
 

                 *Liên Hoa Thơ  DÂNG KÍNH MẸ*  
 
                                         -Muôn hoa khoe sắc đẹp xinh, 
                                          Lòng con ấp ủ bao tình ơn sâu, 
                                          Lời thơ cung nhạc nguyện cầu, 
                                          Dâng lên xin Mẹ cầu bầu chở che, 
                                          Đời con sóng gió trăm bề, 
                                          Sống gần bên Mẹ vỗ về ủi an.  

 
 
 
 
 
 
 
      *“Mẹ Maria là phương thế cứu vớt duy nhất của tội nhân”  (ST Augustinnô) 
 
-Thơ kinh dâng Mẹ tháng Hoa, 
Lòng con ngây ngất chan hòa mến yêu, 
Đời con dù khổ bao nhiêu, 
Mẹ luôn chăm sóc sớm chiều yêu thương . 
 
 
*Sen Thánh                                                                         
Trần gian tội lỗi ngập bùn đen,  
Thiếu nữ Sion, một đóa sen. 
Đẹp lòng Thiên Chúa, câu trinh khiết, 
Thỏa dạ nhân trần, lời chúc khen.  
Trịnh trọng ‘Kính chào’, ngôi thiên sứ, 
Khiêm tốn ‘Xin vâng’, phận tớ hèn. 
Cõi lòng vẹn sạch nên Cung Thánh, 
Duyên Đất, Tình Trời đã đan chen. 
     (Giám mục  Châu Ngọc Trì) 
 
*Sen giữa lầy 
Về thăm vườn cũ thuở Eden, 
Thanh thoát ô kìa một đóa sen. 
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi, 
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen. 



Gọi mời ai giữ gìn cao quí, 
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn, 
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt, 
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen. 
   (Lm Trăng Thập Tự) 
 
*Tình Sen : Mến tặng các Nữ tu 
Dịu dàng thanh thoát áo dòng đen, 
Lúp trắng trùm đầu tựa cánh sen. 
Dâng hiến trời cao dâng hiến gọi, 
Giã từ trần thế giã từ khen. 
Con dâng hiến Chúa hồn trong sáng, 
Ngài đoái thương ai kiếp phận hèn. 
Tiếp bước Can-ve vui thánh lộ, 
Huyết hòa nở rộ sen đua chen. 
    (Mặc Trầm Cung) 
 
*Linh Mục giữa đời 
Kìa ai thanh thoát áo chùng đen, 
Thầm lặng dâng đời tựa đóa sen. 
Sóng đẩy ba chìm không ngại bước, 
Thuyền xô bảy nổi vẫn ca khen. 
Đèn chầu soi tỏ đời thanh tịnh, 
Muối đất ướp tan kiếp mọn hèn. 
Theo Mẹ từng ngày trên nẻo thánh, 
Đường đời thơm ngát hương hoa chen. 
   (Lm Đình Chẩn) 
 
*Sen giữa đời 
Cõi trần hạnh phúc thuở Eden, 
Tinh khiết tỏa hương một đóa sen. 
Dù sống gần bùn luôn khiết tịnh, 
Dẫu rời xa tục vẫn thầm khen. 
Kiêu căng thuở ấy không tuân lệnh, 
Khiêm hạ ngày nay nhận thấp hèn. 
Trần thế hồng ân đang đổ xuống, 
Hương sen ngào ngạt nở đua chen. 
   (Đinh Quân) 
 
+ Ghi chú: Trích Tuyển tập Thơ Văn ‘ Sen Giữa Lầy ‘ do Lm Trăng Thập Tự chủ biên gồm  nhiều tác giả. 

 



-Lạy Mẹ Maria, đóa Hoa Sen yêu dấu của Chúa, xin cho chúng con được thành 

hoa sen trong trắng ngát thơm như Mẹ. Chúng con đẵm trong bùn lầy, xin giúp 

chúng con gỡ khỏi bùn lầy, rũ bỏ hôi hám bùn lầy, để trở nên trong sạch, để 

mầm sen nở hoa sen thơm tho tươi sáng. Xin cho chúng con thành tòa sen xứng 

đáng nơi Chúa ngự, tòa sen tỏa nhân đức, việc lành, như thánh Phaolô nói: Tỏa 

hương thơm Chúa Kitô. Xin cho tất cả chúng thành một làng sen mênh mông, 

sen vĩnh cửu, một đất sen, trời sen bát ngát hương thơm, Trời mới Đất mới của 

Chúa muôn đời. - Amen. 

                       DÂNG MẸ Năm Sắc Hoa Lòng 
 

           ( Tháng Hoa Hiệp thông cùng ĐTC Phanxicô cầu xin cho đại dịch qua mau ) 
                                                        
*Tiến dâng năm sắc hoa tươi, 
Mừng kính Đức Mẹ Chúa Trời cao sang. 
 
Ngàn hoa năm sắc cầu vồng, 
Thơ vương ý nhạc sóng lòng dâng cao, 
Hương thơm lan tỏa ngọt ngào, 
Lòng con trùm phủ biết bao ân tình. 
 
Hoa TRẮNG  lóng lánh tuyết trinh, 
Đồng Trinh Mẹ nguyện dâng mình tin yêu, 
Vẹn toàn nhân đức mọi điều, 
Tôn thờ Thiên Chúa thương yêu loài người. 
 
Hoa VÀNG rực rỡ đẹp tươi, 
Tình yêu Con Chúa mọi điều nêu cao, 
Mẹ đẹp hơn cả ngàn sao, 
Vững lòng tin cậy dạt dào mến yêu. 
 
Hoa TÍM đằm thắm dịu hiền, 
Cúi mình khiêm hạ sớm chiều Xin Vâng, 
Chúa Con Cứu Thế xuống trần, 
Mẹ dâng tâm hồn xác thân cho Người. 
 



Hoa HỒNG rực rỡ gọi mời, 
Mình Máu Thánh Chúa cứu đời trầm luân, 
Mẹ đẹp lòng Chúa muôn phần, 
Đồng Công Cứu Chuộc thế trần khổ đau. 
 
Hoa XANH trời đẹp trong lành, 
Kính mừng Vương Mẫu thánh danh rạng ngời, 
Du dương ngây ngất nhạc trời, 
Thánh Thần chào đón muôn lời ca khen. 
 
 

Đời con còn có Mẹ 

 

 
 

(Kỷ niệm ngày kính viếng Đức Mẹ Long Beach) 
   

*Lời nguyện cầu. 

Xin cho con biết đón nhận: 

- Một Tình yêu cao đẹp nhất, 

- Một Tình yêu trùm phủ cả đất trời,                        

- Một Tình yêu muôn loài đợi trông, 

- Một Tình yêu dâng hiến cả thân xác tâm hồn, 

- Một Tình yêu dâng Mẹ gia đình và những người thân yêu, 

- Một Tình yêu dâng Mẹ những đau thương vì chiến tranh, hận thù, dịch bệnh của 

nhân loại, 

- Một Tình yêu tuyệt diệu mãi muôn đời… 

  

Đó là Tình yêu của Mẹ Maria Từ Ái, 



Hải Đăng của đời con! 

  

* Nhìn hoa tươi đẹp biết bao, 

Trông lên Tượng Mẹ dạt dào yêu thương, 

 Lòng con sao mãi vấn vương, 

Cúi xin Mẹ nhận dâng hương hoa lòng! 

  

Biển trời trải rộng mênh mông, 

Cô đơn Mẹ đứng chờ trông con về, 

Bao năm con sống đam mê, 

Lợi danh đeo đuổi ê chề đau thương. 

  

Đời con dong duổi dăm trường, 

Xác thân khắc khoải trên đường mù khơi, 

Mây đen phủ kín chân trời, 

Bão giông nổi dậy thuyền đời lênh đênh, 

  

Sóng xô vùi dập bồng bềnh, 

Tìm về bến mộng buồn tênh lạc loài. 

Cuộc đời dù lắm chông gai, 

Tình người dù có phôi phai sớm chiều, 
 

Đời con đau khổ đã nhiều, 

Tâm hồn lãng tử bạt phiêu dật dờ, 

Giang tay Mẹ vẫn đón chờ, 

Hải đăng soi lối bến bờ yêu thương. 

  

Muôn hoa hương sắc còn vương, 

Ở bên lòng Mẹ tình thương dạt dào, 

Đời con luôn chỉ ước ao, 

Tình yêu nơi Mẹ không sao phai mờ. 

  

Dù bao Tháng Hoa trôi qua, 

Cả đời con vẫn ngợi ca Mẹ hiền, 

Dưới cây Thánh Giá Chúa truyền, 

Con là con Mẹ vững bền niềm tin, 

Gio-an lời Chúa khắc ghi, 

Cảm tạ lòng Chúa chết vì yêu con.    

  



* Ghi chú: Tượng Đức Mẹ dựng bên bờ biển giữa 2 đường Redondo Ave & Ocean 

Blvd, City of Long Beach- Quí Vị có dịp du lịch Nam Cali, đến chiêm ngắm ngôi 

Nhà thờ Kiếng-Chúa Kitô vĩ đại uy nghi của GP Quận Cam và Trung tâm Mẹ La 

Vang đang kiến thiết cũng nên ghé viếng Đức Mẹ Long Beach, vì nơi đây nhiều 

người cầu xin ơn lành đã được toại nguyện, cả những người ngoài Công giáo. 
 

 
  Dâng Mẹ muôn sắc hoa 
   
Muôn hoa khoe sắc tươi xinh, 
Lời thơ, điệu nhạc, câu kinh diệu huyền, 
Bụi trần lọc suối tinh tuyền, 
Bao nhiêu khắc khoải ưu phiền xua tan. 

 
Lâng lâng đôi cánh vươn dài, 
Vương vương sóng nhạc thiên thai dặt dìu, 
Xanh xanh màu áo tin yêu, 
Nghiêng nghiêng mái tóc, nâng niu tấm lòng, 
Lung linh toả ánh nến hồng, 
Muôn Hoa Dâng Mẹ, cậy trông dạt dào ! 
 
Lâng lâng lòng thoả ước ao, 
Vương vương thơ quyện biết bao nhiêu tình, 
Hồng hồng màu áo đoan trinh, 
Nghiêng nghiêng mái tóc, cúi mình khiêm cung, 
Lung linh toả ánh nền vàng, 
Muôn Hoa Dâng Mẹ cao sang tuyệt vời. 

  
Dòng đời trôi nổi xót xa, 
Tình Mẹ trong con đậm đà biết bao, 
Dù đời tóc bạc gian lao, 
Con vẫn yêu Mẹ dạt dào như xưa. 

  
Đời người sáng nắng chiều mưa, 
Thời gian thoáng chốc như vừa mới đây, 
Năm năm tháng tháng ngày ngày, 
Lòng con yêu Mẹ tràn đầy thiết tha. 

  
Hương lòng dâng Mẹ tháng hoa, 
Cúi mình cầu nguyện trước tòa Nữ Vương, 



Cho lòng nhẹ bớt sầu vương, 
Xin dâng lên Mẹ thanh hương hoa lòng. 

 

Giờ đây nhân loại ngóng trông, 

Đại dịch tàn lụi mới mong an bình, 

Con nguyện tha thiết lời kinh, 

Xin  Mẹ cầu Chúa thương tình thế nhân.   

 

 

 

         *Nhớ mãi những Tháng Hoa Kỷ niệm !  
 

 * Ghi niệm những Tháng Hoa, 

    Dâng Kính Mẹ nơi quê nhà. 

 

‘Con dù lớn vẫn là con của Mẹ, 

Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con ! 

                                    

Vâng thưa Mẹ làm sao con quên được, 

Những tháng Năm thơ ấu tại quê nhà, 

Chuông giáo đường vang vọng gọi thiết tha, 

Đoàn mục tử lại cùng nhau qui tụ. 

 

Dưới chân Mẹ trăm bông hoa rực rỡ, 

Hai hàng đèn nến toả sáng lung linh, 

Ôi muôn người cất cao tiếng cầu kinh, 

Thật đầm ấm vây quanh hang Lộ Đức. 

 

Lòng trải rộng vì cuộc đời đơn thật, 

Các bé thơ niềm mơ ước bao la, 

Mắt tròn xoe với gưong mặt hiền hoà, 

Tim nhộn nhịp đời tuổi thơ là thế. 

 

Những thôn nữ má hồng lên e lệ, 

https://i.imgur.com/WNvfItN.jpg


Tà áo dài che khuất bước chân đi, 

Hồn lâng lâng dạo khúc nhạc xuân thì 

Rước kiệu Mẹ vòng quanh khu xóm nhỏ. 

 

Hoa muôn màu với hào quang rực rỡ, 

Trống chiêng rền theo những cánh hoa rơi. 

Đoàn con chiêm bái Đức Mẹ Chúa Trời, 

Tim rạo rực cùng ca vang khúc hát. 

 

Những cụ già miệng lâm râm lần hạt, 

Mắt mơ màng nhưng nhìn rõ tưong lai, 

Bỗng nuối tiếc sao năm tháng không dài, 

Để tiếp tục dâng lời kinh sám hối. 

 

Riêng chúng con tâm hồn thật vô tội, 

Chỉ thấy vui quên mất cả thời gian, 

Đâu biết đời như mây gió hợp tan, 

Nhìn cuộc sống đầy hoa thơm cỏ lạ. 

 

Bóng Mẹ Hiền trùm lên con tất cả, 

Ôm ấp vỗ về dịu ngọt tuổi thơ! 

Vâng thưa Mẹ con nhớ mãi tới giờ, 

Thời gian đó chỉ còn trong kỷ niệm. 

 

Nhưng dư âm không bao giờ tan biến, 

Con lớn lên theo năm tháng dòng đời, 

Dù nơi đây cuối góc biển chân trời, 

Con vẫn mơ về Những Tháng Hoa Kỷ niệm ! 

 

Đinh văn Tiến Hùng 

 

*Phụ dẫn : 



             Tháng  5 – Tháng Hoa Kính Đức Mẹ: 

Vậy tại sao người ta lại đặt tên cho tháng 5 – tháng Maius – là tháng Đức Maria, 

hay tháng Hoa Kính Đức Mẹ? Như đã nói ở trên, tháng Maius là tháng thứ ba theo 

lịch Rô-ma cổ đại. Người Rô-ma thời ấy dành riêng tháng này để tôn kính Nữ 

Thần Mùa Xuân cũng như để mừng kính sự Đâm Chồi Nẩy Lộc sau một mùa 

Đông héo tàn. Người Rô-ma xưa cũng gọi nữ thần này là Iupiter Maius. Cũng có 

thời gian người Rô-ma coi ngày mồng 01 tháng 5 là ngày Lập Hạ. Vì sự nở rộ của 

các loài hoa cũng như vì sức sống của Mùa Xuân, nên tháng 05 đã được coi là 

tháng đẹp nhất trong năm. 

 

Còn theo truyền thống Công giáo, Đức Maria được coi là “người đẹp nhất trong 

giới phụ nữ”. Trong linh đạo Công giáo, Đức Maria luôn được coi là “Đóa hồng 

của ơn cứu độ”, hay “Mùa Xuân của ơn Cứu Độ”. Vào đầu thời Trung Cổ, các bức 

ảnh hay bức tượng của Đức Mẹ thường được đặt ở giữa những bông hoa, vì các 

loài bông, đặc biệt là bông hồng, chính là biểu tượng cho sự “tràn đầy ân sủng” của 

Đức Maria. Và những bông hoa ấy cũng là biểu tượng của Địa Đàng đã mất. Bên 

cạnh đó, truyền thống Công giáo cũng thường trình bày Đức Maria là “Bông Hồng 

không gai”, hay “đóa hoa đẹp nhất”. Trong khi đó, các bông Đuôi Diều, Hải Quỳ 

và Cẩm Chướng lại được dùng để làm biểu tượng cho “sự đau đớn của Đức Mẹ”, 

còn những bông Linh Lan thì được dùng để làm biểu tượng cho sự tràn đầy ân 

sủng của Người, cũng như là biểu trưng cho ơn cứu độ thế giới. 

 

Người ta đoán rằng, việc dành tháng 5 để tôn kính Đức Maria đã có tại Tây-Ban-

Nha và Bồ-Đào-Nha ngay từ hồi thế kỷ XIII. Hồi ấy, một vài xứ đạo của hai quốc 

gia trên đã sử dụng tháng 05 để tổ chức những cuộc rước hoa, cũng như để đem 

những bó hoa đến dâng kính cho Đức Mẹ. Còn tại Thụy Sĩ, việc dành ngày đầu 

tháng 5 để tôn kính Đức Mẹ đã có từ đầu thế kỷ XIV với Chân Phúc Heinrich 



Seuse (Henri Suzo [OP] – 1297-1366): cứ vào ngày đầu tiên của tháng 05, thì Ngài 

sẽ dành cho Đức Mẹ một sự tôn kính đặc biệt, và dùng những bông hoa để trang 

hoàng cho những bức tượng của Đức Mẹ. Ở Ý, vào thế kỷ XVI, Thánh Philiphê 

Neri (1515-1595) luôn có thói quen là cứ đến ngày mồng 01 tháng 5 hàng năm thì 

tập trung các em thiếu nhi Công Giáo lại quanh bàn thờ Đức Mẹ để dâng cho 

Người những bông hoa tươi thắm và đầy sắc hương. Có tài liệu cho rằng, ngay từ 

đầu thế kỷ XVII, các nữ tu Dòng Phanxicô tại vùng Napoli của Ý, đã dành cả 

tháng 05 như là tháng để cử hành việc tôn kính Đức Mẹ cách long trọng trong 

thánh đường kính thánh Clara của Dòng mình: chiều nào các Nữ Tu ấy cũng đều 

hát kinh kính Đức Mẹ, kết hợp với việc nhận Phép Lành Mình Thánh Chúa. Và kể 

từ đó, tháng kính Đức Mẹ đã nhanh chóng lan rộng ra khắp các Giáo xứ trong 

vùng. Tuy nhiên, cũng có tài liệu cho rằng, việc dành cả tháng 5 để làm tháng Hoa 

kính Đức Mẹ chỉ mãi tới thế kỷ XVIII mới xuất hiện lần đầu tiên tại Ý. Dù sao thì 

sang thế kỷ XIX, việc sử dụng tháng 05 như là tháng Hoa Kính Đức Mẹ đã trở nên 

khá phổ biến tại khắp Âu Châu. Vào ngày mồng 01 tháng 5 năm 1841, ba Nữ Tu 

Dòng Chúa Chiên Lành đã cử hành việc dâng hoa kính Đức Mẹ lần đầu tiên tại Tu 

Viện Haidhausen của họ ở München, Đức Quốc, và đó cũng được coi là buổi tiến 

hoa kính Đức Mẹ đầu tiên tại Đức. 

Ngoài việc tiến hoa kính Đức Mẹ ra thì nội dung của các buổi cử hành này cũng rất 

phong phú và đa dạng. Trước khi tiến hoa, người ta thường Lần Chuỗi, đọc các bài 

suy niệm về Đức Mẹ, cũng như đọc nhiều những lời nguyện cầu cùng Đức Mẹ, và 

hát những ca khúc khác để mừng kính Người. Vào ngày mồng 01 tháng 05 năm 

1965, Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã công bố Thông Điệp “Mense maio” để chính 

thức nhìn nhận tháng 05 là tháng kính Đức Mẹ trong Giáo hội Công giáo. Ngài cho 

rằng, “quả là một truyền thống quý báu khi các vị tiền nhiệm đáng kính của Cha vẫn luôn 

chọn tháng 5, tức tháng Kính Đức Mẹ, để mời gọi toàn dân Ki-tô giáo cùng nhau cầu nguyện 

mỗi khi Giáo hội có nhu cầu, hay mỗi khi có một mối nguy hiểm nào đó đe dọa thế giới”  



 

Ngoài ra, tháng 5 không chỉ được gọi là tháng kính Đức Mẹ Thiên Chúa, nhưng 

đôi khi, tháng này cũng còn được người Công giáo gọi là Vầng Nguyệt Maria. 

Việc tôn kính Đức Maria trong tháng này thường được cụ thể hóa bằng việc Lần 

Chuỗi kết hợp với việc dâng tiến hoa. 

 

( Dòng  Đa-Minh ) 

 

 

 

 

 

                          


