Máu hồng tử đạo giống lành Phúc âm
Mọc lên đồng lúa ngút tầm
Ngô xuân Tịnh
Mất Sóng
Ngoài vùng phủ sóng anh oi
Menh mong sa mạc sống đời dơn côi
Tinh yeu nối mạng để rồi
Em chìm đắm đuối biển lời yêu thương
Huong hoa mật ngọt thien duong
Chữa lành băng bó vết thuong tủi hờn
Xóa tan giá lạnh cô đơn
Như mùa đông tuyet nui non lạnh lùng
Đốt len mot ngọn lửa hồng
Tinh yeu suy thoái chập chùng kho dau
Tinh yeu dich thực nhiem mầu
Dựng xây cứu rỗi bền lâu phận người
Ngô xuân Tịnh
Tượng Đài Trái Tim I
Quả tim nguồn cội huyền siêu
Đặt trên ba cột với nhiều đồng quy
Ba Ngôi Thiên Chúa trị vì
Tình yêu tuyệt đối không gì đổi thay
Dựng nên cứu rỗi mỗi ngày
Hồng ân tuôn xuống không giây nào ngừng
Ai xây tác phẩm đặc trưng?
Ai dừng chân lại đã từng gẫm suỷ
Ngô xuân Tịnh

Ngô xuân Tịnh
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Tượng Đài Trái Tim II

Tâm Sự Adam

Trái tim biểu tượng huyền siêu
Đặt trên ba trụ với nhiều đồng quy
Mẹ cha con cái yên vì
Chương trình tạo dựng khác gì Ba Ngôi
Tình yêu chung thủy suốt đời
Hồng ân cứu rỗi chiếc nôi viên thành
Nước Trời ngự đến thật nhanh
Ý Cha thể hiện thế gian trên Trời
An bình hạnh phúc khắp nơi
Ngô xuân Tịnh
Chúa Quan Phòng
Ngồi chờ sung rụng vào mồm
Tôi không làm thế bồn chồn lo toan
Cả hai điều ấy đều nhầm
Trong quan phòng Chúa tôi cầm niềm vui
Tôi hơn bông huệ ngoài trời
Và hơn chim sẻ nhỏ nhoi chuyền cành
Trên đầu tôi ngọn tóc xanh
Chúa đều đếm cả rành rành đấy thôi
Tình yêu Người cứ miệt mài
Quan phòng phủ lấp đời tôi từng giờ
Tôi như đứa trẻ ngây thơ
Đi theo tay Chúa đến bờ phúc vinh
Thực thi Lời Chúa trọn tình
Hồng ân cứu độ Người dành cho tôi
Sống đời sung mãn nước Trời
Như là bảo chứng đời đời Thiên Cung
Ngô xuân Tịnh
Hai Định Mệnh
Nhặt từng giọt lệ em rơi
Anh xâu thành chuỗi đeo nơi ngực nầy
Ru em vào giấc ngủ say
Đan vào tóc rối ngón tay tình nồng
Nụ cười tưoi nở hoa hồng
Anh gom kết lại thành vòng hoa xinh
Đem làm quà cưới cuộc tình
Tình yêu thắp mãi lung linh cuộc đời
Tia nhìn từ mắt có đuôi
Anh gom góp lại để nơi tim hồng
Tình yêu rực cháy mênh mông
Đường đời muôn lối tình không phai tàn
Tóc em từng sợi lang thang
Anh xin kết lại dễ dàng... gì đây?
Võng đưa êm ái thật dầy
Ru em ngày tháng đắm say tình nồng
Tay em êm ái như nhung
Vuốt ve ngày tháng chập chùng tình yêu
Gót sen nhẹ bước yêu kiều
Lãng du đây đó phiêu diêu cuộc tình
Em là định mệnh đời anh
Anh là định mệh Trời dành cho em.
Ngô xuân Tịnh

Vì em rất đỗi trần gian
Để cho anh mãi gian nan một đời
Vi em bản chất trần ai
Cho anh thân phận lạc loài u mê
Giơ tay hái trái đam mê
Là thu nhận cả đau tê phận nầy
Một chiều ảm đạm tỏ bày
Khi Thiên Chúa hỏi tội nầy do ai
Eva người ấy thưa Ngài
Chúa ơi rắn độc là loài gây ra
Thiên đường bít lối vào và
Khổ đau sự chết án ra bây giờ
Di truyền dòng dõi tội nhơ
Chương trình tạo dựng phá cho tan tành
Tình yêu Thiên Chúa mông mênh
Ương mầm cứu rỗi chương trình vạch ra
Tia hy vọng lóe khi mà
Loan tin người nữ mảng xà đạp lên
Ngô xuân Tịnh
Dâng Lên
Trong đền thánh Chúa yêu thương
Tâm hồn thành kính trầm hương ngạt ngào
Tay dâng lên cặp bồ câu
như là con M.e dâng trao Chúa Trời
Hiến dâng dạo khúc đầu đời
Chờ ngày tận hiến trên đồi Canvê
Đứng bên thập giá não nề
Mẹ dâng con Mẹ trao về Chúa Cha
Toàn thiêu hy tế giao hòa
trần gian tội lỗi với Cha trên Trời
Hồng ân cứu rỗi tuôn xuôi
Ngập tràn nhân loại sống đời phúc vinh
Xóa tan hết mọi tội tình
Suốt đời của Mẹ lời kinh dạt dào
Dâng về Thiên Chúa trên cao
Mọi lời Thiên Chúa vâng theo vẹn toàn
Ngô xuân Tịnh
Mắt Năm Dấu
Mắt em dấu sắc như dao
Khi buồn thu dấu huyền vào mi cong
Mở to: dấu hỏi thật không
Tròn vo: dấu nặng cõi lòng ngẩn ngơ
Suy tư: dấu ngã mong chờ
Chau đôi mày liễu thẩn thờ hồi lâu
Dấu nào sóng mắt dạt dào?
Dấu nào ngấn lệ chực trào ướt mỉ
Dấu tình yêu tuổi dậy thì
Xin đừng bạc mệnh cũng vì dấu than
Chút gì dấu lặng nồng nàn
Mắt em nói được muôn vàn tình yêu
Mắt là cửa sổ yêu kiều
Linh hồn nói được bao nhiêu bằng lời
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lặng câm sâu thẳm em ơi
Nếu như hai đứa mà rời mắt nhau
Cùng nhìn một hướng mai sau
Tình yêu xây dựng bao nhiêu mộng đời
Ngô xuân Tịnh
Chớm Thu
Nắng vàng cố níu tiếng ve
Níu chút hạ cuối le te phượng buồn
Mùa thu len lén bước chân
Gọi niên học mới đến sân trường rồi
Con tim náo nức bồi hồi
Ngày vui bỏ lại trường mời thiết thân
Thầy cô bạn mới bao lần
Chất đầy kỷ niệm trong ngăn tim nầy
Chiều thu lãng đãng mây bay
Mang đầy kỷ niệm những ngày xa xăm
Ngô xuân Tịnh

Kính thưa các bác cao niên trưởng,
Hôm nay PJ đọc được thơ của bác Ngô Xuân Tịnh mà
không sợ đọc sai kiểu thơ Bút Tre, PJ cảm động lắm,
trái tim rung rinh theo hồn thơ lai láng của bác.Trước
đây thì nội chữ Da Quy cũng phải đoán mò không
biết là Dã Quỷ hay Dã Quỳ, Da quy (đầu ), Đá Quý,
Đá Quỷ (pierre philosophale), đã quỳ, đã quỵ, đã quy
(tiên), đã (vu) quy, v.v... Huong duong thì không biết
là hướng dương, hưởng dương , hương đuống, v.v...
Tiếng chuông rè dưới đáy biển của PJ đã được bác thi
sĩ Ngô Xuân Tịnh cảm nhận và trả lời, mặc dù PJ
không xứng đáng "xách bút lông cho người".
Còn chuyện PJ hứa ban phép lành tòa thánh Tây Ninh
cho ai viết tiếng VIệt có dấu thì xin các bác quên nó
đi, vì bây giờ PJ mới biết tòa thánh Tây Ninh là của
Đạo Cao Đài. PJ cứ tưởng chỉ có đạo Công Giáo mình
mới có Tòa Thánh, ai dè đạo Cao Đài cũng có tòa
thánh như mình vậy.
Thân ái
PJ

Hơi Thở Quê Hương
Hàng tre đứng cạnh bờ khe
Tươi xanh bóng mát nghiêng che suối vàng
Từng vầng mây trắng lang thang
Gió thu thổi nhẹ mênh mang trời chiều
Sỏi buồn ngủ giữa cô liêu
Đồng trơ gốc rạ tiêu điều khói lan
Hương thu bàng bạc không gian
Quê hương hơi thỏ chứa chan nhiệm mầu
Cho dù phiêu bạt nơi đâu
Hàng tre gợi nhớ sắc màu quê hương
Rung lên cảm xúc khôn lường.
Ngô xuân Tịnh

cvk68 Phúc Jean:

cvk62 Nguyễn Đức Lân:
Kính gởi bác Tịnh,
Nay em mới biết tên bác là Tịnh, hồi nào đến giờ em
cứ tưởng bác là Tình. Thế mới khổ, nhưng em không
đủ tưởng tượng phong phú như PJ để đọc dã quỳ của
ngươi ta đẹp như thế thành da quy.
HOAN HÔ NGUỒN THƠ LAI LÁNG CỦA BÁC. Hy vọng
có thể rung đùi mà ngâm thơ bác.
Chúc bác luôn hăng say sáng tác.
Nguyễn đức Lân,
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Tâm Tình Xê Vê Ca (CVK)
Tháng 11, 2009
cvk67 Trần Văn Hiền:
Thua tất cả,
Có lẽ một số anh em chúng ta vẫn còn nhớ bạn
Philippe Sou, hiện đang ở Montbéton và lo cho các
cha già nghỉ hưu trước đây ở và làm việc tại Kontum
như Cha Faugère khi Ngài còn sống, và hiện nay là
Cha Beysselance, Cha Rannou …. Cách đây gần 2
tháng, em gái của Phillipe Sou qua đời vì bệnh
cancer. Một vài cá nhân cũng đã biết được hoàn cảnh
của gia đình em gái của Phillippe Sou. Thứ 5 vừa rồi,
Bố của Philippe Sou cũng được Chúa gọi về và đã
được an táng ngày hôm qua tại Giáo xứ của Rev
Hùng (em ruột của Hải Fort 68).
Trong tinh thần hiệp thông, xin duoc thông báo để
tất cả anh em góp chung lời cầu nguyện, đặc biệt cho
linh hồn Giuse (Ba của Philippe Sou), sớm được Chúa
đưa về hưởng tôn nhan Ngài.
Kính báo,
Trần Văn Hiền

Thứ sáu, 13-11-2009
Từ 7giờ đến 11giờ: đón tiếp các Yao Phu về tham
dự ngày lễ tại Nhà Thờ Chánh Tòa.
12g00: Cơm trưa. Nghỉ trưa.
14g00: Chầu Thánh Thể khai mạc.
14g30: Thuyết giảng với đề tài: “ Yao Phu trong
công cuộc truyền giáo của Giáo Hội và Giáo Phận”.
15g00: Giải lao.
15g45: Đàng Thánh Giá.
16g45: Rước.
17g00: Thánh Lễ cầu cho các Yao Phu đã qua đời.
18g30: Cơm tối.
20g00: Đức Giám Mục Giáo phận gặp gỡ Yao Phu.
21g30: Nghỉ đêm.
Thứ bảy, 14-11-2009
05g15: Thánh Lễ Trọng Thể.
07g00: Điểm tâm. Bế mạc.

Phút suy niệm ngoài nghĩa trang
Nghĩa trang là chính ngôi làng
Ông bà cha mẹ người thân sống nhờ
Gửi thân xác hạt bụi mờ
Chờ ngày Chúa đến vào giờ vinh quang
Xác thân sống lại huy hoàng
Hiển vinh qua khỏi cánh chung thế trần
Tháng mười một sống thật gần
Ân tình đáp trả người thân nhiều đường
Lại còn liên hệ yêu thương
Mồ côi cô độc nén hương cậy nhờ
Bao nhiêu hy lễ cầu cho
Linh hồn người chết đến bờ bình an
Thiên đàng hạnh phúc ngút ngàn
Hiển vinh chói sáng hưởng nhan Chúa Trời
Ngô xuân Tịnh
TÒA GIÁM MỤC KONTUM
56 Trần Hưng Đạo – Kontum

Để chuẩn bị cho ngày lễ, xin quý cha giúp các Yao
Phu của giáo xứ mình Tĩnh Tâm và lãnh nhận Bí Tích
Hòa Giải trong 3 ngày trước lễ. Xin Quý Cha gửi về
Cha Quản Hạt Kontum số Yao Phu tham dự trước
ngày 10-11-2009. Xin Quý Cha tạo điều kiện cho các
Yao Phu có mặt vào sáng ngày 13-11 để ổn định. Mỗi
Giáo xứ có Yao Phu Trưởng, khi đến xin cho danh
sách của đoàn mình.
Xin Quý Cha tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tổ
của Giáo phận.
Chân thành cảm ơn Quý Cha. Xin Chúa chúc lành cho
mọi việc chúng ta làm.
Kontum, ngày 28 tháng 10 năm 2009
(Đã ký và đóng dấu)
Giuse Nguyễn Thanh Liên
Tổng Đại Diện – Bề Trên Yao Phu.

THÔNG BÁO
Kính gửi: Quý Cha trong Giáo phận.
V/v: Tổ Chức Lễ Thánh Tổ Giáo Phận và Ngày Yao
Phu.
Kính thưa Quý Cha,

Ngày 14 tháng 11 năm 2009 là ngày Kính Trọng Thể
Thánh Stéphano Cuénot Thể, Đấng Khai Sáng Miền
Truyền Giáo Tây Nguyên, là Thánh Tổ Giáo Phận
Kontum và là Ngày Yao Phu. Chương trình ngày lễ
như sau:

----------------------------------------------------Office of The Bishop - Diocese of Kontum
56 TRAN HUNG DAO st, KONTUM city, VIETNAM
Home Phone : 84-60-3862372 - Fax: 84-603862372.
New e-mail: tgmk...@gmail.com
Bishop Michael davi...@gmail.com
-----------------------------------------------------
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Xin Hiệp Thông (do cvk65 Rev Lê Tiên, Phú
Bổn)
Các bạn mến,
Xin gởi đến các bạn hình ảnh của cơn lụt tại AyunPa,
Gialai. Có nhiều vùng trũng hiện nay chưa đi đến
được vì vẫn còn nhập lụt. Hy vọng sẽ có thêm hình
ảnh sau cơn bão.
Thân mến
Lê Tiên
Ayunpa, một thị xã của tỉnh Gialai, và các huyện Phú
Thiện, IaPa, KrongPa đã bị lũ lụt do cơn bão số 11
gây nên lũ lụt nặng nề tại các huyện thị của tỉnh
Gialai, đặc biệt là tại thị xã AyunPa, huyện IaPa,
huyện KrôngPa và Phú Thiện. Các địa danh trên trước
năm 1975 là các quân lỵ của tiỉh Phú Bổn. Đây là một
số hình ảnh của cơn lũ lụt vào lúc 8giờ sáng ngày
3/11/2009.

Figure 3 : Nước dòng sông Pa dâng cao ngập cánh
đồng lúa, nước ơi là nước !

Figure 4 : Nhà máy nước: đưa nước cho nhân dân
dùng

Figure 1 : Cầu bến mộng

Figure 5 : các gia đình trên dường Hùng Vương, thị
xã AyunPa

Figure 2 : một quán ăn ở cầu bến mộng
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Figure 6 : các gia đình trên dường Hùng Vương, thị
xã AyunPa

Figure 9 : Dòng sông Pa, ruộng lúc, nhà, lam một

Figure 10 : Còn đường duy nhật vào AyunPa
Figure 7 :Nước ngập tớ gác

Figure 11 Nước chuẩn bị vào cổng nhà thờ, các căn
nhà đối diện cỗng đã bị ngập
Figure 8 :nước ngập trương học và con đường đến
trương, học sinh nghỉ học
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Nghe Cháu Thuấn cho biết Cha có gọi hỏi thăm. Tôi
đã về lại Nhatrang và sẽ vào lại SG tuần tới, để cùng
anh em CVK-SG gom hàng cứu trợ và chuyển lên
giáo phận KT. Chắc chắn là Cha Tổng và Cha quản lý
không quên Cha đâu (như đã không quên ưu tiên cho
Ayunpa!).

Figure 12 Dọc tỉnh lộ 7, các khu vực dân cư thuộc các
xã của huyện Phú Thiện.

Kỳ nầy anh em CVK-SG làm mau chóng,gọn
gàng,hiệu quả. Tôi nghĩ mọi giáo xứ đều nhận một
phần quà cứu trợ. Nhìn một xe tải không lồ, nhưng so
với nhu cầu tjì chẳng khác nào muối bỏ biển. Khi nào
xe lăn bánh, - mau nhất là 15.11 và chậm nhất là
19.11 - sẽ báo tin để Cha ghé lên TGM xin Cha Tổng
và cha quản lý ưu tiên cho lần nữa.
Chúc Cha SỨC KHOẺ để đôn đáo lo cho con cái mà
không liệt lào kiệt sức. Mong nước lũ đừng vớ vẫn
kéo Cha,thì khốn cho hết thảy.
Hẹn gặp Cha ở Kontum.
Bài
Xin Giúp Lời Cầu Nguyện (do cvk57 Trần Kim
Thông)
Trân trọng báo tin anh em CVK và KMF,
Cha Giuse Trần Sơn Nam đã bị hôn mê 8 ngày (đang
thở Oxi) hiện đang cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa
Tỉnh Gia Lai - TP. Pleiku.

Figure 13 ; Dọc tỉnh lộ 7, các khu vực dân cư thuộc
các xã của huyện Phú Thiện.

Cha Đa minh Đnh Hữu Lộc thì bệnh trầm trọng,xuất
huyết bao tử hiện đang cấp cứu tại Bệnh Viện Đa
Khoa Tỉnh Gia Lai - TP. Pleiku.
Cả 2 Cha nằm gần phòng nhau - phòng cấp cứu Lầu
1 (phía bên phải bệnh viện, ngay chổ bãi giữ xe có
cầu thang đi lên).
Muốn thăm 2 Đấng thì thăm ngoài giờ hành chánh.
GB Kim Thông 57
cvk58 Đ.Ô. Hoàng Minh Thắng:
Mến thăm các bạn CVK –KMF, chúng ta hiệp ý cầu
nguyện cho Cha Trần Sơn Nam và Cha nguyễn-HữuLộc mau bình phục.

Figure 14 : Trường học
Lúc này, các tuyến đường đi huyện IaPa và KrôngPa
đã bị ngập, không có thể đi lại được. Lũ lụt tiếp tục
dâng cao cho đến 3 giờ chiều thì bắt đầu xuống. Cho
tới hôm nay ngày 6/11 có nhiều nơi, những vùng
trũng, vẫn còn chìm trong nước.
cvk62 Nguyễn Thế Bài:
Cha Tiên qúy mến,

LM Giuse Hoàng Minh Thắng
Và ban đại diện CVK-KMF.
cvk56 Rev Nguyễn Hoàng Sơn:
Tôi có thăm hai cha: cha Nam và cha Lộc vào ngày
05/11 vừa qua. Tôi xin gởi đến quí cha, qui anh em
xa gần hình hai cha đang nằm cấp cứu tại bệnh viện
Pleiku. Xin cầu nguyện cho hai cha.
Lm NguyễnHhoàng Sơn.
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Cha Lộc

Sức Khoẻ Cha Nam Và Cha Lộc (do cvk73 Đinh
Minh Quang)
Kính thưa đại gia đình CVK
Hôm qua, em đi thăm hai cha Giuse Trần Sơn Nam
và Đaminh Đinh Hữu Lộc tại bệnh viện Gia Lai. Em
xin thuật lại để gia đình thêm lời cầu nguyện cho hai
cha.
Cha Lộc:
Hiện nay, Cha đã đỡ hơn những ngày mới nhập viện.
Cha có thể trò chuyện chút ít mà không cảm thấy
mệt . Hôm trước thì ngài quá mệt nên chỉ ra hiệu cho
người chăm sóc trả lời giúp.
Ngài bị xuất huyết bao tử nên chỉ uống sữa thôi. Mỗi
lần uống khoảng 20cc sữa và khoảng 2 giờ thì uống
một lần. Khi uống sữa thì ruột rất đau. Sau khi uống
sữa một lát thì đường dưới thoát ra thật là tội.

Cha Nam

Quang và ông câu Tang
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Cha Công CSSR đang cho cha uống sữa
Cha Nam:
Mấy ngày nay Cha càng ngày càng mệt. Cha vẫn có
thể nghe thấy tiếng mình gọi. Cha mở mắt và gật
đầu. Cha vẫn phải thở Oxy. Cha phải ăn qua đường
ống xông qua mũi. Mỗi lần khoảng 20cc sữa và
khoảng 2 giờ thì ăn một lần.

Hai giáo dân đang cho cha ăn sữa
Khánh Thành Nhà Xứ Va Nhà Giáo Lý xứ Tân
Điền
Trưa hôm nay (8/11), tại giáo xứ Tân Điền, cha xứ
Phương Hoà vừa là cha Quản Hạt Kontum đã cắt
băng khánh thành Nhà xứ và 2 dãy nhà giáo lý thuộc
giáo xứ Tân Điền.
Khởi công từ ngày 12/01/2009. Ngày khánh thành:
08/11/2009. Tổng diện tích nhà xứ: 160m2 (gồm: 1
phòng khách, 01 phòng cha xứ, 01 phòng cha khách,
01 phòng nhà ăn và 01 phòng bếp). Nhà giáo lý tổng
diện tích: 448 m2 (gồm 8 phòng). Sân chơi giữa 2
dãy nhà giáo lý: rộng 408 m2.

Điều dưỡng đang kiểm tra huyết áp cho cha

Cha xứ Giuse Đỗ Hiệu cho biết: giáo xứ Tân Điền
gồm trên 3000 giáo dân (2000 người kinh và 1000
dân tộc), nên cần nhà thờ (xây dựng cách đây trên
10 năm) và cần nhiều phòng giáo lý đáp ứng nhu cầu
cho việc giáo lý và những sinh hoạt tôn giáo. Tạ ơn
Chúa công trình đã hoàn thành tốt đẹp và an toàn
nhờ công sức của mọi người trong giáo xứ , các ân
nhân, với sự hỗ trợ quan trọng của Đức Cha, cùng
hăng say nồng nhiệt của cha xứ, nên có những cơ sở
hoành tráng như thế này. Tôi xin gởi vài hình.
Lm Nguyễn Hoàng Sơn
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