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Xứ em có thầy mới
Từ xa xôi chuyển về
Thầy hiền và vui tính
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Lại thêm sơ đến giúp
Đàn giỏi và hát hay
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Em nghe cha xứ bảo:
Thầy, sơ tựa thiên thần
Yêu em, Chúa sai đến
Gieo hạt mầm mến thương.
Một mai em khôn lớn
Theo bước Chúa Giêsu
Sống yêu thương, phục vụ
Kết trái lành khiêm nhu.
Chị ba Tiên Sa

Thư BÔNG HỒNG NHỎ
Các bạn nhỏ thân mến,
Mùa Hè cũng là mùa quý thầy đại
chủng viện vừa hoàn thành khóa học
trong năm và được Đức Giám mục
Giáo phận cử đi thực tập mục vụ ở các
giáo xứ - thường gọi là đi giúp xứ. Quý
sơ cũng hay được thuyên chuyển trong
mùa Hè. Như vậy, đây cũng là mùa mà
các bạn được làm quen với thầy mới, sơ
mới. Họ là những người mang hạt mầm
yêu thương đi gieo khắp nơi theo lệnh
truyền của Chúa Giêsu.
Với chủ đề GIEO HẠT, tuyển tập Bông Hồng Nhỏ
tập 9 giới thiệu với các bạn một số tâm tình của các tác giả về đời sống tu trì, tận hiến.
Qua đó, các bạn sẽ cảm nhận được những nét đẹp, những niềm vui trong đời tu. Hy
vọng sẽ có thêm nhiều bạn nhỏ tiếp bước quý thầy, quý sơ trong sứ mạng này để vườn
hoa của Chúa ngày thêm tươi đẹp nhờ hạt mầm phát triển. Gia đình Bông Hồng Nhỏ
cũng sẽ hiệp ý cầu nguyện cho các bạn được trung thành với lựa chọn này.
Xin mời các bạn cùng góp sức với những chủ đề tiếp theo là:
- Các cảm xúc ngày khai trường cùng những người bạn mới…
- Tết Trung Thu: niềm vui và chia sẻ.
- Những câu chuyện về chuỗi Mân côi.
- Viết về chị thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu.
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
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Đi dạo với anh hai Giêsu

Nước Trời như đồng lúa mênh mông, chín rồi mà không đủ người
gặt. Anh Hai đến trần gian để cứu chuộc mọi người, giúp mỗi người
nhận ra tình cảnh đáng thương của bản thân họ và đem lại cho
họ ánh sáng và niềm hy vọng.

ĐỨC GIÊSU LÀ NƯỚC HẰNG SỐNG
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Tranh : Vincent Phạm
Tô màu : MJ. Ánh Hồng
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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!

Tranh tô màu:
Các bạn thân mến,
Trong dụ ngôn Người gieo giống, Chúa muốn nhắc các bạn hãy mở lòng đón nhận hạt
mầm yêu thương mà những người theo Chúa đã gieo vào lòng chúng ta, để hạt mầm
được sinh hoa kết trái. Các bạn hãy tô màu “người gieo hạt” này cho thật đẹp nhé!
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CHÚA VÀ SPIDER-MEN • Violet
Nhóc: Nhưng Chúa là Vua cơ mà?
Sơ: Chúa là Vua yêu thương, suốt ngày chỉ
yêu thương người khác thôi, nên ma quỷ
không thích.
Nhóc: Ma quỷ ở đâu ạ?
Sơ: Chúng thích ở nơi nào không có Chúa
hiện diện.
Nhóc: Nhưng con có thấy Chúa đâu?
Nhóc: Sơ ơi, Chúa Giêsu có “phép thuật”
như Spider-man phải không ạ?
Sơ: Ờ, còn hơn Spider-man nữa, Chúa
Giêsu có thể làm phép lạ...
Nhóc: Thế ai cho Chúa Giêsu sức mạnh ạ?
Sơ: Cha của Chúa đó con, Chúa Cha rất
quyền năng.
Nhóc: “Quyền năng” là sao ạ?
Sơ: Là Chúa có thể “hóa phép” được đó
con.
Nhóc: Là… là “hóa phép” thành nhiều
bánh như trong phim con xem á Sơ?

Sơ: Chúa sống lại và lên Thiên Đàng rồi.
Ở trên đó, Chúa nhìn thấy con, nhưng con
không thấy Chúa bằng mắt được là vậy.
Nhóc: Nhưng mẹ con bảo Chúa ở khắp
mọi nơi.
Sơ: Đúng thế, giống như “không khí” ở
khắp nơi vậy. Thế con có nhìn thấy “không
khí” không?
Nhóc: Dạ, không!
Sơ: Không nhìn thấy không khí vậy nó có
thật không nhỉ?
Nhóc: Dạ, có thật.
Sơ: Chúa cũng y như thế đó con.

Sơ: Đúng rồi, Chúa chỉ cần “phán” một lời
là liền có mặt trời nè, mặt trăng nè, núi cao
nè, biển cả nè... Vô số thứ luôn!

Nhóc: Chúa biết “tàng hình” hả Sơ? Vậy
Chúa còn hơn Spider-man nữa á!

Nhóc: Cả các con vật, trái cây nữa ạ?

Nhóc: Sao Sơ lại gọi Chúa???

Sơ: Đúng rồi, Chúa dựng nên những thứ ấy
vì thương con nhất đó.

Sơ: Để xin Chúa giúp sức.

Nhóc: Thế sao Chúa lại chết hả Sơ?
Sơ: Thì người xấu muốn hại và giết Chúa.
Nhóc: Thưa Sơ, thế sao Chúa không dùng
“phép thuật” để đánh lại người xấu ạ?
Sơ: Chúa luôn hiền từ, cả với người chưa
tốt lắm.

Sơ: (cười) Ôi, Chúa ơi!!!

Nhóc: Sơ lớn rồi mà cũng muốn có sức
mạnh như Spider-man. Hi hi… Nhưng
con chưa thấy con gái làm Spider-man
bao giờ!!!
Sơ: Ôi, chóng mặt quá! Xin “Spider-man”
cho “Spider-girl” nghỉ chút đã...
Nhóc: ???
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Tranh tìm đường

Wow, Sơ mới dễ thương chưa kìa! Nhưng Sơ chưa biết đường đến nhà thờ,
các bạn mau mau giúp Sơ nhé.

DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BHN-07
1. ĐÁP ÁN Ô CHỮ BHN-07

Bông Hồng Nhỏ tập 07 đã nhận được nhiều đáp án.
Sau đây là những bạn có đáp án đúng và sớm nhất.

01. Sết (Lc 3,38)
02. Simôn (Lc 4,38)
03. Anrê (Lc 6,14)
04. Anphê (Lc 6,15)
05. Simy (Lc 3,26)
06. Giêsu (Lc 1,31)
07. Giuse (Lc 3,23)
08. Galilê (Lc 2,39)
09. Êlisabét (Lc 1,57-60)
10. Giacôbê (Lc 6,16)
11. Đavít (Lc 3,21)
12. Maria (Lc 1,40-41)
13. Pơnuên (Lc 2,36)
14. Nathan (Lc 3,31)

1. Ô CHỮ:
- Gp. Sài Gòn:
1. Têrêsa Phạm Vũ Tâm Hương, gx. Don Bosco Ba Thôn
2. Têrêxa Nguyễn Thanh Ngân, gx. Xóm Lách
- Gp. Vĩnh Long:
1. Giuse Lê Nguyễn Khánh Huy, gx. Sadec
- Gp. Qui Nhơn:
1. Giêrônimô Lê Anh Khôi, gx. Chính tòa
2. Têrêsa Lương Nguyễn Thanh Trúc, gx. Xuân Quang
2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
- Gp. Sài Gòn:
1. Augustino Phạm Vũ Chí Đại, gx. DonBosco Ba Thôn
2. Têrêxa Nguyễn Thanh Ngân, gx. Xóm Lách
- Gp. Qui Nhơn:
1. Giêrônimô Lê Anh Khôi, gx. Chính tòa
2. Têrêsa Lương Nguyễn Thanh Trúc, gx. Xuân Quang

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.
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Hàng dọc : Tình Yêu Gia Đình
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2. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BHN-07
01. d. Thờ cha kính mẹ.
02. a. Người hằng vâng phục các ngài.
03. b. Chúa Giêsu dạy ta thảo kính cha mẹ.
04. c. Vì cha mẹ là người cộng tác với Thiên Chúa sinh thành dưỡng dục ta.
05. a. Có buộc ta phải biết ơn.

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!

CON ĐƯỜNG HẸP • Cóc Hoa

Nghỉ hè về quê bà, sáng sớm Lan
thường theo bà đi tập thể dục quanh
làng. Hai bà cháu đi bộ ra phía cánh
đồng. Lan vươn tay đón lấy những tia
nắng mặt trời của ngày mới, hít hà mùi
hương ngà ngà của cỏ may. Không khí
thật trong lành và bình yên.
Khi đã mỏi chân, hai bà cháu lại
ngồi xuống mỏm đá ven đường, ngắm
nhìn cánh đồng lúa xanh mướt với
những cánh bướm lung linh. Một hôm,
Lan chợt thấy một con đường mòn nhỏ
cỏ mọc lan, đầy ổ gà ổ vịt, nên hỏi bà:
- Bà ơi, con đường này dẫn đến đâu ạ?
Với giọng ôn tồn, bà trả lời:
- Ngày xưa, đây là con đường chính
dẫn ra phố. - Ánh mắt bà nhìn xa xăm,
như nhớ về một chuyện xưa - Trước đây,
lúc bố cháu còn bé bằng cháu bây giờ,
ngày nào bố cháu cũng theo bà ra chợ
bằng con đường này đấy. Ngày ấy, có
mỗi con đường này thôi, nên người ta
qua lại đông lắm!
Lan trở về mỏm đá, ngồi xuống
bên cạnh bà. Hai bà cháu nhìn con
đường mòn hai bên giăng kín cỏ may,
làm cho con đường đã hẹp nay càng
hẹp và hoang vắng hơn. Lại với giọng
trong trẻo, Lan hỏi bà:
- Thế giờ con đường này có ai đi nữa
không ạ?
- Bây giờ, họ làm đường ngang đường
dọc chằng chịt như mạng nhện. Đường
nào cũng đổ bê-tông, rộng rãi, bằng
phẳng, nên chẳng có ai đi con đường
này nữa đâu.

Với vẻ thích thú, như phát hiện ra
điều gì đó, Lan reo lên:
- Con hiểu rồi. Hôm trước sơ Hương
nói, Chúa Giêsu dạy: “Hãy chiến đấu để
qua cửa hẹp mà vào”. Vậy thì để được
lên Thiên Đàng thì chúng ta chỉ cần đi
con đường này thôi. Con đường to kia sẽ
đưa đến chỗ diệt vong, chả trách sao lại
nhiều tai nạn thế!
Như thấy có gì đó không đúng, Lan
trầm giọng xuống:
- Nhưng mà đi đường này thì cần gì
chiến đấu, vì có ai đi đâu bà nhỉ?
Trước sự đơn sơ, hồn nhiên của Lan,
bà mỉm cười giải thích:
- Con đường hẹp mà Chúa dạy không
phải con đường này đâu. Con đường
đó, chúng ta không thể nhìn thấy, cũng
không thể đặt chân lên để đi, mà nó là
“cuộc sống”. Để đi con đường ấy, con
không phải chiến đấu với người khác,
mà là với chính con.
Lan nhíu mày, chống tay lên cằm
hỏi bà:
- Là thế nào ạ?
- Tức là con phải nhường nhịn cho
em bé. Con có đồ ăn, đồ chơi cũng
chia cho các bạn. Hay khi con vâng lời
bố mẹ, thầy cô đấy là lúc con đang đi
đường hẹp mà Chúa dạy.
Gật gật đầu, ra vẻ hiểu biết, Lan đáp lời:
- À, con hiểu rồi.
Và từ hôm đó, mỗi buổi sáng, khi
nhìn thấy con đường mòn này Lan đều tự
nhủ: Hôm nay mình sẽ theo con đường
hẹp mà Chúa dạy.
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Bé ơi hãy nhớ
Maria Trà

Bé ơi hãy nhớ:
Hè đã đến rồi
Ve gọi râm ran
Mau về quê ngoại.
Bé ơi hãy nhớ:
Chớ có chơi xa
Để rồi la cà
Những trò nguy hiểm.
Bé ơi hãy nhớ:
Nếu đến ao hồ
Có bố ngay bên
Áo phao mặc nhé!
Bé ơi hãy nhớ:
Xa bạn nhớ thầy
Những bài học hay
Đừng quên ghi khắc!
Bé ơi hãy nhớ:
Khi đã hết hè
Trống giục thu về
Nhanh chân đến lớp.
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Bé muốn
làm Sơ
Châu Sơn

Bé muốn làm sơ
Đêm bé mộng mơ
Thấy mình cao lớn
Tuổi xuân mơn mởn
Đi đến vùng xa
Đến tận từng nhà
Cho em cái chữ
Trao em lịch sự
Ứng xử trong đời
Thương mến mọi người
Kính yêu cha mẹ
Hồn nhiên mạnh mẽ
Trở lại miền xuôi
Săn sóc bạn cùi
Đẩy lui bóng tối
Bình minh rộn tới
Gà gáy báo giờ
Bừng tỉnh giấc mơ
Dậy mau dâng lễ
Em vui khoe kể
Với Chúa là Cha
Giấc mộng đêm qua
Con hằng mơ ước
Ngài thương cho được!

Bé tập làm thơ

LUẬT BẰNG TRẮC TRONG
THƠ LỤC BÁT
Anh Tư chào các em,
Trong BHN tập 8 chúng mình đã tìm hiểu Ý và TỪ trong thơ lục bát. Số này,
chúng mình cùng tìm hiểu về luật BẰNG - TRẮC. Anh Tư sẽ lần lượt giới thiệu cho
các em nét đẹp của thơ lục bát qua tác phẩm SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG của cha
Nguyễn Xuân Văn nhé!
1. Luật bằng trắc: Có thể tóm lược theo bảng dưới đây:
Chữ 1

Chữ 2

Chữ 3

Chữ 4

Chữ 5

Chữ 6

Câu LỤC

b

B

t

T

b

B

Câu BÁT

b

B

t

T

b

B

Chữ 7

Chữ 8

t

B

• Ký hiệu:
- B (b) là thanh bằng, T (t) là thanh trắc.
- Tuy nhiên, trong thơ lục bát thì “Một, ba, năm, không kể - Hai, bốn, sáu, tám
hẳn hoi”. Nghĩa là, những chữ lẻ có thể dùng thanh bằng - trắc tuỳ ý (những chữ viết
thường), những chữ chẵn phải đúng quy định (những chữ viết hoa).
2. Các em đọc:
- Câu lục (6 chữ): Chữ 2, chữ 4 và chữ 6 là: BẰNG - TRẮC - BẰNG.
- Câu bát (8 chữ): Chữ 2, chữ 4, chữ 6 và chữ 8 là: BẰNG - TRẮC - BẰNG - BẰNG.
3. Đoạn thơ mẫu:
“Xuân sang nhằm tiết tháng hai,
Mặt hồng phơi sắc, mặt hài khoe hương.
Maria khép kín đài gương,
Thánh Kinh lần giở từng chương ghi lòng.”
						

(Sứ điệp Tình Thương tr.15)

Các em quan sát thấy gì? Các em thấy chữ thứ 4 thanh TRẮC, các chữ thứ 2,
thứ 6 và thứ 8 phải thanh BẰNG. Trong câu bát, chữ thứ 6 và thứ 8 đều có cùng thanh
BẰNG nhưng một chữ có dấu huyền và một chữ không có dấu.
Bây giờ, anh Tư mời các em tập làm 4 thơ câu lục bát tương tự. Nếu các em
thấy thích tác phẩm của mình thì gửi về cho BÔNG HỒNG NHỎ nhé!
								

Anh tư Phan Sinh
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GÓC THIẾU NHI THÁNH THỂ
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.

GÚT CHỮ nhân
Các bạn thân mến,
Trong tập trước, Trưởng Trăng Làng đã giới thiệu cho các bạn thực hành gút chữ
thập. Hôm nay, Trưởng sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn thực hành gút chữ nhân
để
có thể linh hoạt hơn khi dựng trại cũng như dựng cổng trại. Các bạn hãy cầm dây gút
trên tay và bắt đầu thực hành gút chữ nhân theo hình sau đây nhé.
Để bắt đầu gút chữ nhân 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

|		
|
|		
thiếu
tận
ái
đại
thiếu
nói

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Mời các bạn thử sức với mật thư kỳ này nhé:
Khóa: Hứng từng giọt mưa rơi (Các bạn lưu ý mưa luôn rơi xiên nhé!)
NW:
nhi
bác
quảng
người
thực
không

tình
luôn
giúp
thành
dối
toàn

tim
mong
lòng
không
chu
làm

mới
giữ
mực
nhi
việc
không

nhi
đúng
thiếu
phận
đắn
nửa

làm
ngoa
bổn
đứng
bỏ
chừng

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.

Bài học yêu thương
• Tiểu Nhị

Mẹ hứa: Tuần này nếu hai anh em
ngoan, không phải nhắc nhở học bài,
không phải kêu dậy đi lễ như kêu đò,
chơi game ít lại thì cuối tuần mẹ sẽ dẫn
hai anh em đi Sóc Trăng ăn bún nước
lèo, đi hồ Nước Ngọt đạp vịt.
Khả hào hứng:
- Mình cố gắng heng anh Hai, mẹ
hứa là mẹ sẽ cho, nếu hai anh em mình
giữ đúng kỷ luật mẹ ra.
Nguyễn do dự:
- Nhưng mà em hay dậy trễ.
- Tuần này, em sẽ đi ngủ sớm để mẹ
gọi là dậy ngay. Còn anh Hai mê game.
- Anh Hai sẽ nhịn chơi game, chăm
học bài, lau nhà phụ mẹ. Mình phải cố
lên, cố lên, vì tương lai và vì bún nước lèo!
- Vậy thì anh Hai phải dạy em học
giáo lý nhé, anh Hai dò bài em, tuần
này tới 3 câu, em sợ quên.
- Được rồi, anh Hai sẽ giúp đỡ hết mình.
Nhờ lời hứa của mẹ mà hai anh em
hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc suốt tuần:
tự nhắc nhở nhau học bài, đi ngủ sớm,
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đi lễ mỗi sáng… Mẹ không phải khàn
hơi rát cổ kêu nữa.
Cuối tuần, mẹ dẫn hai anh em đi
Sóc Trăng đạp vịt ở hồ Nước Ngọt, xong
đưa hai anh em đến quán bún nước lèo.
Nguyễn xông xáo vào chọn chỗ, kéo
ghế cho mẹ và em Khả. Mẹ gọi ba tô
bún nước lèo, hai tô đặc biệt, cho thêm
đĩa thịt quay thưởng cho hai anh em.
Ba mẹ con còn đang ngồi đợi món
thì có hai bạn trạc tuổi Nguyễn vào ngồi
bàn kế bên. Nguyễn quan sát thấy một
bạn đội nón sụp xuống, còn một bạn đầu
trần tóc vàng hoe, trên tay cầm cọc vé
số. Bạn tóc vàng sau khi kéo ghế cho bạn
đội nón ngồi xuống, dúi chiếc túi cũ mèm
vào tay bạn, rồi đi đến quầy nói khẽ:
- Cho cháu 1 tô đặc biệt thịt nhiều
và 1 tô thường trẻ em.
Xong rồi, bạn quay trở lại bàn.
- Sáng giờ cậu bán được mấy tờ rồi?
- Bạn đội nón hỏi.
- 152 tờ. Hôm nay mình hên gặp
chú kia mua 50 tờ, nên mình đãi cậu
bún nước lèo. - Bạn tóc vàng trả lời.

- Sao chơi sang vậy?
- Ừ, lâu lâu chơi sang một bữa. Hôm
qua cậu nói nằm mơ ăn bún nước lèo,
cắn vô miếng heo quay béo ngậy, sướng
ơi là sướng! Hôm nay mình để cậu ăn
đã luôn.
- Cậu cũng ăn luôn chứ?
- Ừ, dĩ nhiên! Mình một tô, cậu
một tô.
Chị phục vụ bưng hai tô bún ra, bạn
tóc vàng cẩn thận đẩy tô đầy thịt về
phía bạn kia, cầm đũa gắp miếng thịt
heo quay đút cho bạn. Hình như bạn kia
không thấy đường.
- Cậu cũng ăn đi.
- Ừ, mình vừa đút cho cậu mình vừa
ăn vì còn nóng sợ cậu bị phỏng, mà bún
nước lèo ăn nóng mới ngon.
- Ừ, thịt heo quay ngon quá, y như
trong mơ!
***

Khả bỗng giật khuỷu tay Nguyễn:
- Sao anh Hai không ăn?
Nguyễn giật mình:
- Anh đang nghĩ mình nên chia bớt
đĩa thịt cho hai bạn bàn kế bên, hai anh
em mình sao ăn hết?
Nói xong, Nguyễn mang đĩa thịt
sang bàn kế bên:
- Mẹ mình nói mời 2 bạn.
Hành động của Nguyễn làm mẹ cảm
động muốn rơi nước mắt! Mẹ đi về phía
quầy trả tiền luôn hai tô bún của hai bạn
bàn kế bên, trong lòng thấy vui vì trái
tim bé nhỏ thương người của con mình.
Khả thích thú:
- Vậy là anh Hai đang thực hiện
điều thứ nhất của “Thương xác 7 mối”
mà anh Hai mới trả bài giáo lý cho Khả
hôm qua: “Thứ nhất: cho kẻ đói ăn”.
Anh Hai giỏi thiệt!

Hôm nay Nhi muốn giới
thiệu cho các bạn một hình
ảnh thật đặc biệt, một món
quà mà Chúa ban tặng cho
chúng ta. Đố các bạn biết
đó là gì nào?
- Đó chính là vị cha xứ
đáng yêu của các bạn đấy!
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Lời của muối

Con ngoan
của Chúa

Suối Ngàn

Maria Kim Hoàng
Dòng Nữ Vương Hòa Bình

Ta nghe trong gió biển
Có tiếng nói thì thầm
Đi mãi suốt ngàn năm
Mặn một đời của muối.

Một tạo vật nhỏ xinh
Đã được Chúa tác thành
Em mong lớn thật nhanh
Đáp đền ân tình Chúa.

Nước đến từ con suối
Nước đến từ dòng sông
Nước đến tự nhiều nguồn
Thành đại dương xanh biếc!

Mỗi ngày em tự hứa
Sống vì Chúa hy sinh		
Luôn quảng đại quên mình
Niềm vui là phục vụ.

Biển không hề luyến tiếc
Phơi giữa nắng trưa hè
Hóa thân trên ruộng nề
Kết tinh đời thành khối.

Không bao giờ là đủ		
Dẫu mọi lúc mọi nơi
Trao ban với nụ cười
Khiêm nhường luôn dẫn bước.

Em biến thành hạt muối
Để ướp mặn cho đời
Em tới khắp nơi nơi
Từ đại dương bát ngát.

Lời chào luôn đi trước		
Lời xin lỗi trên môi		
Cảm ơn thắm môi cười		
Người con ngoan của Chúa.

Bé nhỏ trong từng hạt
Không biến chất nhạt phai
Muối sẽ còn mãi mãi
Vẫn mặn mà dễ thương.
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Ô Chữ: Truyền Giáo
Tham khảo: Lời Chúa Khánh Nhật Truyền Giáo 2020
							
		
Những gợi ý
01. Vì từ Xion, điều gì ban xuống,
từ Giêrusalem, lời Đức Chúa
phán truyền?
02. Ta cùng lên núi Đức Chúa,
lên Nhà Thiên Chúa của ai, để
Người dạy ta biết lối của Người,
và để ta bước theo đường Người
chỉ vẽ?
03. Các Tông Đồ thì ra đi rao
giảng khắp nơi, có Chúa cùng
hoạt động với các ông, và dùng
những điều gì kèm theo mà xác
nhận lời các ông rao giảng?
04. Chúa Giêsu được đưa lên trời
và ngự bên hữu ai?
05. Không có sự gì giữa người
Do-thái và người Hy-lạp, vì tất
cả đều có cùng một Chúa, là
Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người?
06. Ngôn sứ nào đã nói: “Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng?”
07. Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được gì?
08. Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời của ai?
09. Những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được
quỷ, sẽ nói được những tiếng gì?
10. Sách gì nói: Mọi kẻ tin vào Người (Đức Giêsu) sẽ không phải thất vọng?
11. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo điều gì cho mọi loài thọ tạo?
12. Ai tin và chịu điều gì, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án?
13. “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay
Người làm.” Đây là lời được trích từ Sách Thánh nào?
14. Nếu miệng bạn tuyên xưng ai là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã
làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ?
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ?
									
Tặng thưởng:

GB. Nguyễn Thái Hùng

Bạn có thể dùng điện thoại chụp hình đáp án của mình và gửi về email: tuyentapbonghongnho@gmail.com, ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ nhà, giáo xứ và giáo phận. Nhớ gửi trước
ngày 25/8/2020. 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.
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Chủ đề: Loan báo Tin Mừng
Bạn hãy điền dấu + vào ô màu có đáp án đúng nhất nhé!
01. Những người đi tu loan báo Mầu Nhiệm Nước Trời, khi họ tự nguyện tuân giữ Ba
Lời Khấn. Bạn có biết đó là những lời khấn nào không? (GLCG 915)
n a. Lời khấn Nghèo khó.
n b. Lời khấn Khiết tịnh.
n c. Lời khấn Vâng lời.
n d. Cả a, b, c đều đúng.
02. Loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của ai? Bạn chọn đáp án đúng nhất nhé!
(Giáo Luật 225)
n a. Của các Giám mục.
n b. Của các Linh mục.
n c. Của các Giáo lý viên.
n d. Của tất cả Kitô hữu.
03. Người đầu tiên đi loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu phục sinh là ai? (Ga 20, 11-18)

n
n
n
n

a. Bà Mácđala.
b. Bà Rút.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Mátthia.

04. Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … làm phép
rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19). Bạn
điền từ còn thiếu nhé!

n
n
n
n

a. Dân riêng.
b. Dân thánh.
c. Môn đệ.
d. Con Thiên Chúa.

05. Khi sống yêu mến mọi người là bạn đang loan báo Tin Mừng, vì Chúa nói: “Mọi
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có … … … ”
(Ga 13, 34-35).
n a. Nhiều tiền.
n b. Lòng yêu thương nhau.
n c. Nhiều bạn.
n d. Nhiều quần áo đẹp.
											Lasan Ngô Văn Vỹ
Tặng thưởng: Xem cuối trang 19.

Đáp án mật thư trang 15: Thiếu nhi tận tình bác ái, tim luôn quảng đại mới mong
giúp người. Thiếu nhi giữ lòng thành thực, nói làm đúng mực không dối không
ngoa. Thiếu nhi chu toàn bổn phận, việc làm đứng đắn không bỏ nửa chừng.
20

Muôn nẻo Tin Mừng

Hiện nay, dịch cúm corona virus đang hoành hành khắp thế
giới. Các em nên thường xuyên cầu nguyện để xin Chúa che
chở cho chúng ta sớm thoát khỏi tai ương. Cách nay hơn
400 năm, một nước nhỏ của châu Âu đã chọn xây một nhà
thờ để cầu xin Chúa giúp họ thoát nạn dịch hạch và Chúa
đã nhậm lời họ. Ngôi nhà thờ đó là:

THÁNH ĐƯỜNG CHÚA CỨU CHUỘC Ở VENEZIA
		
Vào thế kỷ XVI, Cộng hòa Venezia
bao gồm tỉnh Venezia của nước Ý ngày nay,
nơi có thành phố Venise (Vơ-ni-dơ) nổi tiếng
là “Thành phố nước”, “Thành phố nổi” hay
“Thành phố kênh đào.” Vào khoảng năm
1575-1577, một làn sóng dữ dội của bệnh
dịch hạch tấn công vùng đất này, giết chết
gần 50.000 người (một phần ba dân số).
Năm 1576, ở đỉnh điểm mùa dịch, Thượng
viện quyết định xây một ngôi nhà thờ nguy
nga để cầu xin Chúa cứu giúp trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Chính quyền nước
Cộng hòa Venezia đã chọn kiến trúc sư Andrea Palladio thực hiện dự án. Palladio đã
cố gắng tạo nên một công trình đồ sộ, qua đó cho thấy lòng cậy trông vào Chúa của
các tín hữu mọi thời đại.
Chỉ vài tháng sau khi thành phố quyết định xây dựng nhà thờ để cầu xin Chúa
cứu giúp, ngày 20/7/1577, chính quyền đã tuyên bố chấm dứt bệnh dịch.
Ngày nay bất cứ ai đến thăm Venezia có thể chiêm ngưỡng ngôi thánh đường
Chúa Cứu Chuộc, một cấu trúc cao 76 mét, với mái vòm uy nghi, vươn cao trên hòn
đảo Giudecca. Ngày 20/7 hằng năm người dân ở đây tổ chức lễ tạ ơn Chúa đã phù
giúp họ đánh bại dịch bệnh.
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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!

THẾ NÀO LÀ THIẾU NHI NGOAN?

Mary Hanna
Hôm nay là Chúa nhật, bé Thư phải
đi học giáo lý tại giáo xứ và tham dự
thánh lễ cùng với các bạn. Thế mà, mới
sáng ra, Thư đã trốn bố mẹ chạy đi chơi.
Thời tiết hôm nay đẹp quá! Đang mải
nhìn trời, Thư bỗng va phải một ông lão
đi ngược lại với mình. Bé Thư tròn mắt
nhìn ông. Ông lão cũng nhìn em âu yếm.
Như nhớ ra điều gì đó, Thư vội vàng ấp
úng:
- Cháu xin…lỗi…ông…ạ!
Ông lão cười hiền hậu, nói:
- Ông không sao. Thế mới sáng ra,
cháu chạy đi đâu mà nhanh vậy?
- Cháu đang chạy đến cửa hàng đồ
chơi ạ. Hôm nay, cửa hàng có đồ chơi
mới về. Cháu phải chạy nhanh ra đó
mua mới được. - Thư hứng khởi nói.
- Thảo nào cháu chạy nhanh vậy!
Cháu theo đạo Công Giáo à?
- Ủa! sao ông biết hay vậy?
- Ông thấy cháu đeo chuỗi hạt Mân
côi ở cổ mà!
- Dạ! Đúng rồi ông ạ - Thư nhanh
nhảu.
- Hôm nay là Chúa nhật đấy, cháu
không đi lễ ở nhà thờ à?
- Ôi dào! Lễ Chúa nhật tuần nào chẳng
có. Nghỉ một buổi chắc chẳng sao đâu.
Còn á, hôm nay mà cháu không mua đồ
chơi thì hết mất. Tiếc lắm ông ạ!
- Ừ, ông hiểu. Vậy cô bé thông minh
và biết tính toán như cháu cho ông hỏi
một câu nữa thôi nhé!
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- Vâng, một câu nữa thôi ông nhé,
cháu sắp trễ giờ ra cửa hàng rồi.
- Được rồi. Vậy thì cháu so sánh giúp
ông nhé: “Giữa đi tham dự thánh lễ
ngày Chúa nhật và đi mua đồ chơi, cái
nào quan trọng hơn?”
Nghe đến đây, bé Thư liền xụ mặt
xuống, cúi đầu lí nhí:
- Dạ, đi tham dự thánh lễ ngày Chúa
nhật là quan trọng nhất ạ! Các anh chị
giáo lý viên đã dạy cháu thế.
- Đúng rồi, cháu ạ! Chúa đã dành cả
tuần để yêu thương, gìn giữ và chăm sóc
chúng ta. Nhưng Chúa chỉ xin chúng ta
có một ngày dành cho Chúa thôi. Tại
sao chúng ta lại tính toán với Chúa?
Nghe ông lão nói vậy, bé Thư chợt
hiểu ra. Cô bé bẽn lẽn nói:
- Cháu hiểu rồi ông ạ! Cháu sẽ về và
đi lễ ngay đây. Cháu cám ơn ông ạ.
Ông lão vừa cười, vừa xoa đầu cô bé:
- Thế mới là thiếu nhi ngoan chứ nhỉ!
Thế rồi, bé Thư chạy vội về nhà.
Nhưng chạy được mấy bước thì cô bé
quay lại thưa với ông lão:
- Cháu quên mất, các anh chị giáo lý
viên dặn: “Ai làm ơn cho mình thì phải
biết cảm ơn và cầu nguyện cho người đó
nữa”. Thế ông tên là gì để cháu còn cầu
nguyện?
Ông lão cười hiền từ, đáp lại bằng
một giọng nhỏ nhẹ mà có lẽ chỉ mỗi
mình bé Thư nghe thấy:
“TA TÊN LÀ GIÊSU”.
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Góc
ảnh
nhí

- Hướng về phía trước
Các bạn nhớ cầu nguyện cho Ơn Gọi Tận Hiến khi xem những bức ảnh này nhé!

- Trên đường về nhà Cha
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ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA
Sơ đang giảng về các điều răn và dạy các em sống theo Thánh ý Chúa.
Chợt thấy Bi đang lơ đãng, Sơ gọi:
- Bi, em hãy cho Sơ biết: Làm thế nào để nghe được tiếng Chúa?
Bi ấp úng:
- Thưa Sơ, muốn nghe được tiếng Chúa ta phải… ta phải… bắt chảo lên
bếp lửa… chế dầu ăn vào… rồi bỏ tượng Chúa vào…
Sơ ngạc nhiên:
- Ơ hay, sao lại đem Chúa mà chiên lên thế kia?
Bi:
- Thưa Sơ, vì Chúa đã nói: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta…”
Sơ:
- ???

CHO KẺ ĐÓI ĂN
Sơ:
- Bi, sao con lại lấy bánh của bạn Na?
- Thưa Sơ, vì con đói ạ!
- Đói cũng không được làm thế! Con có nhớ điều răn thứ
7 Chúa dạy là “chớ lấy của người” không?
- Nhưng trong “Thương người có 14 mối” có câu: Thứ nhất,
CHO KẺ ĐÓI ĂN ạ!
Sơ:
- ???
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