1. Lời giới thiệu
Các bạn Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi thân mến!
Ban Nghiên Huấn Trung Ương xin hân hạnh giới thiệu ñến qúy Trưởng và các em Thiếu Nhi tập “Mây
Hồng” gồm các bài ca chính thức, các bài hát cho 4 ngành và những bài hát chung cụ thể dùng trong
những sinh hoạt của Phong Trào.
Tập Mây Hồng ñược sưu tầm, gụp nhất, với hy vọng sẽ trở thành hành trang hữu ích cho qúy Trưởng trên
bước ñường phục vụ. Ban Nghiên Huấn Trung ưông xin tri ân ñến các tác giả của bài hát trong tập nhạc
này.
ðây cũng là tài liệu chính thức của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu. Ban Nghiên
Huấn xin trao gởi ñến qúy Trưởng và các em Thiếu Nhi. Mong rằng qúy Trưởng ñón nhận nó như một
món qùa tinh thần và sử dụng cho ñúng với ước nguyện của Phong Trào.
Thân chúc qúy Trưởng thành công trong ơn gọi “làm tông ñồ cho giới trẻ” và luôn hăng say phục vụ Chúa
Kitô qua các em Thiếu Nhi.
Sau ñây là các bài ca chính thức.
2. Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa
Này công dân ơi ñứng lên ñáp lời sông núi. ðồng lòng cùng ñi hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tưông lai quốc
dân cùng xông pha cõi tên làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thây phơi trên gươm giáo.
Thù nước lấy máu ñào ñem báo. Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm
trí, hùng tráng quyết chiến ñấu làm cho khắp nơi, vang tiếng người nước Nam cho ñến muôn ñời. Công
dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ. Công dân ôi! Mau làm cho cõi bờ, thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống
xứng danh ngàn năm giòng giống Lạc Hồng.
3. Thiếu Nhi Tân Hành Ca
Thiếu Nhi Việt Nam ñứng lên trong giai ñoạn mới, theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời. ðược
trang bì dũng mạnh bằng tinh thần mới, tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai. Cùng ñi hỡi các
Thiếu Nhi! Cùng ñi với Chúa Kitô! Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa, là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm
nay. Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai ñoạn mới. Thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi
thường. Bằng Nguyện Cầu, Hy Sinh và một bầu khí mới, tuổi trẻ Việt Nam ñem Chúa cho giới trẻ Việt
Nam.
4. Tuổi Thơ Ca
Em là Tuổi Thơ một ñời trong trắng. Chắp cánh Thiên Thần vui hát tung tăng, vâng lời Mẹ Cha, yêu bạn,
thương Trưởng. Giống Chúa Hài ñồng rạng rỡ Phong Trào.
Là Tuổi Thơ, luôn sống ñơn sơ. Nụ cười luôn tươi nở trên môi: Chiếc khăn hồng ý nghĩa ñời em.
5. Ấu Nhi Ca
ðoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui cười luôn ngoan ngoãn sống ñời Ấu Nhi. Nguyện
bền chí theo gương Chúa Giê-Su tuổi thơ, dưới bóng cờ, em mang Chúa cho tuổi ấu thơ.
6. Thiếu Nhi Ca
Em Thiếu Nhi ơi! Như ngàn tia sáng huy hoàng, vào buổi rạng ñông ñến mang nguồn hơi ấm. Em Thiếu
Nhi ơi! em ñẹp như hoa hướng dương, tươi dịu như hơi gió xuân, ñem yên vui ñến muôn người.
Em Thiếu Nhi ơi! Mắt nhìn em ví sao trời, nụ cười trên môi xóa tan màu u tối. Em Thiếu Nhi ơi! em là
chiến sĩ Phúc Âm, gian khổ nguy khó chớ nao, vui mang Chúa ñến cho người.
7. Nghĩa Sĩ Ca
Vui ca lên Nghĩa Sĩ ñời ñầy diễm phúc. Hồn thanh xuân say niềm lý tưởng cao xa. Vì Nghĩa ra ñi là ñi
Chinh Phục. ðường xa bóng Chúa ñang chờ ñợi ta. Một ñời trẻ trung thành nồng hậu sức thiêng. Hùng
dũng trung thành một dạ trung kiên. Tình bằng hữu, chân thành một dạ vững kiên. Tôn qúy trách nhiệm
sống gương hy sinh. Nghĩa Sĩ Việt Nam sắn sàng hùng tráng, trong sạch hăng hái và quyết tiến bước. Lửa
thần nung nấu tâm cang không ngừng. Mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần. Lý tưởng siêu nhiên thành
tâm yêu mến. Danh Cha cả sáng, nước Cha trị ñến. Noi gương nhiệt thành của Thánh Phaolô. Xông pha
lên ñường làm chứng Phúc Âm.
8. Kinh ñội Trưởng
Nguyện xin Giêsu Anh Cả từ nhân, ngày ñêm ban xuống muôn ơn phúc cho ñội của con. Giúp cho ñoàn
con nên những Tông ñồ nhiệt thành, mở rộng nước Chúa cứu rỗi các linh hồn. ðời con hy sinh nguy khó
chẳng nề. Bền tâm bác ái yêu Chúa yêu người thiết tha. Rước lễ mỗi ngày dâng lên Cha tất cả cuộc sống.

Xứng danh Tông ñồ của Chúa Giêsu.
9. Kinh Huynh Trưởng
Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng tối cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích
mọi người. Xin dạy con biết hy sinh không cần báo ñáp, luôn xông pha không ngại bão táp, ñẹp ý Cha
trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người.
10. Kinh Dâng Ngày
Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó,
chúng con xin cầu theo ý ñức Giáo Hoàng sớm hôm.
11. Kinh Trước Bữa ăn
Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc, cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các
thực phẩm này.
12. Kinh Sau Bữa ăn
ðội ơn Chúa ñời ñời mạch sống, ñã nuôi chúng con hồn xác hôm nay. Nguyện danh Chúa ñời ñời cả sáng,
xuống cho mọi lời ơn lộc no ñầy.
13. Kinh Tối
Trời ñã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả
xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với
bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một ñêm ngủ an bình,
hồn trong xác tươi xinh.
14. Gọi Lửa
Lửa Thiêng ơi hãy ñến, bừng sáng lên trong ñêm âm u soi ñời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy
ñến, bừng cháy lên, mang cho ñời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan. (3 lần).
15. Chào Lửa Thiêng
(1) ố ô ô ồ, (2) ố ô ô ồ(3) Cầm tay nhau quay vòng quanh lửa mới. (4) Lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái.
(5) ñón ánh lửa thiêng, (6) ñây ñoàn ta, chung lời ca (7) bên lửa bập bùng. (
Bập bập bùng lửa thiêng
reo vui, nhạc trầm trầm hòa ca chơi vơi. Lửa rực sáng (9) chiếu ñêm âm u, anh em ơi, ta cùng nhau lên
tiếng ca rằng (vỗ tay 3 cái). (10) Lửa linh thiêng soi màn ñêm u tối. (11) Lửa cháy sáng ấm lòng ai lạnh
lẽo. (12) Lửa thiêng muôn ñời. (13) Ta cùng vui ñem lửa thiêng (14) soi lòng mọi người. (15) ố ô ô ồ, (16)
ố ô ô ồ.
16. Mang Lửa Về Tim
Màn ñêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan, tim ta ñây còn khắc ghi
bao nhiêu mối tình mấn nồng. Lửa ñêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn ñời. Biệt ly muôn
phương ta nguyện ñem lửa thiêng rải rắc khắp chốn, mong mai sau ngọn lửa thiêng cháy lên ñốt lòng mọi
người. (cầm tay nhau hát 3 lần, chậm và êm dần).
17. Ca Tạm Biệt
Rời tay chúng ta vui lên ñường nghĩa vụ. Bạn ơi ñừng quên nhé phút giây xum vầy. Tay trong tay mình
vui lên nhé. Tim sắt se sầu thương não nề. Vui ra ñi sầu vương trên mắt. Xa cách nhau mình nhớ nhau
hoài.
18. Sau ñây là những bài hát dành cho Ngành Tuổi Thơ
19. Ai Sinh Nuôi
Ai sinh em trên ñời? Là Ba Má em. Ai cho em no ñầy? Là chính Chúa Trời.
Ai thương em, thương nhiều? Là Thiên Chúa em. Ai cho em lên trời? Là chính Chúa Trời.
Ai cho em vui nhiều? Là Thiên Chúa em. Ai cho em vui hồi? Là chính Chúa Trời.
20. Hoa Hồng Bé Thơ
Ai muốn cao trọng trên nước Thiên ñàng hãy nghe rằng. Nên giống bé thơ lời Chúa phán xưa còn ghi sâu.
Thiếu Nhi ơi ta gắng sống ngoan ngùy ñơn sơ. Sống ngây thơ thì Chúa yêu ta rất nhiều.
21. Mây Hồng
Ươm mát tuổi thơ em bằng tiếng ca ngọt mềm. Làm vui tuổi xuân em trong ca múa triền miên. Như xưa
áng mây hồng dìu ñưa người sa mạc. Như Mana rừng xưa tựa suối mát mật ong.
22. Mơ Về Trời
Em mơ làm cánh chim, bay lên tới Thiên ñàng. Nơi em vẫn hằng mong ñể ñược nhìn thấy Chúa. Chim ơi

này chim ơi! Khi chim về Thiên ñàng, chim bay về ngang ñây cho bé nhắn mấy lời.
23. Nước Trời Và Trẻ Nhỏ
Này ai ơi hãy ñể trẻ nhỏ tiến lại gần ta, này ai ơi hãy ñể trẻ nhỏ tiến lại gần ta. Vì nước trời là của chúng
nó, vì nuớc trời là của bé thơ.
24. Tình Ca Tuổi Thơ
Mắt em ñẹp vì yêu thương lên ngôi. Má em hồng vì môi luôn xinh tươi. Tóc em mướt tựa như câu ca vui.
Hiền như chiều xuống tiếng ru hời.
25. Tuổi Nào ñẹp?
Nếu ai hỏi em: Tuổi nào ñẹp nhất? Em sẽ thưa rằng là chính Tuổi Thơ. Sống vô tư biết gì buồn chán. Vui
chơi hát ca: ñời có thế mà thôi.
26. Tuổi Thơ
Nhìn lên trời cao em mơ tới quê Thiên ñàng. Em khẩn cầu Thiên Thần cho em ñôi cánh. Bay bổng tới mây
trời cao xanh bao la. Chắp cánh bằng một ñường bay tới Thiên ñàng.
27. Ước Mơ ñơn Sơ
ðoàn con ñây, ñây những trẻ thơ. Dâng lên Chúa ước mơ ñơn sơ. ðược Chúa yêu và yêu Chúa chân
thành. Hằng dễ thương và ngoan ngoãn vâng lời.
28. Yêu Má Ba
Em yêu má, em yêu ba, yêu má ba, yêu bằng vâng lời. Em yêu má, em yêu ba, yêu má ba trót cả ñời em.
29. Sau ñây là những bài hát dành cho Ngành ấu Nhi
30. Ấu Nhi Ca 2
Như những nụ hoa xuân xinh. Em ấu Nhi luôn hiền hòa, luôn vui cười tươi như hoa. ðời em nguyện luôn
chăm ngoan, noi theo gương Chúa Hài ðồng, em yêu ñời mến mọi người và sống mãi tuổi ngây thơ.
31. Ấu Nhi Ngoan
Em là Ấu Nhi, em luôn ngoan hiền. Em là Ấu Nhi, em yêu Giêsu. Em vâng lời, em chuyên cần ngày ñêm
cố gắng. Em vâng lời, em vui ñùa, em luôn chăm ngoan.
32. Bài Hát Này
Bài hát này con hát cho Chúa nghe. Một lần thay cho suốt cả ñời. Bài hát này con hát sao thích ghê. Là
bài ca con yêu Chúa nhiều.
Bài hát này con hát Ba Má nghe. Một lần thay cho suốt cả ñời. Bài hát này con hát sao thích ghê. Là bài
ca con yêu Ba Má nhiều.
33. Bé Muốn Lên Thiên ðàng
Bé muốn lên thiên ñàng nhưng bé hổng biết làm sao (nè). Bé muốn lên thiên ñàng thì bé phải làm thế
nào?Bé muốn lên thiên ñàng phải mến Chúa à nghen. Bé muốn lên thiên ñàng phải yêu hết mọi người.
34. Cánh Của Em
Từ thế gian, trông lên thiên ñàng, ơi cao quá là cao, em biết lên làm sao. Từ thế gian, trông lên thiên
ñàng, nhưng với cánh của em, em gắng bay xem nào. Cánh của em là vui cười ngoan ngoãn, cánh của
em lòng trong trắng xinh tươi.
35. Có Chúa
Nhìn sao lấp lánh trên trời, nhìn cây xanh tốt muôn nơi. Em tin có ñấng tác sinh nên: ñó là chính Chúa
Trời. (2 lần)
36. Dấu Thánh Gía
ðưa tay lên em làm Dấu Thánh Gía: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Yêu Ngôi Cha vì Cha là Chúa,
ñấng toàn năng ñã tác thành vạn vật. Yêu Ngôi Con vì là ñấng Cứu Chuộc, ñã hy sinh chịu chết cho em.
Yêu Ngôi Ba là ðức Chúa Thánh Thần, ñã ban ơn gìn giữ em luôn.
37. ðôi Bàn Tay
ðôi bàn tay em bé tí xíu. Mười ngón tay của em xinh ghê. ðây tay phải, ñây tay trái, mười ngón tay sạch
ñều. ðôi bàn tay em bé tí xíu. Mười ngón tay của em xinh ghê. Tay giặt quần, tay giặt áo, bồng bế em
quét nhà.
38. Em Có Biết

Này em, em có biết Cha ta là ðức Chúa Trời. Này em, em có nhớ Con Ngài là ðức Kitô. Giờ ñây em vui
sống cũng là nhờ ơn cứu chuộc. Vậy em luôn bác ái, vâng lời biết thương mến Người.
39. Em Ra Về
ðã ñến giờ em ra về, em khiêm cung tạ ơn Thiên Chúa. Chúa muốn rằng: Em chuyên cần, hy sinh vâng
lời ba má luôn. ðã ñến giờ con ra về, ôi Giê-Su lòng con yêu mến. Chúa chúc lành: Ban ơn nhiều, ban
cho muôn người con mến yêu.
40. Em Xin Yêu
Em xin yêu em xin yêu muôn người. Trong con tim em xin yêu Chúa Cha. Em xin yêu em xin yêu mọi
người. Yêu anh em và nhất là mẹ cha.
41. Hái Bông Hoa Hồng
Hái bông hoa hồng em cầm em ngắm. Hoa xinh quá nhưng không biết do ai làm ra. Giữ bông hoa hồng
em về hỏi má. Má cười bảo em chính Chúa Trời làm ñó con à.
42. Hỏi Mẹ
Em hỏi Mẹ: Có bao nhiêu Chúa. Chúa trên trời hay Chúa ở ñâu? Em hỏi Mẹ: Có bao nhiêu Chúa? Mẹ trả
lời có một Chúa thôi.
43. Này Em Hãy Nghe
Này em hãy nghe anh nói: Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Và em hãy nghe Chúa nói: Chính Ta dựng nên
muôn loài. Cùng nhau ta vui múa hát, Thiên Chúa hằng ở với Ta. Làm sao em luôn xứng ñáng, xứng danh
là con Chúa Trời.
44. Thiên ðàng Búp Bê
Em có Ba (là) em có Má. Má yêu em như suối trên nguồn. Từ ngày sinh ra Mẹ nâng như trứng. Mẹ hứng
như hoa Mẹ ôm vào lòng.
45. Ước Mơ Của Bé
Một hôm má bé hỏi bé rằng: Mai sau con lớn con ơi làm gì. Thẹn thùng bé núp áo mẹ, che tay lên miệng
con thưa mẹ rằng: Nguyện trời cho bé chóng khôn, cho con chóng lớn, con vào Thiếu Nhi. Nè con con
nghe mẹ nói nè: Con vô như thế ñể con làm gì? Rót rè bé cắn móng tay, khoanh tay trên ngực con thưa
mẹ rằng: Nguyện Cầu, Rước Lễ, Hy Sinh, thi ñua bác ái, Tông ñồ má ơi.
46. Về Miền ánh Sáng
Bé ước mơ có ñôi cánh Thiên Thần. Em sẽ về bay về miền trời ánh sáng. Em lên thiên ñàng, bay qua non
ngàn. Và bay tới (tới). Miền Trời ánh Sáng!
47. Sau ñây là những bài hát dành cho Ngành Thiếu Nhi
48. Anh Em Ta Về
Anh em ta về cùng nhau ta quay quần (nè), một hai ba bốn năm. Anh em ta về cùng nhau ta xum họp
(nè), năm bốn ba hai một. Một ñều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau ñi, ba cầm tay chắc nhé không
muốn ai chia lìa. Bốn nhớ rằng chúng ta bốn biển anh em một nhà. Năm nhớ mãi tình này trong câu ca.
49. Bác ái
Bác ái là yêu người không phân biệt một ai, không biệt sang hèn giàu nghèo hay khác chí hướng. Bác ái
là yêu người, yêu tất cả mọi người, yêu trong tình yêu Chúa: sẵn sàng vì Chúa yêu.
50. ðếm Sao Gọi Người
ðếm ánh sao ñêm tôi gọi người. Hồng xanh xanh hồng xanh sáng xanh. Ngôi sao xanh kia chính là anh.
Ngôi sao vàng ñó của chò ñây. Không có ngôi sao nào là ngôi sao ñen.
51. Gặp nhau ñây
- Gặp nhau ñây xin trao nhau nụ cười làm quen. Gặp nhau ñây xin trao ánh mắt làm thân. Gặp nhau ñây
xin cho nhau tiếng hát. Gặp nhau ñây xin cho nhau tiếng nói. Gặp nhau ñây xin cho nhau tình người Việt
Nam.
- Gặp nhau ñây xin yêu thương mở rộng vòng tay. Gặp nhau ñây xin yêu thương nối kết bàn tay. Gặp
nhau ñây cho mai sau luyến nhớ. Gặp nhau ñây cho tương lai nuối tiếc. Gặp nhau ñây xin cho nhau ngàn
vạn lời thương.
52. Khăn Thiếu
Khăn của em màu xanh nước biển. Màu xanh nói lên ñời sống mang nhiều hy sinh. Nhưng màu xanh còn
mang nhiều ý nghĩa: màu xanh nói lên ñời sống em nhiều kiêu hùng.

53. Khẩu Hiệu Thiếu Nhi
Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông ñồ. Khẩu hiệu Thiếu Nhi em bền tâm tuân giữ. Cầu nguyện, rước
lễ, hy sinh, làm tông ñồ. Khẩu hiệu Thiếu Nhi em chẳng quên bao giờ.

54. Lãnh Nhận Lời Chúa
Lãnh nhận lời Chúa em ơi xiết bao mừng vui. Lãnh nhận lời Chúa em ơi gắng ghi trong lòng. Em nhớ rằng
Thiên Chúa yêu em. Ngài yêu em không bờ bến, Ngài yêu em ñến muôn ñời.
55. Lời Hứa Thiếu Nhi
ðôi bàn tay trời ban cho em. ðây ngón trỏ em hứa nguyện cầu. Ba ngón sau em nguyện hy sinh (nè).
Rước lễ (nè). Làm việc tông ñồ chuyên chăm. Với bốn ngón tay xếp ñều, em quyết giữ lời chào Thiếu Nhi:
Hy Sinh.
56. Lý Tưởng Của Tôi
Lý tưởng của tôi là ñem Chúa cho muôn người. Lý tưởng của tôi là ñuốc chiếu soi ngàn nơi. Lý tưởng của
tôi là vui xây ñời bác ái. Lý tưởng của tôi là gieo mến thương ngàn nơi.
57. Nào Ai Bước
Nào ai bước ñều bước mau lẹ mà một khi bước mau sẽ tiến ñều. Còn ai bước mạnh sẽ mau mệt. Ấy muốn
bước ra sao tùy người. La lá lá lá la là, là là là la la. Là lá lá lá la la, lá lá la la la là.
58. Người Khôn
Người khôn xây trên ñá ngôi nhà chắc chắn và xinh. Người khôn xây trên ñá ngôi nhà chắc chắn và xinh.
Khi mưa rớt rơi trên mái nhà. Trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Trời mưa rơi xuống nước dưới
sông dâng lên. Xây trên ñá ñứng luôn vững bền.
Người ngu xây trên cát ngôi nhà không chắc và xinh. Người ngu xây trên cát ngôi nhà không chắc và xinh.
Khi mưa rớt rơi trên mái nhà. Trời mưa rơi xuống nước dưới sông dâng lên. Trời mưa rơi xuống nước dưới
sông dâng lên. Xây trên cát sóng xô tan tành.
59. Qua Biển ñỏ
Qua biển ñỏ ta về quê ta. Ta hân hoan ca vang trời ñất; một hai ba bốn, bốn ba hai một. Qua biển ñỏ ta
vẫn khô chân Chúa dắt ta như phượng hồng. Chúa ñánh tan bao quân bạo tàn, ñưa ta về miền quê hương
ta.
60. Vào Sa Mạc
Tiến mau lên nhé ta lên ñường vào sa mạc. Trời biển bao la hay rừng sâu không chùn bước. Tiến qua
thung lũng hay lên ñồi núi cao. Chúng mình ñi về ñất hứa nơi mong chờ.
Hát lên muôn tiếng âm vang về tận xa vời. Nhạc trổ muôn cung cho sầu tan vơi niềm nhớ. Tiếng ngân
cao vút xua ñêm dài tối tăm. Tiếng hò khoan vọng lên mãi trên lưng trời.
61. Về ðất Hứa
Tiến về miền ñất phì nhiêu. Ta về miền ñất hoa màu. Lên ñường về miền ñất hứa. ðến nơi ta mong chờ.
62. Vòng Tay Cho Người
Ngày xưa Chúa Kitô thập gía vác trên vai, vòng gai cuốn trên ñầu Người ra pháp trường. Người ñi chết
cho tôi, Người ñi chết cho anh, chết cho em, ñi chết cho người người hôm nay. Người ơi có nhớ: Người ñã
chết cho ñời. Người ơi có hay, xin cho Người vòng tay.
Ngày nay Chúa Kitô, tình mến thắm con tim, tình yêu nhuộm máu ñào Người ñi cứu ñời. Người ñang sống
trong tôi, Người ñang sống trong anh, sống trong em, ñang sống trong lòng ñời hôm nay. Bạn ơi có nhớ:
Người ñã sống lại rồi. Alleluia, ca lên nào bạn ơi.
63. Yêu Mến Mẹ Cha
Yêu mến Mẹ Cha, yêu trên ñầu tôi. Yêu mến Mẹ Cha, trong qủa tim này. Yêu mến Mẹ Cha, yêu trên ñầu
gối. Yêu mến Mẹ Cha, trên tồn thân tôi.
64. Sau dây là những bài hát dành cho Ngành Nghĩa Sĩ
65. Ánh Mắt ðong ðầy
Tôi ñã gấp ánh mắt anh ñong ñầy tình thương. Tôi ñã nhìn thấy mắt anh vương tình thân mến. Mình giận
hờn mà chi anh! Mỉm cười rồi mình quên ñi. Nắm tay nhau ta gắng giúp nhau mà ñi.
66. Con Tim Trên Bàn Tay
Con tim trên bàn tay, em trao trao anh này. ðong ñưa nơi bàn tay, tình yêu thương yêu vơi ñầy. Hò lơ hò

lớ hò lờ. Hò lơ ho lớ ho lờ.
Con tim em còn ñây, em thương trao cho người. Yêu thương trong tầm tay, mình trao nhau câu này. Tình
tang tang tính tang tình. Tình tang tang tính tang tình.
67. Giêsu Kitô
Giêsu Kitô Con người tuyệt diệu. Giêsu Kitô Người Anh dấu yêu. Giêsu Kitô tương lai với Ngài. Vinh quang
cho Ngài Giêsu Kitô. (2 lần)
68. Gọi Tình Người
Gọi tình người lên ngôi trong ánh mắt trong con tim. Gọi tiếng nói yêu thương xây ñắp cho tình người thế
giới. Cho con tim luôn ñược nghe tiếng nói trong niềm tin. Vang lên trong muôn nơi trong anh tôi như
muôn tiếng nói hòa bình.
69. Lời Chúa
Lời Chúa là ánh sáng chiếu soi trên mọi lồi. Lời Chúa là ánh sáng dẫn tôi ñi vào ñời.
a- Tôi hân hoan bước ñi bình an, không lo chi những ngày bão tố.
b- Hôm nay tôi bước ñi bình an, tương lai tôi mai ngày rỡ ràng.
70. Lưu ðầy Sa Mạc
Dân ta sống lưu ñầy trong Sa Mạc. Bốn mươi năm bao nhung nhớ ngập tràn. Ta không nghe Giavê bao
biến cố lầm than. Nhưng Giavê yêu ta dẫn ta về bình an.
Maisen dẫn ta về nơi quê nhà. Bước hoang vu in sâu vết ñậm ñà. Ra ñi trong miên man về ñất hứa của ta.
Mang trên vai ñau thương vẫn mong chờ hòa ca.
71. Nền Tảng Giáo Hội
Phêrô con là ñá, trên viên ñá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Dù cho cửa hỏa ngục cũng không
thắng ñược. Dù cho cửa hỏa ngục cũng không thắng ñược.
72. Phá Rừng
Dô ta này dô ta, trèo núi ta phá rừng. ðèo chập chùng rừng núi ta rộng mênh mông, dô ta này dô ta:
Chúng ta cùng gắng công. Dù nắng mưa ñừng phai lòng, phá ñất ta cấy trồng.
Mai kia ñồng lúa chín ñể bát cơm no lòng. Tình tang tình, cùng hát câu ñời vui tươi, thân ta dù nắng cháy,
áo rách dù gió mưa. Nguyền lấy ñôi bàn tay này, ta ñắp xây cuộc ñời.
73. Sáng Trăng
- Trăng sáng trong làng, ta ngồi ngắm trăng. Cuội ơi có thấy ñồn chúng tôi ñây.
ðK. Tình tang tình tình ư tình tang tình tang ố ô tang tình tình tình tính tang tang tình tình tang tính tình.
- Vui ngắm trăng rằm, ta ngồi dưới trăng. Nhìn trăng trong sáng nhìn chú cuội gìa. ðK
74. Ta Sẽ Cùng Vui
ðã ñến ñây rồi thì ta sẽ cùng vui. Câu ca tiếng hát vang dội ñến mọi người. Ta mang theo niềm tin khi
gụp mất cùng nhau. Ta mang theo niềm tin khi gụp mất chốn này.
Khúc hát ân tình mình riêng ñã tấng nhau. Xin cho thương mến lâu dài ñến mọi người. Hôm nay ta gặp
nhau ñâu có lạ gì ñâu. Hôm nay ta thành quen xin góp một tiếng cười.
75. Thiếu Nhi Hành Khúc
Thiếu Nhi Việt Nam còn nghe tiếng gọi tha thiết. ði lên vùng lên quyết ñem Tin Mừng bác ái, với ý chí
kiên cuờng, và ñem tin yêu hy vọng, dựng xây ñời mới trên khắp nước Việt ngày mai.
Hy sinh không ngại dấn thân, thánh thể Chúa: nguồn sống tuôn tràn. Lời Chúa chính là chân lý, chiếu soi
giúp ta không lầm ñường.
Thiếu Nhi Việt Nam bừng lên ánh hồng tươi sáng. Ta ñem nguồn vui ñến trong tâm hồn u tối, thánh hóa
các môi trường, và luôn chuyên tâm học hành, dựng xây Tổ Quốc, phục hưng Giáo Hội Việt Nam.
76. Tin Mừng Cứu ðộ
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo. ðập tan nát xích xiềng cho
người oan ức. ðem ánh sáng cho bao tâm hồn. Anh em (mau vùng lên). Hét lớn (khắp trần thế). Tin
mừng (Al-lê-lu-ia). Ơn cưú ñộ (Al-le-lu-ia).
77. Về Damas
Về Damas! Về Damas ta bước trong niềm tin. Khắp nơi ta tiến về, tiến về Damas. Về Damas! Về Damas
theo Chúa trên mọi nẻo ñường. Hãy ñi gieo Tin Mừng, ñi gieo tình thương! Quyết tiến về Damas! Quyết
tiến về Damas.
78. Về Giữa Ca Mừng
Người gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa ca mừng. Người ra ñi gian khó sẽ về giữa tiếng reo. Hôm nay ta lo

toan mồ hôi lã chã rồi. Mai ñây bao hân hoan ôm ngàn bông lúa tươi cười.
79. Lời cám ơn
Thay mặt cho Ban Nghiên Huấn Trung ương, con xin chân thành cám ơn ñến qúy Cha Tuyên Úy và qúy
ân nhân ñã dành mọi ưu ái ñể chúng con thực hiện ñược cuốn CD này. ðặc biệt xin cám ơn ñến các anh
chị sau ñây ñã dành nhiều thời gian ñể tập hát và thâu băng cho chúng em: Anh Vũ Tín và các anh chị
trong ban phát thanh Tin Vui An Bình, anh Anh Tuấn, anh Văn Oai, chị Mỹ Hạnh. Sau cùng Ly xin chân
thành cám ơn sự cộng tác rất tích cực của các Trưởng có tên sau: Hồng Phúc, Dỵ Thảo, Trí Tri, Ngọc
Duyên, Thùy Trang, Mạnh Cương, Ngọc Khoa, Công Hoan, Ngọc Hải, Kế Toại, Cao Thắng và hai bé
Phương Trinh, Như Mai.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho công việc tông ñồ của chúng ta.
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