XIN MẸ ĐỪNG QUÊN
Tin NET: Trong thánh lễ tại La Vang năm 2001, trước cả trăm ngàn giáo dân, trăm linh
mục dâng lời đồng tế. Cha Chủ tế rao giảng lời Thiên Triệu và cầu xin cho những người
bị áp bức, oan hờn, nghèo khổ, nhưng Ngài không nhắc đến những giáo dân và linh
mục vì chống lại độc tài, đang bị bạo quyền VC giam tù tại VN.

Từ trăm hướng đổ về miền Thánh Địa
Và dòng người như thác đến hành hương
Phục vụ kẻ nghèo, thông điệp tình thương
Của Đức Mẹ thật vô cùng cao cả
*
Năm giờ sáng, trống bên kèn rộn rã
Lời thánh ca nhập lễ vút từng cao
Thánh giá cung nghinh, lễ vật rước vào
Ngày Đại Hội thật huy hoàng, trọng thể
*
Trăm Linh mục hiến dâng lời đồng tế
Trước giáo dân đông đúc cả trăm ngàn
Lời nguyện cầu vang Thánh Địa La Vang
Cha Chủ tế ngợi ca ngày kỳ diệu !
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Đức Hồng Y giảng rao lời Thiên Triệu:
" Mẹ hiện ra an ủi những người con
" Trong gian nan, trong áp bức, oan hờn
" Mẹ là Mẹ của những người nghèo khổ "
*
Rồi những tiếng kinh cầu vang với gió
Những ánh đèn rực rỡ sáng muôn nơi
Nhưng...buồn thay, vì...một chỗ, Mẹ ơi...
Gần bên Mẹ vẫn vô cùng tăm tối !!!
*
Là một chỗ người ta không nhớ tới
Hay là không muốn nhớ - Dẫu đêm nay Không tiếng kinh cầu, chẳng giọt lệ cay
Cho những kẻ đang ngục tù áp bức
*
Thưa, chính họ đã can trường thách thức
Kẻ bạo tàn, đòi lại một đời thiêng
Họ đã đứng lên đối mặt bạo quyền
Đã "Phục Vụ Người Nghèo" như ý Mẹ
*
Linh Mục, giáo dân trong ngày Đại Lễ
Quên họ rồi nhưng Xin Mẹ Đừng Quên!!!

Ngô Minh Hằng
Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html [<=bấm vào]

www.vietnamvanhien.org
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