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BAN VĂN HÓA GIÁO PHẬN QUI NHƠN

DẤU ẤN
NGÀY HÈ              

Nắng dát vàng trên cỏ
Phượng thắm đỏ sân trường
Tiếng ve trưa rộn rã
Ôi, mùa hè thân thương!

Em tạm biệt sách vở
Đón ngày tháng rong chơi
Biển xanh và sóng vỗ
Được thỏa sức đùa vui.

Rồi về quê thăm nội
Câu cá với thả diều
Cùng những người bạn mới
Tung tăng sáng đến chiều…

Và điều quan trọng nhất
Thuộc giáo lý, thưa kinh
Để đón nhận bí tích
Chúa ngự vào lòng mình.

Lớp nôn nao Rước Lễ
Lớp Thêm Sức vui ghê!
Tíu tít như bầy sẻ
Ôi, dấu ấn ngày hè!

 
Chị ba Tiên Sa



 Các bạn nhỏ thân mến,
 Thế là các bạn cũng đã được nghỉ hè. Mùa hè năm nay tuy đến muộn do dịch 
Covid-19 nhưng có lẽ các bạn cũng sẽ được bố mẹ dành cho những khoảng thời gian 
vui chơi thoải mái bù cho một năm học chăm chỉ. Nhưng quan trọng nhất là trong 
dịp hè các bạn cũng sẽ được lãnh nhận bí tích Thánh Thể hoặc Thêm Sức. 
 Với chủ đề DẤU ẤN NGÀY HÈ, tuyển tập Bông Hồng Nhỏ tập 8 muốn chia sẻ 
với các bạn những cảm xúc, những kỷ niệm được ghi lại trong mỗi mùa hè. Qua đó, 
các bạn sẽ khám phá ra những ý nghĩa cao đẹp trong từng cuộc vui, từng mối quan hệ 
bạn bè và nhất là luôn kết hiệp với Chúa qua các bí tích. Gia đình Bông Hồng Nhỏ 
cũng sẽ đồng hành với các bạn trên từng hành trình, từng giây phút thiêng liêng để 
chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh.
 Xin mời các bạn cùng góp sức với những chủ đề tiếp theo là: 
 - Các ấn tượng về đời tận hiến của các cha, các sơ, các tu sĩ…
 - Các cảm xúc ngày khai trường cùng những người bạn mới…
 - Tết Trung Thu.
 Với những yêu cầu sau: 
 - Thơ: Tối đa 20 câu
 - Văn, truyện: Từ 50 đến 450 từ. 
 - Truyện tranh: Tối đa 12 hình (2 trang A4) 
 Các bạn dưới 18 tuổi có bài 
được chọn đăng trên Bông Hồng 
Nhỏ sẽ được mời tham dự cuộc 
Họp mặt các tác giả nhí khi điều 
kiện thuận tiện và tác giả những 
bài xuất sắc sẽ được nhận thêm 
tặng thưởng đặc biệt. Trong dịp 
này, các bạn sẽ được tham gia 
câu lạc bộ Nhi - Nhô - Nhí. Mời 
các bạn tích cực tham gia gửi 
bài và khi gửi bài nhớ cho biết 
số tuổi nhé.
   Thân quý,
  BÔNG HỒNG NHỎ

Thư BÔNG HỒNG NHỎ
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Đi dạo với anh hai Giêsu
Các em ơi, ngày xưa anh Hai cũng đã từng giận dữ đấy! Nhưng đó 
là vì muốn cho mọi người biết tôn kính nơi thờ phượng Chúa. Các 
em cũng phải giữ gìn ngôi thánh đường giáo xứ các em thật sạch 
đẹp nhé! Nhưng điều quan trọng hơn là: Tâm hồn của các em cũng 
là đền thờ của Chúa, các em hãy sống sao cho xứng đáng rước 
Chúa ngự vào lòng mình, các em nhé!
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Sắp đến lễ Vượt qua, Đức Giêsu lên Giêrusalem. 
Đền thờ thật hỗn loạn. Người bán bò, chiên, bồ 
câu và người đổi tiền ngồi la liệt.

Không thể như thế được.

Đừng biến nhà Cha ta 
thành cái chợ!

Ngài nổi giận, xua đuổi họ ra khỏi Đền thờ.

Chạy mau! Gã này 
điên rồi!
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 Tranh : Vincent Phạm
 Tô màu : MJ Ánh Hồng

Người Do Thái xúm đến vặn hỏi Ngài: Lấy gì chứng minh ông có quyền làm 
như vậy?

Phá đền thờ này đi, ba ngày tôi sẽ xây lại.

Trong số những người chầu lễ, có nhiều 
kẻ tin Ngài vì chứng kiến những dấu lạ 
Ngài làm, nhưng Ngài không tín nhiệm 

họ, vì Ngài biết rõ trong lòng người ta.

Bọn họ chỉ bốc 
đồng trong lúc 

này thôi.

Người ta đã mất bốn mươi sáu năm 
để xây đền thờ này, mà ông làm lại 

trong ba ngày thôi sao?



Cửa sổ của Nhí
Nhí năm nay 6 tuổi, là Ấu Nhi ở xứ đoàn TNTT giáo xứ. Nhí 
rất hay mơ mộng nên qua khung cửa sổ của Nhí có rất 
nhiều điều kỳ diệu. Các bạn cùng Nhí khám phá nhé!  
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Tranh tô màu: 
 Các bạn thân mến, 
Đây là hình bé Na trong ngày được Rước Chúa lần đầu. Thế mà bác thợ chụp hình chụp 
nhầm chế độ trắng đen nên chẳng có màu sắc gì cả. Các bạn giúp bé Na tô màu sao 
cho thật rực rỡ nhé!
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DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BHN-06

Rất mong các bạn tích cực tham gia chương trình tặng thưởng các kỳ tới.
 Xin lưu ý: 
1. Cần xem Lời Chúa như đã chỉ dẫn.
2. Nhớ ghi tên thánh và năm sinh.

 Tại nhiều nơi, Bông Hồng Nhỏ tập 06 đến tay độc 
giả khá muộn, chỉ một số ít bạn gửi đáp án. Hy vọng 
những tập sau việc phát hành ổn định, số bạn tham gia 
và được tặng thưởng sẽ đông hơn. Sau đây là những bạn 
có đáp án đúng và sớm nhất.
 1. Ô CHỮ:
- Gp. Nha Trang:
1. Maria Nguyễn Đỗ Hải Thanh, gx. Hòa Do

 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
- Gp. Sài Gòn:
1. Trần Bích Ngân, gx. Hưng Phú 

- Gp. Xuân Lộc:
1. Gioan Phaolo II Trần Hoàng Thiên Ân, gx. Lai Ổn 

- Gp. Nha Trang:
1. Maria Nguyễn Đỗ Hải Thanh, gx. Hòa Do
2. Stanislaô Võ Trung Trực, gx. Thanh Hải 

 1. ĐÁP ÁN Ô CHỮ BHN-06
01. Ơn tha tội (Cv 10, 43). 
02. Đấng Kitô (Lc 24, 26).
03. Thánh Thần (Cv 10, 37).
04. Maria Mácđala (Mt 28, 1).
05. Đức Kitô (Cl 3, 1).
06. Thánh vịnh 117, 22.
07. Đức Giêsu (Lc 24, 15).
08. Simôn Phêrô (Ga 20, 6).
09. Kinh Thánh (Ga 20, 9).
10. Giêrusalem (Lc 24, 33).
11. Đức Giêsu (Ga 20, 9).
12. Môsê (Lc 24, 27).
13. Simôn (Lc 24, 34).
14. Thiên thần (Mt 28, 5-6).
15. Thánh vịnh (117, 1).

Hàng dọc : Tin mừng Phục Sinh

Thơ đố vui
Đặng Trung Thành

Quả gì ?
1/ Quả gì chẳng thiếu chẳng dư?
2/ Quả gì nàng Tấm từ từ bước ra?
3/ Quả gì tiếng nổ vang xa?
4/ Quả gì râu tóc xuề xòa đỏ au?
5/ Quả gì tủi phận làm dâu?
6/ Quả gì chua chát thương sao phận nghèo?
7/ Quả gì phờ phạc eo xèo?
8/ Quả gì góa bụa biết neo bến nào?
9/ Quả gì lưu số thuê bao?
10/ Quả gì chữ Hán học cao lắm tài?
11/ Quả gì bé nhỏ cay cay?
12/ Quả gì mộng mị tưởng ngày là đêm?
13/ Quả gì buôn chuyện lèm bèm?
14/ Quả gì ngọt nước phát thèm trên cao?
15/ Quả gì dòng sữa ngọt ngào?
16/ Quả gì cô hát ả đào vang danh?
17/ Quả gì tên gọi rồng xanh?
18/ Quả gì ta sống mát xanh yên lành?

        2. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BHN-06
01. b. Chúa Giêsu đã sống lại như Người đã báo trước.
02. d. Chỉ có a và b đúng.
03. c. Trong 40 ngày.
04. b. “Bình an cho anh em!”
05. a. Quyền tha tội.

n
n
n
n
n

Mùa hè là mùa của trái chín ngọt lành. Tuy trời nóng nhưng 
các em lại được thưởng thức rất nhiều loại trái cây ngon 
trong mùa này. Các em vừa ăn trái cây vừa đoán tên các 
loại quả mà anh Đặng Trung Thành đố dưới đây nhé. Các 
em nhớ gửi đáp án về văn phòng trước ngày 25.07.2020, sẽ 
có phần thưởng cho 5 bạn đáp nhanh và trúng nhất.

(Xem thêm tặng thưởng ở cuối trang 18)



Khoảng sân của Nhô 
Mình là Nhô, xin tự giới thiệu nhé: Năm nay mình lên 9, mới 
vào lớp Bốn. Mình có một khoảng sân để bày biện những 
thứ mình thích như: Thơ, truyện ngắn, học làm thơ.v.v… Mời 
các bạn cùng đến tham quan nhé!  

9

 Làm thế nào để mình trở nên quan 
trọng? Khi cả ba lẫn mẹ đều đang lo sửa 
nhà, không ai chú ý đến Gừ Gừ cả. Gừ 
Gừ là một cái tên do thói quen ngủ dậy 
mà không thấy ai, em sẽ nằm luôn không 
chịu ra khỏi giường mà cứ ư ử ư ử, mếu 
máo, méo xẹo mặt. Tiếng gừ gừ phát ra 
cộng với việc nằm lăn qua lăn lại, trông 
em rất ngộ nghĩnh. Nếu có bà ở nhà, bà 
sẽ ôm Gừ Gừ vào lòng. Nếu có mẹ ở nhà, 
mẹ sẽ chải tóc cho Gừ Gừ. Nếu có ba, 
ba sẽ ra một giải thưởng nào đó làm cho 
Gừ Gừ phải mau chóng ra khỏi giường 
để thực hiện. Còn không có ai, Gừ Gừ sẽ 
trùm mền lên đầu, nằm im và đợi có ai 
đi ngang qua gọi. Thỉnh thoảng giở mền 
trùm đầu ra xem có ai nhìn mình không. 
Phải lắng nghe thật kỹ tiếng bước chân, 
lắng nghe thật kỹ tiếng động. Nếu có 
bước chân ai tới, Gừ Gừ sẽ trùm mền lại 
liền. Có khi không kịp trùm mền thì sẽ 
nhắm mắt, thở đều, giữ im một tư thế, 
nằm im giả bộ ngủ hoặc nằm luôn cho 
đến trưa. Mọi hôm, mẹ gọi Gừ Gừ dậy 
để hát bài rửa mặt như mèo. Khi ngủ mà 
quên phủ mền trùm đầu thì sẽ bị chọc 
cười. Gừ Gừ bị ba tới dòm gần vào mặt 
và nói với mẹ, Gừ Gừ đang ngủ mà. Gừ 
Gừ ngủ thật đó, không giỡn đâu. Gừ Gừ 

nhắm mắt muốn cười, môi nhếch lên, 
muốn hả miệng. Hình như đã có hơi thở 
phì ra mũi.
 Gừ Gừ rất thích giấu mình. Đi học 
trên lớp vào mùa đông, Gừ Gừ lúc nào 
cũng rụt tay khỏi hai tay áo lạnh, rồi lắc 
lắc hai bên tay lủng lẳng. Nếu mẹ thấy, 
mẹ sẽ không cho rụt tay. Cũng như mẹ 
không cho - khi thay đồ - để ống quần 
cái trái cái phải hoặc cụt lên cụt xuống 
mà không giũ thẳng thật mạnh cho thẳng 
thớm trước khi mặc. Vì như vậy, con sẽ 
mang thiếu mất một bộ phận đó. Quần 
áo phải gọn gàng, đủ bộ phận. Nhưng 
đi học, các bạn cũng làm như vậy. Và 
xem ra đứa nào cũng thích thú với trò 
đó. Đến cả khi ra chơi, mùa mưa, các 
bạn đều ở trong lớp, Gừ Gừ còn rủ các 
bạn dùng áo lạnh của mình để làm căn 
nhà. Mỗi đứa có một căn nhà riêng. Chui 
xuống dưới gầm bàn, phủ “căn nhà” lên. 
Lấy hộp đựng bút làm thức ăn. Thức ăn 
có bao nhiêu là loại. Có bao nhiêu bút, 
bao nhiêu tẩy, gôm là bấy nhiêu thức ăn. 
Rồi trao đổi với nhau bằng tiếng thầm 
thì. Cười to quá hay chọc nhau thì “sập 
nhà”. Đứa này chọt qua, đứa kia chọt 
lại. Căn nhà làm bằng áo khoác sẽ xẹp 
mau. Lô nhô như vậy rất là vui!
 Bây giờ lại là mùa hè. Mùa hè thì 
rảnh rỗi. Mùa hè ba mẹ lại xây nhà. 
Tiếng ồn một phần. Người lạ một phần. 

GIẤU MỘT CÁI GÌ ĐÓ
Mẫu Đơn
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Còn không thể nằm im đến trưa vì phải 
dọn nhà để sáng thợ xây bắt đầu công 
việc. Thật khó khăn! Chẳng có bạn bè, 
chẳng phải rụt tay lại. Cũng không có ai 
dòm vào tận mặt, thở phì phì vào mặt để 
xem Gừ Gừ ngủ thiệt hay ngủ giỡn. Bà 
nội thì không chịu được nên đã chuyển 
sang ở nhà chú. Gừ Gừ phải làm sao đây. 
Đang ngồi lơ ngơ thì thấy các chú thợ hồ 
nháo nhác đi tìm đồ nghề. Có người nói 
để chỗ này. Có người nói để chỗ khác. 
Nhưng chẳng ai tìm ra cả. Gừ Gừ thấy 
các chú chạy qua chạy lại, tìm tìm kiếm 
kiếm. Gừ Gừ nghĩ ra ngay một ý.
 Sáng hôm sau, Gừ Gừ thấy ba đi tìm 
chìa khóa tứ tung. “Gừ Gừ ơi, con có 
biết chìa khóa ở đâu không?” Cả ba và 
mẹ đều đi tìm. Gừ Gừ đã ẩn nấp sau 
tấm rèm. Dù chỉ nấp được nửa người, lòi 
cả phần chân dưới. “Đừng hỏi con, con 
không biết đâu!” Rồi nó cười một mình, 
không ra tiếng. Nhưng làm rung rung 
tấm rèm. Không tìm được chìa khóa. Ba 
đành dẫn Gừ Gừ cùng đi ra tiệm để mua 
khóa mới. Thành công rồi! Ba đã dẫn 
Gừ Gừ đi chơi. Lâu lắm rồi mới đi. Tranh 
thủ, Gừ Gừ đòi ba mua cho que kem, 
quyển truyện tranh… Tiện đường đi nên 
ba ghé vào nhà sách mua cho Gừ Gừ. 
Khi đi đến gần chỗ mua khóa, ba mới 
nói phải thay lại toàn bộ chìa khóa trong 
nhà thôi. Lúc này, lòng vui sướng vì có 
quyển truyện trong tay, miệng đang tan 
ra vị kem ngọt lịm, Gừ Gừ nói luôn: 
“Chìa khóa ở nhà đó ba, con giấu…”
 Ba không la. Ba cũng không đánh. 
Ba dừng xe lại. Sao con không nói. Gừ 
Gừ ôm chặt tấm lưng ba. Vì lâu rồi ba 
không dẫn con đi chơi. Mẹ cũng không 
hát cho con nghe. Ba vòng tay ra đằng 
sau ôm lấy Gừ Gừ bé nhỏ: “Được rồi! 

Nhưng, nếu con đã giấu thì phải nói từ 
đêm hôm trước để ba mẹ suy nghĩ, tìm 
ra chỗ chìa khóa chứ ta.” Đó là một trò 
chơi dành cho cả gia đình mình. Đúng 
rồi, sao Gừ Gừ không nghĩ ra nhỉ? Được 
rồi ba, đêm nay con sẽ nói món đồ tiếp 
theo bị giấu là gì. Rồi, bây giờ thì ba 
con mình về nhà thôi. Khám phá bí 
mật nào!
 Gừ Gừ gợi ý: “Chìa khóa trong một 
đồ vật mà ba hay dùng tới trước khi đi 
làm.” A, là chiếc nón bảo hiểm. A, là 
chiếc áo khoác. A, là chiếc cặp xách. 
Hay là, đôi giày mang trong chân. Gừ 
Gừ nhảy lên hôn ba mấy cái. Đúng rồi 
đó ba. Con giấu chìa khóa trong đôi giày. 
Nó thò tay vô lấy ra chùm chìa khóa rồi 
lắc lắc. Leng reng. Leng reng. Lại thêm 
một trò chơi mới. Tối đến, sau khi dọn 
dẹp một phần nhà cửa, Gừ Gừ chạy lại 
nói với ba món đồ ngày mai phải tìm. 
Cả buổi chiều em đã suy nghĩ chỗ giấu.
Ba nói dù có khó thế nào, ba mẹ cũng 
sẽ tìm ra, để Gừ Gừ phải suy nghĩ cho 
hôm sau nữa. Trò chơi cứ thế tiếp diễn 
suốt mùa hè. Cho đến khi nhà xây xong. 
Cho đến khi có bạn tới rủ đi học, Gừ Gừ 
mới quên đi.
 Nhưng các bạn có biết phần thưởng 
của việc tìm ra món đồ là gì không? Một 
cái ôm thật lâu của Gừ Gừ nhé!
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LẦN ĐẦU
RƯỚC CHÚA

Têrêsa Trần Thị Quỳnh Chi

Hôm nay con vui quá!
Được rước Chúa lần đầu
Sau bao ngày trông mong
Sau bao ngày chờ đợi.

Trên bàn thờ cao vợi
Có Thánh Thể trang nghiêm
Hình Bánh trắng tinh tuyền
Chúa nhìn con âu yếm.

Biết Chúa đang ngóng đợi
Nên con dọn lòng mình
Giữ tâm hồn trung trinh
Để Chúa thương Chúa ghé.

Chúa ơi ở lại nhé
Không chỉ phút giây này
Để hồn con mê say
Cả cuộc đời dâng Chúa.

Yêu Chúa nên con hứa
Là một đứa con ngoan
Để Chúa thương vô vàn
Hằng ngày con có Chúa.

Mưa Bóng Mây 

Lê Công Phượng

Kìa cơn mưa bóng mây
Đến trong ngày nắng nóng
Long lanh như hạt ngọc
Chao ôi, thật đáng yêu!

Mưa làm dịu đi nhiều
Cái nắng hè oi ả
Kìa phía trên đám mạ
Có mấy chú chuồn chuồn
Chưa đợi hết mưa tuôn 
Đã cuộn mình với gió
Lao xao đàn em nhỏ
Chơi ngoài ngõ với mưa…

Trời đã quá buổi trưa
Mẹ em vừa đi cấy.
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Bé tập làm thơ

Ý VÀ TỪ
 Các em thân mến, học về thơ lục bát; trong bài trước Anh Tư đã giới thiệu với 
các em về luật vần, thanh bằng và thanh trắc các em còn nhớ chứ? Hôm nay chúng 
mình cùng tìm hiểu về Ý và TỪ nhé.
 I. Ý: 
 Ý là nội dung câu thơ muốn nói.
 Ví dụ:
 “Tình Cha cho lá xanh cây
  Tình Thầy cho trái hoa xây trên cành”.
                                                  (Sứ điệp Tình Thương- câu 7120)
  Ý câu thơ trên muốn nói Tình Cha là tình Thiên Chúa Cha cho cây xanh tốt. 
Tình Thầy là tình Chúa Giêsu cho cây trổ nhiều hoa, kết nhiều trái. Từ đó nhắc chúng 
mình nhớ rằng: chính tình thương của Thiên Chúa làm cho con người được an vui, 
hạnh phúc. Khi con người yêu thương nhau, giúp đỡ nhau là làm những việc tốt sẽ 
nên người tốt. 
 II. TỪ: 
 Từ dùng để diễn tả ý muốn nói.
 Ví dụ:
 “Được Thầy đùm bọc trong tay
 Không còn trôi nổi như mây sớm chiều
 Ngành lìa gốc mẹ thân yêu
 Tự mình bất lực như diều đứt dây”.
                                           (Sứ điệp Tình Thương- câu 7090)
 “Được Thầy đùm bọc trong tay”. Đây là những từ mà tác giả dùng để diễn tả ý 
nghĩa khi con người được chính Thầy Giêsu đùm bọc, chở che thì không bị trôi nổi 
như mây trên bầu trời. Cũng như ngành cây khi “lìa gốc mẹ” thì không sống được. 
Như em khi còn bé không được mẹ ẵm bồng, cho bú sữa, tắm rửa, chăm sóc thì em 
đâu lớn được, đúng không? Từ đó, qua bốn câu thơ trên tác giả muốn chúng mình 
ý thức rằng: Nếu cho mình khôn ngoan, tài giỏi “tự lực” làm được mọi sự mà lìa xa 
Thiên Chúa là Cha, là nguồn sự sống, nguồn mạch khôn ngoan thì “như diều bị đứt 
dây” không bay lên được. Chúng mình từ bỏ Thiên Chúa thì không lên trời được. 
 Giờ các em tập làm 4 câu thơ lục bát với ý và từ diễn tả tình thương của ba mẹ 
dành cho em mà em đã cảm nhận được nhé!
         Anh tư Phan Sinh
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GÚT CHỮ THẬP
 Các bạn thân mến!
 Tiếp theo kỳ trước, hôm nay trưởng Trăng Làng sẽ hướng dẫn các bạn thực hành 
gút chữ thập      để dựng cổng trại. Các bạn hãy cầm dây gút trên tay và bắt đầu thực 
hành gút chữ thập theo hình sau đây nhé.
 Để bắt đầu gút chữ thập thì các bạn hãy thực hiện gút thòng lọng trước như 
hình số 1 và sau đó gút theo hình số 2, số 3 và số 4.

      Hình 1                                                           Hình 2

                       Hình 3                                                         Hình 4

	|  Mời các em thử sức với mật thư kỳ này nhé:

	|		Khóa: Nhỏ trước lớn sau, một hàng xếp thẳng.

	|  NW: Cha tuyên úy - lý, thầy trợ úy - giáo, chiên con - em, hiệp sĩ - đi, 
nghĩa sĩ - Giêsu, thiếu nhi - Chúa, huynh trưởng - học, ấu nhi - cùng. /AR 
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Anh là Trưởng Đa Minh Savio, các bạn Thiếu Nhi Thánh Thể gọi anh là Gia Vinh. 
Tại góc này anh sẽ nhờ các Trưởng chia sẻ với các em những chuyện lý thú 
của đời Thiếu Nhi Thánh Thể nhé.

GÓC THIẾU NHI THÁNH THỂ

Xem đáp án cuối trang 19.
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Mảnh vườn của Nhi
 Xin chào các bạn, năm nay Nhi lên 12, học lớp 7. 
Mời các bạn đến với mảnh vườn của Nhi để thưởng 
thức các thứ Nhi đã chọn trồng vào đây. Chắc chắn 
các bạn cũng sẽ thích thú như Nhi hoặc có khi còn hơn 
Nhi nữa đấy. 

 Sẻ Non đang xập xòe bay lượn. Vừa 
được bố mẹ cho “ra riêng” dăm hôm, 
Sẻ ta nhìn thế giới thấy cái gì cũng đẹp, 
cũng lạ. Trời xanh này. Nắng vàng này. 
Bên dưới là cánh đồng mênh mông, dập 
dờn biển lúa chín vàng. Khoái thật!
 Sẻ Non muốn tìm đối tượng để chia 
sẻ niềm vui đang rạo rực. Sẻ hớn hở tung 
mình lên cao. Bầu trời thênh thang, vắng 
ngắt, độc một cụm mây trắng đang lững 
lờ bay tít tắp…. Mây à? Đừng có mơ! Xa 
lắm, mẹ đã dặn thế. Thử sà xuống thấp 
xem. Kia rồi, là là trên ruộng lúa, một 
chú chuồn chuồn ớt đỏ rực đang chao 
liệng, nghiêng ngó. Phải hù nó chút 
chơi! Sẻ Non lặng lẽ lượn vòng trên đầu 
Chuồn Chuồn, rồi bất thần cụp cánh, rơi 
thẳng xuống. Chuồn Chuồn hốt hoảng 
lạng mình, đôi mắt tròn, to thô lố, lúng 
liếng, đảo ngược đảo xuôi. Nhận ra Sẻ 
Non, Chuồn Chuồn vuốt ngực, thở ra:
 - Ui trời, làm em hết cả hồn! Chào 
anh Sẻ.
 - Chào chú… Này, chú đánh rơi cái 
gì à?
- Đâu có! Em đang rình con ruồi…
- Chao, ruồi với muỗi… Dẹp, đi chơi với 
anh đi!

 - Đi đâu?
 - Lên trên kia…
 Chuồn Chuồn liếc mắt nhìn lên đọt 
cây Sẻ Non vừa chỉ, ngần ngại lắc đầu:
 - Thôi, em hãi lắm. To khỏe như anh 
thì được. Còn em, ốm yếu thế này…
 Sẻ Non đưa đôi mắt kẻ cả nhìn thân 
hình mảnh mai của Chuồn Chuồn, gật 
gù thương hại:
 - Ừ, có lẽ… Khổ thân chú mày thật! 
Yếu thế thì làm sao bay cao. Thôi, chào…
 Sẻ Non hãnh diện xòe cánh, lao 
lên cây bạch đàn cao vút. Bấu đôi chân 
mảnh khảnh vào một cành con, Sẻ Non 
ưỡn mình, lim dim mắt, đón làn gió 
Đông hây hẩy. Một thoáng mơ màng, 
Sẻ ta cảm thấy như mình là chúa tể của 
đất trời…
 Có bóng đen vừa lướt qua đầu sẻ, 
rợp cả một khoảng nắng. Sẻ Non giật 
mình, mở choàng mắt. Mây chăng? 
Không phải. Cụm mây duy nhất vẫn còn 
trôi lững thững ngoài xa. Sẻ Non ngước 
nhìn… Trời ạ! Chung chiêng trên đầu Sẻ 
là một gã diều giấy to tướng, mặt trắng 
bệch, đuôi dài lê thê đang thích chí quẫy 
lộn. Gã Diều to, to đến nỗi giá có mười 
đứa như sẻ đậu lên lưng gã vẫn còn thừa 

SẺ NON VÀ Diều Giấy
Y Nguyên
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chỗ. Ý chừng cũng biết vậy nên gã cứ 
vênh váo, lắc lư đầu, nhìn sẻ chỉ bằng 
nửa mắt…
 - Chào bác Diều! - Sẻ Non rụt rè.
 - Ờ… - Giọng Diều khinh khỉnh. 
 - Bác bay lên được tận đấy cơ à? 
Khỏe thật!
 - Hừ, chuyện vặt ấy mà! - Diều đắc 
chí - Nói chú mày biết nhá, nếu không 
có sợi dây chết tiệt kia - Diều trỏ vào 
đoạn dây buộc ngang thân, nối xuống 
đất - anh mày còn lên cao nữa…
 - Lên cao… đến đâu hở bác?
 - Thì đến… đến mây, chứ còn đến 
đâu nữa? Rõ thật là… - Diều ta quắc mắt.
 Ôi chao, lên đến mây? Tuyệt thật! 
Có lẽ bao thế hệ nhà sẻ xưa giờ chưa ai 
dám mơ màng đến chuyện lên mây. Sẻ 
Non liếc nhìn diều, cái nhìn đầy kính 
nể. Sẻ đánh bạo:
 - Bác… cho em theo lên mây với nhá?
 - Hức, lên mây? Chú mày ấy à? Hô 
hô… - Diều ôm bụng cười - Yếu thế mà 
cũng đòi…. Hô hô…
 Niềm kiêu hãnh của Sẻ hoàn toàn 
tan biến. Sẻ thấy tủi thân ghê gớm. Sao… 
mẹ không sinh ra mình là diều nhỉ. Sẻ 
Non nhìn lại thân hình bé choắt; nhìn 
lại bộ cánh xấu xí, vàng xỉn của mình - 
ngầm so sánh với dáng vẻ to lớn, trắng 
trẻo, hùng dũng của Diều. Cái gì của 
Diều cũng đẹp. Cả đoạn dây buộc óng 
ánh nắng chiều Sẻ cũng thấy đẹp…
 - Bác Diều ơi!
 - Hử?
 - Hay… bác cho em quá giang với 
nhé? Em sẽ đậu lên lưng bác…

 - À, ừ…
 Diều lắc lư đầu, làm bộ nghĩ ngợi. 
Rồi đột ngột phán, giọng hạ cố:
 - Thôi được, nể chú lắm đấy! Nhớ 
ngồi cho vững!
 Sợ Diều đổi ý, Sẻ ta phốc vội lên 
lưng. Nó cố bíu chặt; nhưng người vẫn 
lắc lư, đu đưa như đánh võng. Không 
xong rồi! Lơ mơ, ngã gãy cổ chứ chẳng 
chơi. Sẻ Non nhắm mắt, cố chịu đựng. 
Gió mỗi lúc một mạnh. Bên dưới, lũ trẻ 
vừa hò reo vừa rối rít mở dây. Được đà, 
Diều bốc lên càng lúc càng cao…
 - Phựt!
 Đoạn dây đứt lìa. Cả Diều, cả Sẻ lộn 
nhào, chới với. Lộn 3 vòng, Sẻ mới sực 
nhớ tới… đôi cánh. Sẻ đập cánh loạn xạ, 
cố lấy lại thăng bằng. Đáp được xuống 
một tàn cây, Sẻ ta hoàn hồn, đưa mắt 
nhìn quanh. Bác Diều đâu nhỉ? Hay… 
bác ấy lên tới mây rồi? Chỉ tại mình vụng 
về. Tiếc thật! Sẻ thừ người, chép miệng…

***
 Trên đọt tre già cách đó không xa, 
gã Diều đang nằm thõng thượt, đuôi đứt 
lìa, mình mẩy ê ẩm, rách tướp. 
 - Khỉ thật! - Diều lầm bầm - May mà 
thằng Sẻ Non không thấy… 
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Tiếng Ve sầu
Tịnh Nhiên

Tiếng ve sầu râm ran,
Khi Mùa Hè đã đến.
Từng chùm hoa phượng vỹ,
Trải thảm đỏ gọi mời.

Em yêu nhất mùa hè,
Yêu cả tiếng ve ấy,
Những chú ve nhỏ xíu,
Tiếng nhạc luôn tung bay.

Tiếng ve sầu bay xa,
Rì rầm trong tuổi nhỏ,
Chở ước mơ bay cao,
Bằng rất nhiều hoa đỏ.

Màu xanh ươm tuổi nhỏ,
Hồn nhiên và thơ ngây,
Viết lại trong lưu bút,
“Yêu Mùa Hè hôm nay”.

CHIỀU HÈ
Hà Ngọc Hoàng 

Tuổi thơ trên lưng mẹ
Cõng con đi tìm mồi
Miệng con còn hôi sữa
Cả buổi chiều rong chơi.

Mẹ ru con à ơi
Giữa chiều hè đội nắng
Lũ trẻ lao xuống tắm
Vỡ cả dòng sông quê.

Trâu ăn cỏ ngoài đê
Nghé con ngậm bầu sữa
Trẻ nướng khoai trừ bữa
Đi cả ngày rong chơi.

Bố dạy anh tập bơi
Buổi chiều hè đầy nắng
Có mấy con cò trắng
Bắt ốc ngoài sông quê.

Ai giăng lưới ngoài đê
Để bắt đàn chim quốc?
Tuổi thơ ai có được
Úp khoai lò bỏng môi?
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Ô Chữ:  BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

Tặng thưởng:
 Bạn có thể dùng điện thoại chụp hình đáp án của mình và gửi về email: tuyentap-
bonghongnho@gmail.com, ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ nhà, giáo xứ và giáo phận. Nhớ gửi trước 
ngày 25/7/2020. Các đáp án gửi về sẽ được xếp thứ tự theo từng giáo phận. Từ mỗi giáo phận, 
hai bạn có đáp án đúng gửi về sớm nhất sẽ được tặng mỗi bạn 5 quyển BHN kỳ sau. Các bạn 
nhớ ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại của ba má để nhận Tuyển tập qua bưu điện nhé.

(Xin xem Lời Chúa lễ Mình & Máu Thánh Chúa Kitô)

 Những gợi ý 
01. Khi chúng ta nâng chén chúc 
tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, chúng 
ta dự phần vào Máu của ai? 
02. Như ai là Đấng hằng sống đã 
sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha 
thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ 
tôi mà được sống như vậy? 
03. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì 
được sống muôn đời, và tôi sẽ cho 
người ấy thế nào vào ngày sau hết? 
04. Nếu các ông không ăn thịt và 
uống máu ai, các ông không có sự 
sống nơi mình? 
05. Khi chúng ta cùng làm gì, 
chúng ta cùng dự phần vào Thân 
Thể Đức Kitô? 

06. Đức Giêsu nói Ngài là bánh hằng sống ở đâu xuống? 
07. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ ai, há chẳng phải là dự phần vào Máu 
Đức Kitô ư?  
08. Đức Giêsu nói: Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho ai được sống?
09. “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, 
các ông không có sự sống nơi mình.” Đây là lời của ai? 
10. “Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của 
ngươi!” Câu này trích từ Sách Thánh nào? 
11. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã 
chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống thế nào? 
12. Trong sa mạc, Thiên Chúa đã cho anh em ăn gì? 

 Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ? 
         GB. Nguyễn Thái Hùng 



Bạn hãy điền dấu + vào ô màu có đáp án đúng nhất nhé!

01. Ai đã lập ra Bí Tích Thánh Thể? (Mt 26,26-29)
 n	 a. Thánh Phêrô. 
 n	 b. Đức giáo hoàng.
 n	 c. Chúa Giêsu
 n	 d. Giáo lý viên.
02. Khi nào bánh rượu trở nên Mình Máu Thánh Chúa Kitô? (GLCG 1376)
 n	 a. Khi Linh mục nói:“Chúa ở cùng anh chị em”.
 n	 b. Khi Linh mục đọc lời truyền phép: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy…”
 n	 c. Khi Linh mục nói: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”.
 n	 d. Khi Linh mục nói: “Lễ xong chúc anh chị em đi bình an”.
03. Khi rước lễ là ta đón nhận ai? (GLCG 1382)
 n	 a. Đón nhận Đức Mẹ.
 n	 b. Đón nhận Thánh Giuse.
 n	 c. Đón nhận Thiên Thần.
 n	 d. Đón nhận chính Chúa Kitô.
04. Bạn hãy hoàn thành câu nói của Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở  
      lại trong tôi và tôi ở lại… … …” (Ga 6,56).
 n	 a. Trong người ấy.
 n	 b. Ngoài người ấy.
 n	 c. Trong nhà thờ.
 n	 d. Ngoài trường học.
05. Khi ta viếng Chúa Giêsu Thánh Thể là một bằng chứng bày tỏ điều gì? (GLCG 1418)
 n	 a. Không yêu Chúa GiêsuThánh Thể.
 n	 b. Lòng biết ơn Chúa GiêsuThánh Thể.
 n	 c. Lòng thờ kính Chúa GiêsuThánh Thể.
 n	 d. Chỉ b và c đúng.

           Lasan Ngô Văn Vỹ
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Tặng thưởng: Xem cuối trang 18.

Đáp án mật thư trang 14: EM CÙNG CHÚA GIÊSU ĐI HỌC GIÁO LÝ.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Chủ đề: BÍ TÍCH THÁNH THỂ 
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Hôm nay, anh năm Gia Viễn sẽ giới thiệu cho các em một hiện 
tượng độc đáo liên quan đến Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. 
Qua đó, các em sẽ thấy Chúa luôn nói với chúng ta qua 
những sự việc chung quanh và luôn có các Thiên Thần của 
Chúa bênh đỡ chúng ta mọi lúc, mọi nơi!

Muôn nẻo Tin Mừng

 Các nhà địa lý Italia vừa công bố một khám phá rất đáng kinh ngạc: Bảy đền 
thánh cổ kính của Châu Âu và Trung Đông nằm hoàn toàn khít trên một đường thẳng 
dù ở cách nhau rất xa. Toán học gọi là co-linear (đồng tuyến tính).

  Theo truyền thuyết, đường thẳng này 
có thể là đường lưỡi gươm của Tổng Lãnh 
Thiên Thần (TLTT) Micae chém ma qủy, đưa 
chúng xuống địa ngục.
  Thật đáng ngạc nhiên hơn nữa là 6 
trong số 7 đền thánh này là các đền kính 
TLTT Micae. Hơn thế nữa, ba đền thánh quan 
trọng nhất trong số này là Đền TLTT Micae 
ở Pháp; Đền TLTT Micae ở Val de Susa; và 
Đền TLTT Micae ở Gargano cách nhau cùng 

một khoảng cách. Toán học gọi là equi-distant.
 Một số người nói đường thẳng này là một lời nhắc nhở từ TLTT Micae rằng các 
tín hữu được trông đợi là người công chính, không hành xử quanh co nhưng đi theo 
một con đường thẳng.
 Các nhà địa lý nói rằng nếu hiện tượng bảy đền thánh cổ kính này nằm khít 
trên một đường thẳng chưa đủ gây ngạc nhiên, thì có thêm một chi tiết thú vị nữa: 
Vào ngày Hạ chí của Bắc bán cầu (thường là vào ngày 21 tháng Sáu), bảy ngôi đền 
thánh này nằm thẳng tắp trên đường hoàng hôn.
 Đường thẳng nói trên bắt đầu 
ở đền thánh Skellig Michael kính 
TLTT Micae trên đảo Michael’s 
Rock (Núi đá Thánh Micae) của Ire-
land. Tương truyền đây là nơi TLTT 
Michael đã hiện ra với thánh Patrick, 
để giúp ngài giải phóng đất nước đó 
khỏi tay quỷ dữ.
 Sau đó, con đường nghiêng về 
phía nam đến đền kính TLTT Micae 
trên đảo Cornish của Anh. Nói là đảo, 
nhưng khi thủy triều xuống, miền đất 

7 ĐỀN THÁNH CỔ KÍNH
NẰM TRÊN MỘT ĐƯỜNG THẲNG
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này được nối liền với đất liền. Tương truyền đây là nơi TLTT Michael đã hiện ra với 
một nhóm ngư dân.

 Con đường kỳ diệu này, sau đó, 
đi đến Pháp, nơi có đền thánh TLTT 
Micae ở Mont Saint-Michel (Núi 
Thánh Micae). Đền thánh này, nằm 
ngoài khơi bờ biển Normandie, rất 
đẹp khiến cho khu vực này trở thành 
một trong những địa điểm du lịch nổi 
tiếng ở Pháp, và đã được UNESCO 
công nhận là di sản Thế giới từ năm 
1979. Năm 709, TLTT Micae đã hiện 
ra với Thánh Aubert, thúc giục ngài 
xây dựng một nhà thờ trên các tảng 
đá. Công việc được bắt đầu ngay lập 
tức, nhưng mãi đến năm 900 mới 
hoàn thành được.
  Cách đó khoảng 1000 km, tại 

Val de Susa, là đền thánh thứ tư: Sacra di San Michele, cũng là một đền thánh kính 
TLTT Micae. Việc xây dựng đền thánh được bắt đầu vào khoảng năm 1000 và, trong 
suốt nhiều thế kỷ, các cấu trúc mới đã được thêm vào tòa nhà ban đầu. 
 Cách đó một ngàn cây số khác trên đường thẳng kỳ diệu này, là đền thánh kính 
TLTT Micae tại Gargano, Italia được xây dựng từ năm 490, khi TLTT Micae hiện ra 
với Thánh Lorenzo Maiorano.
 Từ Ý, dấu chân của TLTT Micae đưa ta đến đền thánh thứ sáu. Đền thánh này 
trên đảo Symi của Hy Lạp. Đền thánh này có một bức tượng TLTT Micae cao ba mét, 
là một trong những bức tượng TLTT lớn nhất thế giới.
 Con đường kết thúc tại Israel, với đền thánh Núi Cát Minh, ở Haifa. Nơi đã 
được xây dựng từ thời cổ đại, với các thánh đường Công Giáo và Chính Thống Giáo 
có niên đại từ thế kỷ 12.
 
 



22

Câu lạc bộ Nhi - Nhô - Nhí
Các em thân mến, chị ba Tiên Sa dành riêng những trang này cho sáng tác của chính các 
em. Các em nhanh tay gửi bài về tham gia nhé! Những bạn có bài đăng sẽ được nhuận bút 
và trở thành thành viên Câu lạc bộ NHI – NHÔ – NHÍ nữa đấy!

 Cậu Út dưới quê lên ở với ba mẹ 
để tiện việc học hành. Cả nhà ai cũng 
vui, nhưng vui nhất có lẽ là cu Tuấn. Vì 
quà cậu Út mang lên cho Tuấn là chú 
dế than thật chiến. Hai cái càng chắc 
nịch, to khỏe, cái đầu u to có hai con 
mắt nâu chẳng bao giờ chớp. Hai cánh 
dài phủ thân với những đường viền rất 
đẹp. Đẹp hơn nữa là khi chú dế vươn 
đôi cánh gáy vang. Tuấn thích quá, đi 
học về là nó mê mải mang hộp dế ra 
ngắm, đến quên cả ăn. Có chú dế, mấy 
đứa trẻ con hàng xóm cũng được vui 
lây. Chiều đến, chúng rủ nhau tới đầy 
nhà Tuấn, chỉ để ngồi ngắm và săn sóc 
chú dế thật kỹ càng chu đáo. Bạn thì 
đi nhặt cỏ cho dế ăn, lo cho dế nằm, 
kiếm nước cho dế uống... Chúng lấy 
cái tăm kẹp sợi tóc vào rồi ngoáy trước 
mũi dế, dế ta tưởng đối thủ cứ gáy vang 
làm cả bọn thích chí cười to… 

***

 Hai ngày nay, Hiếu không đi học, 
nó bị sốt mê man. Thiếu vắng bạn, ngồi 
học Tuấn cũng cảm thấy buồn và trống 
vắng, dù nó vẫn nghĩ đến con dế ở 
nhà. Rồi nó chợt nghĩ sao mình không 

mang dế đến nhà Hiếu chơi cùng cho 
vui. Nghĩ là làm, vừa đi học về, nó ăn 
vội ăn vàng rồi xin phép mẹ mang dế 
đến nhà Hiếu chơi. Quả đúng như nó 
dự đoán, Hiếu vui lắm, dù đang mệt, 
Hiếu cũng ngồi dậy để ngoáy tăm làm 
dế hăng lên và gáy thật to. Tiếng gáy 
của dế làm Hiếu như quên cả ốm. Hiếu 
vui ra mặt, cười nói huyên thuyên làm 
mẹ Hiếu và cả nhà cùng vui. 

 Tuấn nhớ lại sáng Chủ nhật vừa 
rồi, chị Mai Anh dạy giáo lý dặn các 
bạn phải biết đem niềm vui đến cho 
mọi người như ba mẹ, thầy cô, bạn bè… 
Bây giờ, nhìn Hiếu vui vẻ, Tuấn cảm 
thấy rất hãnh diện. Tuấn nghĩ rằng 
Chúa và ba mẹ, thầy cô cũng sẽ rất vui 
vì thấy Tuấn biết đem chia sẻ niềm vui 
và biết cách làm cho bạn vui như  Chúa 
Phục Sinh đã đem lại niềm vui bình an 
cho mọi người. Tuấn mong Hiếu mau 
khỏe để cùng bạn đi tham dự Thánh lễ 
hằng ngày vì Tuấn và các bạn đều mới 
được Rước lễ lần đầu trong dịp hè này. 

 “Niềm vui chia sẻ - niềm vui lớn, 
hạnh phúc cho đi - hạnh phúc đầy” 
phải không các bạn?

Chú Dế than 
Bé Nhàn của Chúa 



 1. Em hay cảm thấy không được tự nhiên khi tiếp xúc với những người lớn, ví 
dụ như thầy cô giáo, hay các sơ các thầy trong nhà thờ, vì họ là những người đáng 
kính, vậy mà bạn em thì rất tự nhiên, thậm chí còn đùa giỡn với những người đó khi 
nói chuyện. Em phải làm sao để được hòa hợp như họ?
 - Các em à, khả năng ăn nói, cũng như cách nói chuyện hòa hợp, tự nhiên với 
mọi người không phải ai cũng giống nhau. Bạn của em có khả năng hòa đồng, nói 
chuyện tự nhiên, đùa giỡn với người lớn, đặc biệt là các thầy cô, các sơ, các thầy, các 
cha,… là một điều tốt. Nhưng không có nghĩa là lúc nào các bạn ấy cũng được phép 
cười đùa như thế với người lớn. Đúng như em nói, họ là những người đáng kính. Cho 
nên, cách khôn khéo là các em phải biết nói chuyện, cười đùa với người lớn đúng nơi, 
đúng lúc. Em cứ đơn sơ đến với những người mà em kính trọng vì họ cũng sẽ rất vui 
khi em đến với họ. Chẳng phải anh hai Giêsu cũng đã nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến với 
Ta, nước trời là của những ai giống như chúng”. Em có thể bắt đầu từ những câu hỏi 
hay thắc mắc nào đó, dần dần em sẽ cảm thấy dễ dàng hơn, tự nhiên hơn khi tiếp 
xúc với người lớn. Chị Ba tin là những người lớn - nhất 
là các cha, các thầy, các sơ… - sẽ không từ chối khi nói 
chuyện cởi mở, tự nhiên với em đâu!
 Chúc em thành công nhé.

 2. Em đi lễ Chúa Nhật bị trễ (đến phần cha giảng). Vậy em có được rước lễ không?
 Em cần biết là thánh lễ có hai phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh 
Thể. Cho nên tham dự thánh lễ Chúa Nhật mà chỉ có một phần thì chưa trọn vẹn. Vì 
thế, câu này có 2 đáp án phụ thuộc vào lý do em đi lễ trễ:
 - Nếu là vì ham chơi hay một lý do nào đó không xứng đáng thì em không nên 
rước lễ, vì em tự thấy mình bất xứng. Em nên đi dự một thánh lễ Chúa Nhật vào giờ 
khác một cách trọn vẹn (từ đầu lễ đến cuối lễ) để bù lại sự bất xứng ấy. 
 - Nếu bị trễ ngoài ý muốn như: nhà em xa và trên đường đến nhà thờ xe bị 
hỏng, hay là em đã giúp đỡ ai đó bị tai nạn trên đường hoặc vì một lý do chính đáng 
khác mà không phải là cố tình thì em vẫn có thể rước lễ.
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 Chị ba Tiên Sa xin chào các em. Hôm nay, chị sẽ giúp hai em 
giải tỏa những thắc mắc trong lòng mà không biết hỏi ai. Các em cứ 
mạnh dạn gửi câu hỏi về email: tuyentapbonghongnho@gmail.com , 
nếu cần giấu tên thật chị sẽ không lên trang nhưng các em vẫn có 
quà tặng là 2 quyển BHN nhé! 

Ờ HÁ !

 Ờ HÁ KỲ NÀY:
 1. Em tình cờ thấy bạn A lấy cắp cây bút của bạn B trong giờ ra chơi. Tố cáo 
bạn A thì sợ bạn ấy quê mà không nói ra thì em cứ áy náy. Em nên làm gì? 
 2. Em đi xưng tội nhưng quên 1 tội không xưng. Như vậy, em có được rước lễ 
không? Em có phải xưng lại tội đó không?



Góc
ảnh
nhí
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Bé: Mấy bạn có bị ướt không?
Bạn gà: Không, nhưng bạn ướt hết rồi kìa!

- Mời ếch “xơi” rác nhé!
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KHÔNG QUÊN 
 
 Cu Tí đi học giáo lý về hớn hở chìa sách vở khoe 
với mẹ:
 - Mẹ ơi, hôm nay Tí ngoan lắm nè, Tí không mải 
chơi mà quên sách vở như mọi hôm nè!
 Mẹ ngạc nhiên:
 - Ô, Tí giỏi quá! Nhưng hôm nay con có đem sách 
vở đi học đâu, sách vở của con còn trên bàn kia kìa.
 Tí:
 - Ủa, vậy sách vở này của ai ta???

KHÔNG HIỂU
  Ba xem bài kiểm tra giáo lý của Tí: 
 - Tí, sao con lại bị điểm 1 thế này? Con có hiểu câu hỏi 
của Sơ không?
 Tí ấp úng:
 - Dạ, có ạ! Nhưng… hình như Sơ không hiểu câu trả lời 
của con.
 Ba:
 - ???



* Tuyển tập những tác phẩm văn thơ đậm tinh thần Kitô giáo, mới mẻ và đặc sắc của những tác giả kỳ cựu và 
những tác giả trẻ từ mọi miền đất nước.

* Đón nhận, chọn lọc và giới thiệu tác phẩm của những tài năng mới.
* Trao đổi kinh nghiệm sáng tạo và luyện văn với nhiều chuyên mục.
* Offset 4 màu - Mỗi tập 100 trang cả bìa - 28.000đ/ tập - 110.000đ/4 tập.
* Liên lạc về: <tuyentapmucdong@gmail.com>

Đón đọc MỤC ĐỒNG 2020 tập 16, 17, 18 và 19

XIN GIÚP GIỚI THIỆU TỚI MỌI NGƯỜI Giá bán: 13.000đ

* Tuyển tập giáo dục Công giáo đặc biệt dành cho tuổi 7-12
* Truyện tranh - Truyện ngắn - Thơ - Giáo lý - Kinh thánh bằng hình -  Gương các thánh bằng hình - Thắc mắc 

- Đố vui - Trò chơi.
* Offset 4 màu - Mỗi tập 28 trang - 13.000đ/tập  - 150.000đ/ 12 tập
* Liên lạc về: <tuyentapbonghongnho@gmail.com>

Văn phòng: 120 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn
Sđt: (0256) 350 1373; 0358-521-717

Đón đọc Bông Hồng Nhỏ tập 9, 10, 11, 12, 13 và 14


