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DÒNG PHAN SINH THỪA SAI ĐỨC MẸ 

 

 

Nhớ hạnh thánh Phan Sinh mở lối 

Ngài ôm hôn người hủi phận nghèo 

Mở đầu tu hội noi theo 

Bệnh cùi cắm đất đèo heo Qui Hòa. 

 

Có sáu chị an hòa khai sáng 

Đến Qui Nhơn vô láng người cùi  

Bệnh nhân không phải sống chui 

Có Hàn Mặc Tử gieo vui Thiên tòa. 

 

Sau chín chục năm qua thành lập 

Quê Kim Châu tấp nập Qui Nhơn 

Đến nay chị Tạo về nguồn  

Lên làm Giám tỉnh nguồn ơn kết lời.  

 

Trại phong hủi chiếc nôi mực thước 

Năm 33 sóng nước cuốn trôi 

Sœur Antoine cất để đời 

Trại cùi thoáng mát, tươi vui quanh nhà.  



 

Trầm hương thắp mặn mà thơm ngát 

Nhờ nữ tu khai sáng nơi này 

‘‘Ân sâu nghĩa nặng tình dày 

Tiền nhân hậu thế từng ngày nhớ ơn.’’ (1) 

 

Theo con số nay còn nhớ đến 

Trên năm ngàn người bệnh chăm lo 

‘‘Thiên thần của Chúa’’ : Nữ tu 

Một lòng tận tụy chăm lo trong ngoài. 

 

Năm 36 thôn đoài xứ Nghệ 

Mở thêm nhà cứu tế La Qua 

54 : đất nước cắt đôi 

Chị em lưu lạc một thời ni tê. 

 

Năm 55 cùng về chốn cũ 

Sau Qui Hòa, tứ xứ khắp nơi 

Lập nhà Bình Thạnh rạng ngời 

Từ nay tỏa sáng một đời soi chung. 

 

Ở Thành Mỹ, Kontum khai tuyến 

Thêm cộng đoàn Bà Huyện Thanh Quan 

Cộng đoàn Ánh Sáng Phan Rang 

Rồi Ban Mê Thuột, cộng đoàn Phước An. 

 

Năm Bảy Chục, cộng đoàn thánh hiến  

Là Suối Dầu, thăng tiến hai vai : 

75 : Thanh Hải, Sao Mai 

Xuân Phong, Bình Giả đường dài trông mong. 

 



Trong Năm Thánh Tỉnh Dòng thiết lập 

Là ‘‘Thánh Tâm’’ cánh chắp bay xa 

Sœur Madeleine Triệu coi nhà 

Vượt qua gian khó tiến xa ngút ngàn.    

 

Thiên niên kỷ 2000 : Nam Định 

Thêm cộng đoàn toan tính : sinh viên 

Hai ngàn lẻ bảy : rao truyền 

Chị em truyền giáo sang miền Phi Châu. 

 

Đi khắp chốn, từ Phi cạnh biển 

Đến Kynea tiếng nói khác xa 

Sénégal, nước non nhà 

FMM truyền đạt hải hà khắp nơi. 

 

Còn Sông Đốc, Mân Côi, Sở Kiện 

Bắc Nam Trung, thăng tiến một nhà 

Trải qua chín chục năm tàn 

FMM trải rộng địa bàn đông tây. 

 

Cộng đoàn thánh chắp tay thành kính 

‘‘Te Deum’’ : Mến, Tín, Cậy trông 

Dâng lên Thiên Chúa tấc lòng 

Trăm năm lạy tạ, thông công cộng đoàn. 

 

Lê Đình Thông  

 

--- 

(1) Thơ Nữ tu Phan Sinh. 


