
 
VỌNG NGÂN MÙA CHUYỂN XỨ II 
(Kính dâng Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng dịp “chuyển xứ” về Sài Gòn) 
1 
Mới hôm nào đoàn chiên Phát Diệm 
Được reo mừng cảm mến hồng ân 
Chúa thương ban vị chủ chăn   1

Thỏa niềm ao ước tháng năm mong chờ. 
...Chao ôi... 
Mười năm vụt qua như giấc mộng 
Chợt ‘sấm truyền’  xao động đoàn con 2

Chủ chiên ‘chuyển xứ’ Sài Gòn 
Lòng ai xao xuyến xoay tròn mênh mang ! 
2 
Hồi tưởng lại mơ màng hư thực 
Phút đón Người diễm phúc hồi hương 
Giã từ Xuân Lộc – mến thương 
Đường quê Phúc Nhạc đoạn trường: xin vâng ! 
Bao nỗi niềm bâng khuâng xao xuyến 
Bao khó khăn trách nhiệm kề vai 
Nhìn gương Mẹ, phó tương lai: 
Thánh Thần đi trước an bài dẫn đưa. 
3 
Nhớ phút giây Người quỳ hôn đất 
Như hôn lên máu thịt mẹ hiền 
Một lòng thánh hiến vì chiên   3

Quê hương nô nức khắp miền gần xa… 
Phương Đình vọng ngân nga kỳ vĩ 
Thần nhạc vang đại lễ tấn phong 
Như bình minh rạng hừng đông 
Nhằm sinh nhật Mẹ: tơ hồng kết duyên…!  4

4 
Trao nhẫn cưới:  Hiệp Thông- Phục Vụ  5

Trang sử vàng một thuở khắc ghi 
‘Làm dâu’ Phát Diệm- sá gì 
Vẫn con đường ấy  gian nguy chẳng sờn ! 6

Như Ân Giang  chảy nguồn - ơn phúc 7

Tình Cha - con thắm thiết nơi nơi 
Cha gieo mầu nhiệm Nước Trời 
Con chăm cây Mến, gặt Lời thiết tha. 
5 
Ngỡ ‘cuộc tình’ thiên thu gắn bó 
Đẹp như mơ:  Tình Chúa trung kiên  8

Thuyền giáo phận đang tiến lên 
Chợt như mất lái, bập bênh giữa dòng.  

…Chao ôi… 
Người nghẹn ngào trấn an giây lát 
Vẫn con đường ấy… bước xin vâng 

1 Tin bổ nhiệm Giám mục Phát Diệm ngày 25.07.2009. 
2 Tin bổ nhiệm Tổng Giám mục Sài Gòn ngày 19.10.2019 
3 Từ châm ngôn linh mục của Ngài: “Vì họ con xin thánh hiến chính mình con” (x. Ga 17, 19) 
4 Đại lễ tấn phong Giám mục Phát Diệm ngày 08.09.2009. 
5 Khẩu hiệu của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng  
6 Bài hát của Đức Tổng Giám mục 
7 Sông Ân trước nhà thờ Phát Diệm. 
8 Bài hát tiếp theo do Đức Tổng Giám mục viết lời. 



Cầm lòng nén lại bâng khuâng 
Cha- con xác tín, hiệp dâng nguyện cầu ! 
6 
Lời cha khuyên nhiệm mầu sáng tỏ 
Đường thập giá, gương Mẹ rạng ngời 
Buồn đau sẽ hóa an vui 
Vâng theo Thiên Ý, thắm tươi Thiên Đàng. 
Như kỳ mục Việt Nam tiên khởi  9

Rời Sài Gòn về với quê ta 
Nay Người vâng ý Chúa Cha 
Mong cho đất Việt nở hoa Tin Mừng !  
7 

Như hạt lúa gieo trong mục nát 
Mới mọc lên muôn hạt xinh tươi 
Qua thập giá tới nguồn vui 
Danh Cha vinh hiển, Nước Trời hoan ca . 10

Đây giờ:  Sám hối và Nên thánh   11

Tri ân quá khứ, bốn trăm năm 
Chung lòng: Củng cố Đức tin  12

Chấn hưng hiện tại , thắm tình tương lai. 
8 
Vắng bóng Cha ngậm ngùi thương nhớ 
Giọt sương rơi thẫm cả lời kinh 
Mười năm dòng chảy ân tình 
Ước mơ chín hạt  trổ sinh nhiệm mầu ! 13

Một ước mơ bén sâu Lời Chúa’  14

Hai ước mơ trăm họ một nhà 
Ba mơ bác ái đơm hoa: 
Muôn người nhiệt huyết, chan hòa thánh ân…! 
9 

‘Xin Thánh Thần đổ tràn ơn phúc 
Xin thánh hóa hồn xác chúng con 
Thực thi Lời Chúa sắt son 
Cho muôn dân biết kính tôn Chúa Trời’ .  15

Không sống ảo, sống vội, sống kệ  16

Hãy sống thật-sống chậm-sống cho 
Dẫu rằng thân phận bụi tro 
Cậy trông ơn Chúa, ắp vò ơn thiêng. 
10 
Tình Chúa trung kiên : miền hi vọng 17

Nguyện ơn trên rợp bóng Cha yêu 
Đầy ơn thánh đức sớm chiều 
Cho đoàn chiên Chúa thật nhiều an vui. 
Đẹp thay bước chân … đời nhân chứng 18

Thăng trầm luôn chúc tụng không ngơi 

9 Đức Cha Gioan B. Nguyễn Bá Tòng, Giám mục Phát Diệm. 
10 Chủ đề dự án mười năm, gợi hứng từ Kinh Lạy Cha, để đón mừng 400 năm Tin Mừng đến Phát Diệm (1627-2027). 
11 Chủ đề năm mục vụ  2019. 
12 Chủ đề năm mục vụ 2020. 
13 Chín giáo hạt của giáo phận Phát Diệm. 
14 Ba ước mơ của Đức Tổng Giám mục cho giáo phận Phát Diệm. 
15 Lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa và xin mở                          
lòng mọi người để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ”. 
16 Câu băng reo của Đức Tổng Giuse nói với giới trẻ giáo phận Phát Diệm 10.07.2019. 
17 Bài hát của Đức Tổng Giuse viết lời. 
18 Bài: Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng của Đức Tổng. 



Xin vâng cùng Mẹ ra khơi  
Vững tin theo Chúa, Quê Trời vọng ca ! 

 
Đình Chẩn 30.11.2019 


