
Nhaïc vaø lôøi: Vöông Dieäu
Hoøa aâm: Vuõ Ñình AÂn

Laïy Cha Giu - se chuùng con
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ñeán tröôùc

Laïy Cha Giu - se chuùng con veà tröôùc

Laïy Cha Giu - se chuùng con ñeán tröôùc

Laïy Cha Giu - se chuùng con veà tröôùc

toøa Ngaøi chuùng con haùt möøng chaøo kính toân vinh danh

toøa Ngaøi, chuùng con haùt möøng chaøo kính toân vinh danh

toøa Ngaøi, chuùng con haùt möøng chaøo kính toân vinh danh

toøa Ngaøi, chuùng con haùt möøng chaøo möøng toân vinh danh

HAÙT  MÖØNG  THAÙNH  GIUSE

Ngaøi

Nhanh hôn

Ñaáng coâng chính laø ñaày

Ngaøi toân toân vinh. Ñaáng coâng chính laø ñaày

Ngaøi toân toân vinh

Ngaøi toân toân vinh.

tôù trung thaønh ñaõ soáng trung thaønh moät ñôøi

tôù trung thaønh ñaõ soáng trung thaønh moät ñôøi

Ñaày tôù tín trung trung thaønh moät ñôøi

Ñaày tôù tín trung moät ñôøi trung thaønh moät ñôøi



soáng aâm thaàm yeâu ñôøi khoù ngheøo

soáng aâm thaàm yeâu ñôøi khoù ngheøo

soáng aâm thaàm yeâu ñôøi khoù

soáng aâm thaàm yeâu ñôøi khoù

yeâu ñôøi hy sinh yeâu thích lao ñoäng vaø luoân

yeâu ñôøi hy sinh yeâu thích lao ñoäng vaø luoân

ngheøo yeâu ñôøi hy sinh lao ñoäng vaø luoân

ngheøo yeâu ñôøi hy sinh lao ñoäng vaø luoân

soáng khieâm nhöôøng soáng trong

soáng khieâm nhöôøng. soáng trong

soáng khieâm nhöôøng luoân soáng khieâm nhöôøng trong

soáng khieâm nhöôøng luoân soáng khieâm nhöôøng trong

saïch vaø tuyeät ñoái vaâng lôøi.

saïch vaø tuyeät ñoái vaâng lôøi.

saïch vaø tuyeät ñoái vaâng lôøi.

saïch vaø moät ñôøi vaâng lôøi.

Fine

TK1. Ngöôøi laø ñaày tôù tænh thöùc, laø baïn thaân tín trung



Chaäm hôn

thaønh, laø Ngöôøi Cha nhaân töø laø Ngöôøi choàng thaät toát laønh

b. Ngöôøi laø gia chuû khoân ngoan, laø ngöôøi thôï yeâu ngheà, laø quan

thaày traàn theá, laø göông maãu taát caû chuùng con.

TK2. Ngöôøi luoân toân troïng coâng bình Ngöôøi luoân

kính sôï Chuùa heát tình, Ngöôøi cö xöû roäng löôïng. Soáng baùc

aùi vôùi moïi ngöôøi. b. Ngöôøi laø truï ñôõ Hoäi

Thaùnh. Baïn traêm naêm Ñöùc Meï Chuùa Trôøi. Ngöôøi laø

döôõng phuï Con Chuùa, laø Cha chung taát caû chuùng con.


