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Saddleback 25 năm (1983-2008) 
 

Một ngày tháng sáu quạnh hiu  

Cha Nguyễn Trung Tuấn buồn thiu nhận lời 

 Nghĩ mình là đứa con rơi  

Cho nên Giám Mục mới mời xuống đây 

 Buồn vui cũng bốn năm đầy 

 Thấy cha thăng tiến dạn dày hơn xưa  

Quận cam nhiều nắng ít mưa  

Ba năm mà tưởng như vừa hôm qua! 

Cha Danh đến với chúng ta 

 Luôn dùng tiếng hát lời ca nguyện cầu 

 Cộng đoàn thương mến bấn lâu  

 Hy sinh tha thứ bắt đầu từ cha 

 Cho nên tất cả chúng ta 

 Mừng năm kỷ niệm thật là vui tươi 

 Nhìn trên gương mặt mọi người 

 Ai ai cũng nỡ nụ cười trên môi 

 Dòng đời lặng lẽ buông trôi  

Bao năm phục vụ buồn vui cũng nhiều!  

Cuộc đời đâu có bao nhiêu?  

Chúc nhau mạnh khỏe được nhiều người 

thương Cùng đi cho hết đoạn đường 

Một con ng ười tốt, tấm gương rạng ngời  

Yêu nhau cho hết cuộc đời 

Chỉ vì “Mến Chúa, thương người” mà yêu!  

 MỹTuyết (9/2008) 
 

Cha Hà rồi đến cha Long  

Lâu lâu cha Tú cũng vòng tới thăm 

Cộng đoàn thành lập bao năm  

Loe ngoe đi lễ vài trăm mạng người 

 Tưởng rằng đã chết đến nơi  

Nào ngờ tiến triễn từ thời cha Quang 

 Năm năm ở với Cộng đoàn  

Ngày đi bịn rịn lòng tan nát lòng!  

Mọi người con Chúa cầu mong 

 Sao cho cha mới được lòng giáo dân 

 Bà con bàn tán xa gần  

Cha Sơn khó lắm chả cần ai đâu 

 Đúng như tin tức ban đầu  

Cha Sơn khó thật, biết đâu mà ngờ! 

 Thương Ngài mới đến bơ vơ  

Cho nên Người rất trông chờ tình thương 

 Bốn năm qua, một đoạn đường  

Ngày đi lòng cũng vấn vương bùi ngùi 

 Cộng đoàn chào đón tin vui  

Cha Tuấn ca sĩ ngậm ngùi xuống đây 

 Loanh quanh chưa được năm đầy 

 Thì cha cuốn gói goodbye cộng đoàn 

 Chương trình đang lúc dở dang 

 Giáo dân cũng phải nhẹ  nhàng tiễn đưa 

 Cho dù trời nắng hay mưa  

Chúa Nhật có lễ sáng trưa và chiều  

 

 


