HIỆP SĨ CA
HIỆP SĨ THÁNH THỂ
Hiệp Sĩ Thánh Thể của Chúa dấn thân vào đời. Dựng xây bác ái, yêu Chúa yêu người khắp nơi.
Cùng hiệp nhất, trung kiên nguyện theo Chúa chằng rời. Đồng một lòng xây đắp đức tin sáng
ngời.
Hiệp Sĩ Thánh Thể của Chúa muối men cho đời. Noi gương các thánh, liên kết huynh đệ khắp
nơi. Phục vụ Chúa, anh em, cùng xây đắp nước trời. Và cùng Mẹ, Hiệp Sĩ dấn thân vào đời.
TÂN CA HIỆP SĨ
1. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời. Thánh Thể Giêsu, lấy làm nguồn sống
ĐK: Này anh em ơi tay nắm tay, dấn thân phục vụ, Hiệp Sĩ sá chi thân mình.
2. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời. Huynh Đệ, Bác Ái, Phục Vụ, Hiệp Nhất
3. Hiệp Sĩ, tiến bước vào đời. Phúc Thật Tám Mối, theo lời Chúa phán.
THẮP LÊN NGỌN ĐÈN
Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong bóng tối. Anh em ta ơi đi xây dựng một thế giới mới.
Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong bóng tối. Anh em ta ơi thề một lòng đắp xây ngày
mai.
Bao gian lao dần qua, luôn vững lòng tiến bước trên đường xa. Tương lai đang chờ ta sông núi
này quyết đắp xây sơn hà. Dù trở ngại nguy khó, ta kiên gan vượt qua. Dù thất bại chua xót, luôn
vững tin lòng ta.
Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong bóng tối. Tương lai của ta đang còn chờ tay ta vun
xới. Thà thắp lên ngọn đèn, còn hơn ngồi trong bóng tối. Đứng lên bạn ơi ngọn đèn hồng thắp
sáng niềm tin.
ĐƯỜNG ĐI KHÔNG KHÓ
Đường đi khó (đường đi không khó). Không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người
ngại núi e sông (mà khó vì lòng người ngại núi e sông).
ĐK: Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
Anh em ta ơi, đường dài còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều nguy khó. Kiên gan, kiên gan,
anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua
GIEO MẦM TIN YÊU
1. Hãy dãi dầu mưa nắng, đi gieo trồng mầm sống. Ươm vào đất quê hương mình bao hạt giống
trên nương đồng. Mong chờ ngày lúa đơm bông. Sẽ vô vàn vui sướng, đón chào ngày gặt
mới. Đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sáu chục. Có hạt trổ sinh một trăm.
ĐK: Nào ta đi gieo mầm tin yêu, để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi, tìm vui
hạnh phúc giữa đời.
2. Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé. Cho người đói bát cơm đầy, cho người khát ly
nước tràn, cho người than khóc ủi an. Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc. Bởi người
đã yêu thương người, chia sẻ thiết tha cho người, trao gởi về nhau niềm vui.
3. Hãy chôn vào lòng đất những ích kỷ hèn yếu. Xin đổi mới ngay chính mình, xin hãy hóa
xanh tâm hồn, giã từ thù oán bi quan. Hãy chấp nhận vui sống, sẽ như hạt một trăm. Khi
chẳng sống cho riêng mình, sẽ tìm thấy trong mỗi ngày, phục vụ là chính niềm vui.

GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH
1. Này bạn ơi mau lên gieo bước hành trình. Giòng thời gian đi nhanh chẳng biết dừng chân.
Đừng phẫn uất bi quan sẽ làm tất cả muộn màng, cuộc sống quanh ta luôn vội vã. Nào bạn
mau xua đi những tiếng thở than. Làm biệt ly vui lên với cả nhiệt tâm. Từ đôi tay hôm nay
hoang địa sẽ thành ruộng đồng và lúa lên xanh cả trời hồng.
ĐK: Nào mau lên đường, khi trời còn sáng bạn ơi. Cùng nhau bắt đầu để cùng gặt hái xanh tươi.
2. Cùng thời gian ta đi đến cuối đường dài. Bằng hành trang yêu thương tin tưởng ngày mai.Vì
trong tim ta luôn sáng ngời ánh lửa mặt trời, đời sẽ thôi âm u mù tối. Dù trong ta bao nhiêu
yếu đuối nhỏ nhoi. Bằng khiêm nhu kiên tâm thăng tiến bạn ơi. Đời đẹp hơn tươi hơn khi
mình chấp nhận cùng người cộng góp chung xây muôn nụ cười.
RA KHƠI VỚI ĐỨC KITÔ
Dô dô dô dô, dô hò dô dô hò. Anh em ta ra khơi cùng với Đức Kitô. Anh em ta ra khơi để đón
ánh nắng vui. Anh em ta ra khơi để hát tiếng kêu mời. Anh em ta ra khơi thả lưới, lưới muôn
người. Dô dô dô dô dô, hò dô dô hò.
Thuyền ta đi băng qua gió mưa gần xa. Thuyền ta đi băng qua thế gian phù hoa. Anh em ta
không lo vì trong Giêsu Kitô thì ta hiên ngang hô to: Lời tuyên xưng cứu độ. Dô dô dô dô dô, hò
dô dô hò. Anh em ta ra khơi vì chính Nước Trời.
GẦN NHAU
ĐK: Gần nhau, trao cho nhau, yêu thương tình loài người. Gần nhau, trao cho nhau, tin yêu đừng
gian dối. Gần nhau, trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này. Tình yêu, thương trao nhau, xây đắp
trên tình người.
1. Cho dù, rừng thay lá xanh đi. Cho dù, biển cạn nước bao la. Ta vẫn yêu thương nhau mãi
mãi. Gần nhau...
2. Cho dù, đồi hay núi di đi. Cho dù, bầu trời thiếu mây bay. Ta vẫn yêu thương nhau mãi mãi.
Gần nhau...
3. Cho dù, mùa xuân thiếu hoa tươi. Cho dù, rừng ngàn thiếu muông chim. Ta vẫn yêu thương
nhau mãi mãi. Gần nhau...
ĐI DỰNG NIỀM TIN
1. Bình minh đem theo tiếng ca mặt trời. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ. Cùng nhau ra đi hát lên người
ơi. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ.
ĐK: Đi trong Gia-Vê Thiên Chúa các cơ binh. Ta luôn trung kiên như thấy Đấng vô hình. Đi
trọn đời mình. Đi dựng niềm tin. Đi dìu người trần. Đem vào thần linh.
2. Và trong khung trưa nắng thiêu mặt người. Hó lơ hò lơ hó lơ hò hơ. Dồn chân ra đi bước
nhanh người ơi. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ.
3. Và khi đêm buông tối đen cuộc đời. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ. Làm như sao xa sáng lên người
ơi. Hó lơ hò lơ hó lơ hò lơ.
LẠI ĐÂY BẠN ƠI
Lại đây bạn ơi, nắm tay trong niềm thương. Khơi thêm tin yêu, ta cùng nhau trao lời thân ái. Lại
đây bạn ơi, mến thương nhau nhiều hơn. Cho tình Bác ái vững bền không bao giờ phai.
Lại đây bạn ơi, hát lên câu hò khoan. Cho tim rung lên muôn nhịp, cho tơ đàn thanh thoát. Lại
đây bạn ơi, nói nhau câu chuyện vui. Cho tình thương mến, trao về nhau thêm mặn mà.
Lại đây bạn ơi, chúng ta con Rồng Tiên. Quang Trung, Trưng Vương, Ngô Quyền oai danh lừng
muôn kiếp. Lại đây bạn ơi, khó nguy ta bền gan. Gương hùng anh nước Nam còn ghi trong sử
xanh.

ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG
Đường gai đá là đường luyện chí khí, đường gian lao là đường rèn tâm trí, thế thì đường hoa lá là
đường vào tăm tối, đường êm mát xui đời người vào suy vong.
ĐK: Ta đi trên đường quê hương ta đi về hướng gió chiều đượm tình người mình thương yêu
nhau. Ta đi trên đường quê hương khô thiếu giọt mưa thấm mềm một lần thôi, suốt tận con tim.
CHỨNG TÁ TIN MỪNG
Ta đi về miền ruộng nghèo. Ta đi về thành thị buồn. Ta đi cho tiếng nấc đêm đen không còn. Ta
đi làm chứng nhân cho Giê-Su đến cùng thế giới. Niềm tin ta mang trong tim là trái tim ngây
ngất tình yêu.
Ta đi vào lòng cuộc đời. Ta đi rộn dẹp tình người. Ta đi như tiếng hát cao lên vời vợi. Ta đi làm
chứng nhân cho yêu thương đi vào thế giới. Niềm tin đi xây tương lai là mắt môi chan chứa niềm
tin.
NỐI VÒNG TAY
Đây tay tôi nối liền tay anh, đây tay anh nối liền tay chị. Tay chúng mình ngàn bàn tay, vạn bàn
tay, triệu bàn tay giơ cao ú u ù. Đây tay anh tay tôi nối liền. Đây tay chị tay anh tay tôi. Tay
chúng mình nối lớn, mình nối rộng vòng tay, cho yêu thương khắp trên địa cầu ở trong một vòng
tay. (cho yêu...)
XUỐNG ĐƯỜNG
ĐK: Chúng tôi xuống đường vì Đức Ki-Tô. Hét lớn tin mừng cứu chuộc. Hỡi loài người này hãy
im nghe. Hỡi loài người này Chúa yêu ta.
1. Trên đồng xanh bao la (u oa). Trên rừng sâu biển cả (u oa, u oa). Trong cuộc đời xa hoa (u
oa). Trong lao tù mệt lả (u oa, u oa). Trong thành phố (hự). Trong làng quê (hự). Trong nhà
máy (hự). Trên sân ga (à a a hay).
2. Người đã nói hôm xưa (u oa). Trong một chiều vàng úa (u oa, u oa). Hãy rao cho muôn dân
(u oa). Tin mừng của Thiên Chúa (u oa, u oa). Tin thật mới (hự). Tin thật xa (hự). Ai thành
tín (hự). Sẽ được tha (à a a hay).
3. Người đã chết cho ta (u oa). Trên thập hình khổ giá (u oa, u oa). Trong một lần thương đau (u
oa, u oa). Trong muôn lần đổ máu (u oa, u oa). Mới gục xuống (hự). Nên làn da (hự). Tim
gục xuống (hự). Yêu bao la (à a a hay).
4. Giữa sao trời lấp lánh (u oa). Giữa vũ trụ cao xanh (u oa, u oa). Giữa cuộc đời tranh đấu (u
oa). Muôn màu cờ chói lòa (u oa, u oa). Trong thanh bình (hự). Trong đao búa (hự) Trong âm
thầm (hự). Trong hoan ca (à a a hay).
HÀNH TRANG TUỔI TRẺ
Với gói hành trang, tôi lên đường tìm Chúa Ki-Tô. Với gói hành trang, tôi lang thang tìm con
Thiên Chúa. Hai ngàn năm đã qua đi rồi. Giờ này Người ở đâu? Giờ này Người ở đâu? Trong rạp
hát hay trong phòng trà. Trong cư xá hay đêm màu hồng. Người ở đây giữa chợ đời không cơm
áo giữa chợ đời hôm nay.
Giữ vững niềm tin, tôi đã gặp được Chúa Ki-Tộ Giữ vững niềm tin, tôi hân hoan gặp con Thiên
Chúa. Không hề chi với đôi chân gầy. Vì Người là tình thương. Vì Người là tình thương. Không
đài cát xa hoa lụa là. Không gươm giáo không gây hận thù. Người ở đây giữa chợ đời không
cơm áo giữa chợ đời hôm nay.

CHÚA Ở ĐÂU
Anh hay chị hãy chỉ cho tôi, rằng Thiên Chúa chúng ta giờ này, Người ở đâu? Người ở đâu? Nơi
thôn quê lấm lem bùn lầy, hay trong nơi phố đông chật người. Anh hay chị hãy chỉ cho tôi. rằng
Thiên Chúa chúng ta giờ này. Người ở đâu? Người ở đâu? Trong Ho-tel sáng ánh đèn mầu, hay
trong nơi quán đêm mầu hồng. Người ở đâu? Người ở đâu? Người ở đâu? Anh hay chị hãy chỉ
cho tôi\. Anh hay chị hãy nhớ giùm tôi rằng: Cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người
không có nơi gối đầu qua đêm.
VIỆT NAM
Việt Nam, Việt Nam, nghe tự vào đời, Việt Nam hai câu nói trên vành nôi, Việt Nam nước tôi.
Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người, Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.
Việt Nam đây miền xinh tươi, Việt Nam đem vào sông núi Tự Do Công Bình Bác Ái muôn đời.
Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui
dài lâu.
Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho
đời. Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi, Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình
người.
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam Quê hương đất nước sáng ngời. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam
muôn đời.
THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM
1. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim
nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót
đi chim, hót cho lòng hận thù trôi xa. Chim trên đồng chim trên non, chim tung cánh xóa tan
sương mù. Chim trong hồn chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam.
2. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào. Hoa thắm hồng trên quê anh, xinh
như má thắm em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em. Nắng
lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruộng mạ xanh thêm. Hoa tim người hoa yêu thương, hoa
thơm ngát thế gian đêm buồn. Hoa trên đời hoa trên môi, ôi thương quá cánh hoa Việt Nam.
QUÊ HƯƠNG TÔI
1. Quê hương tôi từ Bắc vào Nam uốn khúc rồng vàng, bên bờ biển Thái Bình. Quê hương tôi
đồng lúa mầu vàng mầu da phơi phới, nắng ấm bao nhiêu tình.
ĐK: Bao giờ hòa bình về, bao giờ cho toàn dân ấm no. Bao giờ vui về thôn quê, bao giờ phố
phường vang tiếng hò.
2. Quê hương tôi Miền Bắc tràn lan sức sống sông Hồng, bốn mùa lá thay mầu. Quê hương tôi
là dẫy Trường Sơn tựa lườn xương sống, xương sống con rồng chầu.
3. Quê hương tôi ngàn bóng dừa xinh những tiếng ca tình vang dội Biển Hương Bình. Quê
hương tôi đồng lúa miền Nam, dịu dàng bát ngát, reo hát câu no lành.
CHÚA TÔI NGƯỜI VIỆT NAM
Chúa tôi người Việt Nam, không cửa nhà không giường nệm chăn êm. Chúa tôi người Việt Nam,
không bạc tiền, không đền đài quyền quý. Người ở đó, nông phu già một buổi sáng trâu ra đồng
mạ lên lúa xanh. Chúa tôi người Việt Nam không quản ngại nắng bốn mùa. Chúa tôi là người
Việt Nam không quản ngại gió bốn phương. Chúa tôi dù ở đâu mang hình hài nào cũng là người
Việt Nam tôi. Chúa tôi dù ở đâu mang hình hài nào cũng là người Việt Nam tôi.

HÀNH TRANG LÊN ĐƯỜNG
Hành trang tôi mang trên vai lên đường đi về quê trời. hành trang tôi mang trên vai đi khắp nẻo
đường Việt Nam. Hành trang tôi mang trên vai đi khắp nẻo đường đời.
Là ối a Tin Mừng, là ối a tình yêu, Tin Mừng, tình yêu.
HÃY CÙNG TÔI
Anh hay chị hãy cùng tôi, ta đứng lên đi xây tình tình người. Anh hay chị hãy cùng tôi, ta đứng
lên xây dựng ngày mai. Với bàn tay anh xây đắp đời, với tình thương tôi đến với đời. Và chúng
ta cùng tiến lên đi dựng ngày mai.
THAO THỨC ĐÊM TRƯỜNG
Trong đêm u tối có bao lời trăn trối. Trong đêm u tối có bao lời trối trăn. Hôm nay với bao nhiêu
giờ qua tôi đã, hôm nay với bao nhiêu giờ qua tôi đã (á a a à à) làm đượcgì? Cho quê hương tôi
giàu hay nghèo? Cho thế giới hòa bình hay rắc gieo hận thù? Suốt đêm trường, suốt đêm trường,
suốt đêm trường với tiếng thở dài!
ĐI TÌM CHÚA
Kìa đoàn người què rủ nhau đi lang thang, khập khiễng khắp lối xóm, lê bước các nẻo đường. Và
một đoàn người mù sống trong âm u, đang dẫn nhau đi tìm, tìm Giê-Su Cứu Thế.
Kìa đoàn người cùi toàn thân nghe tanh hôi, lở loét khắp mắt mũi, đang bước đi trên đường. Và
đoàn người tật nguyền tứ chi run run, chân bước đi xiêu vẹo , tìm Giê-Su cứu chữa.
YÊU QUÊ HƯƠNG
Ta mang nặng tình yêu quê hương. Lòng lưu luyến mỗi khi chiều về. Nhìn quê hương trăm nét
yêu thương. Ta hát vang ca khúc nhạc yêu. (Hát lần 2 và kết: Ta hát vang ca khúc nhạc vàng)

