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BAN VĂN HÓA GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Thế là em thêm một lớp
Sách thơm vở mới trên tay
Sân trường sáng nay nhộn nhịp
Thầy cô, bè bạn sum vầy…

Lại thêm nhiều khuôn mặt mới
Được học chung lớp năm nay
Phút đầu còn hơi bỡ ngỡ
Không sao, rồi sẽ quen ngay!

Lời chào xóa tan e ngại,
Ngập ngừng khi gọi tên nhau
Chỉ ngồi bên nhau một buổi
Đã thành thân thiết thật mau!

Có thêm bạn bè thật thích
Cùng chơi, cùng học rất vui!
Giúp nhau ngày càng ngoan, giỏi
Yêu thương lan tỏa khắp nơi…

Chị ba Tiên Sa

Những người bạn mới



 Các bạn nhỏ thân mến,
 Mùa Hè đã qua. Các bạn đã thêm một lớp. Đón chào năm học mới là một trong 
những niềm vui lớn của tuổi học trò. Bên cạnh đó, còn là niềm bỡ ngỡ khi bước vào 
phòng học mới cùng với thầy cô mới; còn là niềm vui vỡ òa khi được gặp lại những 
gương mặt bạn bè cũ từ năm học trước; và chắc chắn rằng không thiếu những khuôn 
mặt mới còn đang ngỡ ngàng, xa lạ khi mới chuyển đến. Đó chính là những khuôn 
mặt mà anh Hai Giêsu luôn mời gọi các bạn đón nhận và kết thân. Nhờ đó, tình bạn 
của các bạn ngày càng triển nở và lan rộng trong môi trường học đường.
 Xin mời các bạn cùng góp sức với những chủ đề tiếp theo là: 
 - Tết Trung Thu: niềm vui và chia sẻ.
 - Những câu chuyện về chuỗi Mân côi.
 - Viết về chị thánh Têrêxa Hài đồng 
Giêsu.
 - Kỷ niệm về những người đã 
khuất như: ông bà, cha mẹ, cô chú…
 - Cảm nghiệm về gương các 
Thánh, đặc biệt là các Thánh tử đạo 
Việt Nam.
 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
Khi bắt đầu cuộc đời rao giảng, anh Hai Giêsu đã làm một số phép 
lạ để đáp lại niềm tin của mọi người dành cho mình. Khi các em gặp 
những điều lo buồn, hãy đến tâm sự với anh Hai nhé! Anh Hai luôn 
chờ nghe những nỗi niềm của các em để an ủi và giúp đỡ các em.
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 Tranh  : Vincent Phạm
Tô màu  : Sr. MJ Ánh Hồng 
    (HD. MTG - QN)



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, 
Ngày đầu năm học mới, các bạn được vào lớp mới, được học với thầy cô mới và trong 
số bạn bè cũng có những người bạn mới. Thật là vui phải không các bạn? Niềm vui này 
sẽ tăng thêm khi các bạn tô màu thật sinh động cho bức tranh này như một kỷ niệm 
ngày khai trường. Nào, còn chờ gì nữa? Bắt tay vào việc thôi!
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NGAØY MAI LAØ SINH NHAÄT CUÛA BA ROÀI ÑOÙ

TIEÀN ÑAÂU MAØ ÑI NHAØ 
HAØNG. CHUÙNG TA SEÕ 
LAØM CAÙI GÌ ÑOÙ
TAËNG BA

LAØM BAÙNH 
KEM ÑI MEÏ

ÑUÙNG ROÀI !  BAÙNH KEM!...

TRÔØI ÑAÁTYEAH!... NGAØY MAI
ÑI AÊN NHAØ HAØNG.

HÍC!
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CAÙC CON GIUÙP MEÏ LAØM BAÙNH NHA

DAÏ ! CHO CON LAØM VÔÙI

BAÙNH KEM LAØM GÌ COÙ CHÖÙ... CHAÙN THAÄT!

...MOÄT ÍT BOÄT, ÑÖÔØNG, TRÖÙNG GAØ NEØ.

LAÁY CHO MEÏ MOÄT ÍT 
NÖÔÙC LOÏC ÑI CON DAÏ!  CON ÑI NGAY

HÍC!  NEÁU MÌNH KHOÂNG LAØM GÌ,
THÌ NAM AN NOÙ SEÕ LAØM HEÁT

MÌNH CUÕNG MUOÁN LAØM CAÙI GÌ ÑOÙ 
CHO BA. NHÖNG LAØM GÌ BAÂY GIÔØ?
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NAM QUANG LAU 
LOØ NÖÔÙNG ÑI CON DAÏ !  CON LAØM 

NGAY AÏ

OÀ ANH HAI LAU 
SAÏCH GHEÂ NHA

CHÖÙ SAO...
PHUØ!...

...PHA MAØU VAØNG VÔÙI MAØU XANH DÖÔNG THÌ 
RA MAØU XANH LAÙ PHAÛI KHOÂNG MEÏ...?

ÑUÙNG ROÀI CON!

Cuoái cuøng chieác baùnh ñaõ ñöôïc laøm xong. Ai 
cuõng meät, nhöng thaät laø vui

... Caùc em thaáy ñaáy. Nam Quang vaø Nam An ñeàu laø 
nhöõng ñöùa treû ngoan. Ba seõ raát vui khi bieát ñöôïc raèng, 
caùi baùnh Sinh nhaät naøy laø quaø cuûa caû nhaø laøm taëng Ba...
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DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BHN-08

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.

 1. ĐÁP ÁN Ô CHỮ BHN-08
01. Đức Kitô (x.1Cr 10,16) 
02. Chúa Cha (Ga 6,57)
03. Sống lại (Ga 6,54)
04. Con Người (Ga 6,53)
05. Bẻ Bánh Thánh (x.1Cr 10,16)
06. Từ Trời (Ga 6,51)
07. Thiên Chúa (1Cr 10,16)
08. Thế gian (Ga 6,51)
09. Đức Giêsu  (Ga 6,53)
10. Thánh vịnh 147,12
11. Muôn đời (Ga 6,58)
12. Manna (Đnl 8,16a)

Hàng dọc : Thánh Thể Chúa

TRANH ĐỐ VUI: Tìm điểm khác biệt.

        2. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BHN-08
01. c. Chúa Giêsu.
02. b. Khi Linh mục đọc lời truyền phép: “Này là mình Thầy… Này là Máu Thầy…”
03. d. Đón nhận chính Chúa Kitô.
04. a. Trong người ấy.
05. d. Chỉ b và c đúng.

n
n
n
n
n

	 Đầu	năm	học	giáo	lý,	bé	Bi	được	phân	công	vẽ	bức	tranh	các	bé	cùng	đứng	
với	anh	Hai	Giêsu.	Hì	hục	cả	buổi	sáng,	bé	Bi	quên	là	mình	đã	lưu	bức	tranh	nào	
cuối	cùng.	Các	bạn	giúp	bé	nhận	ra	bằng	cách	tìm	7	điểm	khác	biệt	giữa	2	bức	
tranh	này	nhé!

 Bông Hồng Nhỏ tập 08 đã nhận được nhiều đáp án. 
Sau đây là những bạn có đáp án đúng và sớm nhất.
 1. Ô CHỮ:
- Gp. Sài Gòn:
1. Phêrô Nguyễn Vũ Minh Anh, gx. Tam Hà
- Gp. Qui Nhơn: 
1. Maria Nguyễn Thái Minh Châu, gx. Cây Rỏi
- Gp. Nha Trang:
1. Stanislaô Võ Trung Trực, gx. Thanh Hải

 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
- Gp. Sài Gòn:
1. Phêrô Nguyễn Vũ Minh Anh, gx. Tam Hà
2. Trần Bích Ngân, gx. Hưng Phú
- Gp. Xuân Lộc:
1. Gioan Phaolô II Trần Hoàng Thiên Ân, gx. Lai Ổn
- Gp. Phú Cường:
1. Huỳnh Lê Anh Kiệt, gx. Tân Thạnh Đông
- Gp. Phan Thiết:
1. Nguyễn  Hữu Phước, gx. Cù Mi
- Gp. Nha Trang:
1. Stanislaô Võ Trung Trực, gx. Thanh Hải
- Gp. Qui Nhơn:
1. Giêrônimô Lê Anh Khôi, gx. Chính tòa
2. Maria Nguyễn Thái Minh Châu, gx. Cây Rỏi



9

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!  

 Thứ Hai, ngày....
Khả:  Mẹ ơi, từ ngày mai, mỗi sáng đi 
học mẹ cho con hai ổ bánh mì nha. Một 
cái con ăn không đủ.
Nguyễn:  Sao em ăn nhiều thế? Anh Hai 
cũng chỉ có một ổ thôi là no rồi.
Khả:  Kệ em đi, bụng em to hơn bụng 
anh Hai.
Nguyễn: Mẹ ơi! Hay mẹ cứ cho em hai 
ổ đi! Bánh mì bây giờ người ta làm ổ 
nhỏ xíu, ăn một ổ vẫn còn thèm.
Khả: Cảm ơn anh Hai tốt bụng. Ờ, anh 
Hai cho em xin bộ đồ thể dục mẹ mới 
mua mà anh mặc bị chật nghen.
Nguyễn: Để mẹ đổi bộ khác chớ!
Khả: Thôi mà, đổi chi cho mắc công! 
Để sang năm em mặc cũng được mà.
 Thứ Ba, ngày....
Nguyễn: Mẹ ơi, con biết vì sao em Khả 
xin hai ổ bánh mì rồi. Lúc ra chơi, con 
đứng trên lầu nhìn xuống thấy em Khả 
cho bạn Tú một ổ.
Mẹ: Bạn Tú con nhà ai?
Nguyễn: Bạn Tú ở xóm bên kia sông, mẹ 
không biết đâu! Nhà bạn ấy nghèo lắm 
và cũng không có đạo.
Mẹ: Thảo nào, lúc nào mua gì cho em, 
em cũng đòi hai phần…

Nguyễn: Nhưng mẹ đừng nói với em 
Khả là con méc mẹ nha!
 Thứ Tư, ngày....
 Sau khi đưa hai anh em đến trường, 
mẹ đứng nán ngoài cổng, thấy Khả chạy 
nhanh lại khoác vai một bạn nhỏ. 
Khả: Tặng bạn bộ đồ thể dục mới đó. 
Mẹ mình mua cho anh Hai mà chật, 
nên mình xin cho bạn luôn. 
 Thì ra, tuần trước đi lễ Cha dạy: Ai 
có hai áo thì phải chia cho người không 
có. Hôm nay, Khả mang cho bạn bộ đồ.
 Lời Chúa như dòng sữa ngọt thẩm 
thấu nhanh vào tâm hồn các trẻ nhỏ, 
chúng dễ nhớ và mang ra thực hành.

•	Tiểu	NhịTHƯƠNG BẠN
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Bé lên năm
Kha Đông Anh

Năm nay bé năm tuổi
Bé không thèm khóc nhè
Luôn vâng lời cha mẹ
Bé dễ thương lắm nè!

Năm nay bé năm tuổi
Bé vui vẻ tới trường
Xinh xắn bông hồng nhỏ
Bé dễ thương quá chừng!

Bé hồn nhiên tíu tít
Tung tăng như chim non
Bé đơn sơ chân thật
Mừng sinh nhật thứ năm.

Ve cất tiếng gọi hè
Vang vang trong màu nắng
Nghe mà lòng trĩu nặng
Vì hè đâu có sang!

Ánh mặt trời chói chang
Chiếu vào khe cửa sổ
Em nhẩm từng con số
Một, hai, ba tháng hè…

Thôi, tạm biệt tiếng ve
Những ngày hè đã hết
Bầy trẻ thơ ríu rít
Ngày khai giảng thêm đông.

Đêm ngày em ước mong
Sẽ không còn đại dịch
Mỗi hè sang lại thích
Nghe rộn rã tiếng ve!

Tiếng ve kêu 

Anê Lệ Trần
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Bé tập làm thơ

TIẾNG

 Các em thân mến, trong số này anh Tư cùng các em tìm hiểu về vai trò của 
“TIẾNG” trong thơ ca để các em yêu và quý TIẾNG VIỆT của mình nhé.
 I. Đơn vị cơ bản của tiếng Việt:
 Tính đơn lập của tiếng Việt bao quát cả các mặt ngữ âm, ngữ nghĩa và ngữ 
pháp, mà trước hết được thể hiện rõ ở đơn vị cơ bản của nó, ta quen gọi là “tiếng”.
 1.	Đặc	điểm	ngữ	âm	của	“Tiếng”:
 Xét về mặt ngữ âm, mỗi “Tiếng” là một âm tiết. Trong tiếng Việt, âm tiết là đơn 
vị phát âm tự nhiên, rất dễ nhận biết. Chẳng hạn đọc một câu thơ lục bát ta phát ra 
mười bốn âm tiết.
 Ví dụ: 
   “Kẻ gieo người gặt vui thay
  Mừng chung kết quả chờ ngày vui chung”.
    (Sứ điệp Tình Thương, tr. 52).
 Về cấu tạo âm tiết tiếng Việt, các em cần lưu ý đến hai điểm:
 - Âm tiết nào cũng mang thanh điệu. Vì vậy, tiếng Việt được xác định là một 
ngôn ngữ có thanh điệu.
 Ví dụ: Đọc câu thơ sau các em thấy vừa có âm (thanh), vừa có trầm-bổng (điệu).
   “Lời Người hoà dịu thanh bình
        Nghe ra cởi mở tâm tình xiết bao”. 
    (Sứ điệp Tình Thương, tr. 53).
 - Mỗi âm tiết thường gồm hai phần: âm đầu và vần, trong đó nguyên âm giữa 
vần, tức là âm chính, có vai trò quyết định, không thể vắng.
 Ví dụ: “Tâm”: có âm đầu là “T” - “Âm” là vần có nguyên âm ở giữa là “A”
 - Hai đặc điểm trên có tác động to lớn tới nhiều phương diện, như tính nhạc 
trong câu, như cách nói lái (đầy gang - đang gầy), như phép láy (vui vẻ, bâng khuâng) 
 Các em nhớ học thuộc lòng để phát âm đúng và viết văn làm thơ hay.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Anh	tư	Phan	Sinh
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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

GÚT SƠN CA
 Các bạn thân mến, 
 Hôm nay, Trưởng Trăng Làng xin giới thiệu với các bạn một loại gút dây khá 
phổ biến trong đời sống hằng ngày lẫn đời sống trại sinh vì tính đa dụng của nó. Nó 
được gọi là GÚT SƠN CA vì khi vòng sợi dây đôi, nó có hình dáng như con chim 
ngẩng đầu lên hót vậy.
 Để trang trí cổng trại cho đẹp bằng gút dây thì có thể dùng rất nhiều loại gút 
nhưng tiêu biểu nhất là Gút Sơn Ca. Các bạn hãy tập gút và trang trí cổng trại theo 
hình bên dưới nhé!

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

|Khóa: Em tập nói lái.

|NW: Tời nim - bát móng - chỉ buận - đùng dồ - đẩm tiêm./ AR
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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. 

         Mặt trăng của chuột rơm (Kỳ 1)

• Nguyễn	Hạnh	Phước	An

 - Khi nào mùa mưa kết thúc?
 Chuột Rơm nhỏ ngồi bên cửa sổ  
ngó những giọt mưa trước hiên nhà. 
Mưa dầm hơn hai tháng, những ngày 
này chuột Rơm chỉ quẩn quanh bốn góc 
nhà chơi một mình.
 “Cốc cốc cốc”
 Rơm nghểnh tai lên. Ắt hẳn là tiếng 
gõ cửa. Ai đến nhà Rơm vào lúc này 
được nhỉ? Chuột nhỏ tò mò mở cửa. Một 
chú chuột chù ướt sũng vừa nhảy tọt vào 
vừa càm ràm:
 - Chao ôi, mưa như trút!
 Gió khẽ mang chút mưa vào ngôi 
nhà bé nhỏ. Rơm run lên vì lạnh. Chuột 
nhỏ nếm thử một giọt nước mưa rồi lè 
lưỡi đóng cửa.
 - Chào chuột đồng bé nhỏ, tớ là Ớt. 
- Chuột chù nhe răng cười, bắt tay qua 
loa với  Rơm rồi vẩy nước đọng trên lông 
ra khắp nhà.
 - Tớ là Rơm. - Chuột nhỏ gầm gừ, 
lau lau sàn nhà, chú chẳng muốn ngôi 
nhà của mình ướt át.
 - A, cuối cùng cũng đến một nơi 
ấm áp. Tớ đã băng qua một cánh đồng 
dưới trời mưa tầm tã đấy. Đói bụng quá! 
Này bạn nhỏ, cậu có thứ gì ăn không? 
- Chuột chù Ớt khụt khịt mũi sục sạo 
khắp nhà.
 - Tớ có ít thóc. - Rơm nhỏ đến cái 

chạn tủ và đẩy cái chạn ra. Dưới cái 
chạn tủ là một cái hang bí mật. Rơm 
lấy ra một ít thóc rồi cẩn thận đẩy cái 
chạn lại.
 - Tất cả bọn chuột đều thích giấu 
đồ. - Ớt nhe răng cười.
 - Đây này! - Rơm nhỏ tử tế chia sẻ 
chút đồ ăn ít ỏi của chú cho vị khách 
không quen biết. 
 Mùa khô chuột Rơm chăm chỉ thu 
nhặt thóc trên cánh đồng, mùa mưa 
chuột ta tận hưởng cuộc sống yên ả 
trong căn nhà rơm ấm áp. 
 Chuột chù thản nhiên nhai nhóp 
nhép nhóp nhép. Chuột Rơm khá 
ngạc nhiên. Cậu bạn mới này có phần 
hơi kỳ lạ!
 - Tối nay tớ sẽ ngủ ở đây. Tớ cần 
nghỉ ngơi.
 - Tớ sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu.
 Rơm nhỏ rải một ít rơm cho cậu bạn. 
Cậu ta ắt hẳn đã lang thang bên ngoài 
một thời gian khá dài nên cứ hắt xì liên 
tục. Rơm chưa bao giờ gặp một vị khách 
quái lạ đến vậy. 
 Như thường lệ, khi đến giờ ăn tối 
Rơm đến đẩy cái chạn và lấy ra một ít 
thóc. Cậu đến đánh thức Ớt. Ớt vẫn còn 
ngái ngủ.
 - Lại là thóc à? 
 - Ờ!

Truyện ngắn 2 kỳ:
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 - Cậu gặm thóc quanh năm à?
 - Ờ! - Rơm nhỏ ngạc nhiên. - Chuột 
có thể ăn gì ngoài thóc cơ chứ?
 - Ha ha… ha ha… - Chuột Ớt không 
ngừng cười chế nhạo Rơm - Chú chuột 
đồng bé nhỏ tội nghiệp! Cậu chỉ sống 
ở trong cánh đồng này và chẳng biết gì 
về thế giới to lớn ngoài kia. Có rất nhiều 
thứ chuột có thể ăn đấy!
 - Cậu nói thật chứ? - Rơm lại tỏ vẻ 
ngạc nhiên.
 - Ô hô! Chuột có thể ăn rau này, 
thịt muối này, bánh ngọt này… Nhiều 
thứ lắm!
 - Những thứ đó là gì? - Chuột Rơm 
ngớ mặt nhìn Ớt.
 - À, làm sao tớ có thể mô tả chúng 
với cậu bạn nhỏ chưa bao giờ thấy và 
nếm chúng cơ chớ? Nhưng mà tớ phải 
kể cho cậu nghe về thức ăn ngon nhất 
đối với loài chuột chúng ta. - Ớt lim dim 
đôi mắt. 
 - Đó là cái gì? - Rơm buột miệng.
 - Pho mát!
 - Pho mát  trông  như thế nào?
 - Hừm, pho mát giống với mặt trăng 
mà cậu thấy trên bầu trời mỗi tối. Nó 
ngon tuyệt và béo ngậy! Cậu nếm nó 
một lần và sẽ chẳng bao giờ quên được 
mùi vị của nó. Chao ôi, tớ mới nhớ mùi 
vị của nó làm sao!
 Rơm nhỏ gặm thóc. Mùi vị của thóc 
hôm nay chẳng ngon tẹo nào!
 - Thế pho mát ở đâu?
 - À, ở xứ Tút Tút đó.
 - Xứ Tút Tút? - Rơm nhỏ lập lại lời 
của chuột chù Ớt. Đây là lần đầu tiên 
chú nghe về cái tên kỳ lạ này.
 - Thế cậu có thể chỉ cho tớ đường tới 
xứ Tút Tút được không? - Rơm van vỉ.
 - À, tớ đi du lịch khá nhiều. Tớ 
chẳng thể nào nhớ đường chính xác. Tớ 
nghĩ là nó khá xa đấy!

 Tối hôm đó, chuột chù Ớt kể cho Rơm 
nhỏ về những điều tuyệt vời ở xứ Tút Tút 
và hàng tá câu chuyện thú vị về cuộc 
phiêu lưu của anh ấy. Trong đời Rơm nhỏ 
chưa được biết về những thứ kỳ lạ như 
vậy. Rơm chăm chú lắng nghe và thỉnh 
thoảng hỏi thêm vài điều.
 Sáng sớm hôm sau, mặc dù trời vẫn 
còn mưa to chuột chù Ớt vẫn quyết định 
tiếp tục chuyến hành trình của chú ta. 
Rơm nhỏ vẫn còn thích nghe những câu 
chuyện của Ớt nên van vỉ cậu bạn mới ở 
lại nhưng Ớt vẫn dứt khoát lên đường. 
 - Cậu sẽ đi đâu?
 - Cứ đi đến nơi nào tớ thích thôi. - Chuột 
Ớt cười vẫy vẫy chiếc mũ chào tạm biệt.
 Rơm nhỏ chuẩn bị cho Ớt một ít thóc. 
Cậu nhìn theo dáng bạn trong cơn mưa. 
Khi bạn đã khuất dạng, chú đóng cửa lại và 
ngồi suy ngẫm về câu chuyện của cậu bạn.  
 Hai tuần sau, mùa mưa chấm dứt và 
chuột Rơm nhỏ có thể thấy những tia 
nắng mặt trời phản chiếu trong giọt sương 
sớm trên lá cỏ. Rơm nhỏ chạy vòng vòng 
quanh xóm co giãn chân tay, rồi Rơm chạy 
đến cánh đồng chơi với những chú bướm 
vàng. Chú nằm dài trên cỏ, một chú bướm 
bay đến đậu lên mũi của Rơm nhỏ.
 - Cô bướm xinh đẹp bay khắp mọi nơi, 
thế cậu có biết xứ Tút Tút ở đâu không?   
-  Rơm nhỏ hỏi.
 - Rơm nhỏ này, ta không có trí nhớ tốt. 
Ta không biết nó ở đâu đâu!
 - Ờ, không sao đâu! Rơm sẽ đến đó vào 
một ngày gần nhất. - Rơm nhỏ hét vang.
 Tối hôm đó, khi ngắm nhìn vầng trăng 
tròn vằng vặc trên bầu trời xa thăm thẳm. 
Rơm nhớ về pho mát mà Ớt đã kể.
 - Mình phải đến được xứ Tút Tút. Đó 
là mục đích duy nhất của đời mình. 

(Còn	tiếp…) 
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Tình bạn
Châu Sơn

Tình bạn đẹp, như bài ca ta hát
Tình bạn thơm, tựa hương ngát cỏ hoa 
Tình bạn vui, xua cay đắng nhạt nhòa
Tình bạn thắm tựa mùa xuân rực rỡ!

Niềm thân ái nâng tình người cao vợi
Men yêu thương làm mát rượi vòng tay
Đã bạn bè, ai ơi chớ đổi thay
Lúc vui buồn, có bạn là… số Một!

Gửi heo cho Chúa

Hồ Điệp

Bé chăm heo đất từng ngày
Nâng lên, đặt xuống, ghé tai thì thầm:
Ngoài kia dịch bệnh nảy mầm
Ngồi nghe tin tức mà lòng buồn thay!

Cảm thương Bé góp chút này
Khẩu trang, xịt khuẩn, đong đầy phần cơm
Mẹ – Cha dạy sống thảo thơm 
Gửi heo cho Chúa, gửi tình đi xa.

Gió còn ngủ trên cây 
Em đi chừng rất nhẹ 
Sợ giật mình gió té 
Ngã vào em heo may.

Niềm vui giữa ban mai 
Chút nắng hồng trên má 
Đường làng đâu có lạ 
Mà tròn xoe mắt ai?

Tung tăng trên đường dài 
Cặp cầm tay áo mới 
Chỉ mong mùa thu tới 
Nghe trống trường vang vang.

Em đi trong hân hoan 
Hai bên đồng lúa chín 
Giọt sương trên cỏ mịn 
Theo em đến trường làng.

Em đi học
Nguyên Bá Hòa
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Ô Chữ:  Tình bạn

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 25/9/2020. 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.

Tham khảo: Xin xem Tin Mừng thánh Gioan 
 Những gợi ý 
01. Chúa Giêsu nói Lazarô là gì của chúng ta, 
đang yên giấc? 
02. Một người cũng gọi là Điđymô, nói với 
các bạn đồng môn: ‘Cả chúng ta nữa, chúng ta 
cũng đi để cùng chết với Thầy!’ tên là gì? 
03. Chúa Giêsu gọi anh em là gì, vì tất cả 
những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy 
đã cho anh em biết? 
04. Chúa Giêsu nói: Anh em hãy yêu thương 
nhau như Thầy đã làm gì anh em? 
05. Anh em là gì của Thầy (Chúa Giêsu), nếu 
anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy? 
06. Chúa Giêsu nói: ‘Nếu anh em yêu mến 
Thầy, anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy’? 
07. Trong bữa ăn nào, Chúa Giêsu gọi các môn 
đệ là bạn hữu? 
08. Không có tình thương nào cao cả hơn điều 
gì của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu 
của mình? 

09. Chúa Giêsu nói: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến 
Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy thế nào? 
10. Một người bạn của Chúa Giêsu và các môn đệ chết bốn ngày tên là gì? 
11. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, ai nói với thân 
mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”? 
12. Chúa Giêsu đã gọi ai, bà liền quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa 
là “Lạy Thầy”)? 
13. “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí 
mạng con vì Thầy!” Đây là lời của ai? 
14. Ông Anrê, một người đã đến xem chỗ Chúa Giêsu ở, và ở lại với Người ngày hôm 
ấy, nói với ông Simôn là đã gặp được Đấng nào? 
15. Với gia đình cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Lazarô, Đức Giêsu 
có tâm tình gì? 

Hàng	dọc:	Chủ	đề	của	ô	chữ	này	là	gì	?

         GB.	Nguyễn	Thái	Hùng 
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Đáp án mật thư trang 13: Tìm nơi bóng mát chuẩn bị đồ dùng điểm tâm.

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

01.	Bạn	đọc	Kinh	thánh	(1Sm	19,1-7)	để	biết	Samuen	nói	về	tình	bạn	của	ai	nhé!	 	
 n	 a. Giônathan và Đavít. 
 n	 b. Ápraham.
 n	 c. Gioan.
 n	 d. Giuđa.
02.	Qua	cách	đối	xử	tốt	của	Giônathan	dành	cho	Đavít,	chứng	tỏ	đây	là	một	tình	
bạn	như	thế	nào?	(1Sm	19,1-7)
 n	 a. Tình bạn lưu manh.
 n	 b. Tình bạn chân thành.
 n	 c. Tình bạn gian dối.
 n	 d. Tình bạn phản bội.
03.	Chúa	Giê-su	nói:	“Thầy gọi anh em là … … … vì tất cả những gì Thầy nghe được 
nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”	(Ga	15,15).	Bạn	hãy	điền	từ	còn	thiếu	nhé! 
 n	 a. Siêu nhân.
 n	 b. Khách lạ.
 n	 c. Bạn hữu.
 n	 d. Người dơi.
04.	Chúa	Giê-su	có	những	người	bạn	thân	như:	Mácta,	Maria	và	Lazarô.	Ngài	rất	yêu	
mến	họ!	Đứng	trước	mộ	Lazarô	Chúa	Giêsu	đã	làm	gì?	(Ga	11,34-35)
 n	 a. Chúa Giêsu đã khóc.
 n	 b. Chúa Giêsu đã cười.
 n	 c. Chúa Giêsu đã bỏ đi.
 n	 d. Chúa Giêsu đã lấp cửa mồ.
05.	Để	trở	nên	người	bạn	thân	thiết	của	Chúa	Giêsu	Thánh	Thể	ta	cần	làm	gì?
 n	 a. Ta không đi chơi.
 n	 b. Ta cần năng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 n	 c. Ta cần thực hiện những Lời Chúa dạy.
 n	 d. Chỉ b và c đúng.
           Lasan Ngô Văn Vỹ

Tặng	thưởng:	Xem cuối trang 17.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Chủ đề: TÌNH BẠN
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 Theo Kinh Thánh Cựu Ước, chiếc thuyền Nô ê đã bị mắc kẹt trên núi Ararat. 
Đây là ngọn núi cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ, mà đỉnh cao là tại 5137m so với mực nước biển.
 Vào ngày 20/6/1987, Thống đốc tỉnh Agri của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với thế giới 
rằng: Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Ataturk, cơ 
quan khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận khám phá của nhóm thám hiểm Ron Wyatt. 
Đây chính là kết quả của nhiều chục năm nghiên cứu, con thuyền Nô ê đã được tìm 
thấy chính xác như mô tả trong Kinh Thánh.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin: Chính phủ khẳng 
định: “Đây là con thuyền Nô ê”
Tọa độ con tàu: 39 26’ 26.09” Bắc, 44 14’ 
04.29” Đông. (Hình ảnh vệ tinh)
Con tàu nằm giữa một dòng bùn cổ. 
 Trên mạn phải của con tàu, gần đuôi 
(điểm B) có 4 thanh lồi ra khỏi phần đất 
bùn, cách đều nhau, được xác định là các 
sườn khung của thân tàu. Đối diện với 
chúng, ở bên mạn trái, có một thanh sườn 
cũng lồi ra khỏi đất bùn (điểm A).
 Chúng ta có thể dễ dàng quan sát 
thấy hình dáng uốn cong của nó. Chung 

quanh đó là rất nhiều sườn khung khác, phần lớn bị chôn vùi trong đất, nhưng kiểm 
tra kỹ đều có thể thấy 
được. Gỗ của con tàu 
đã bị hóa thạch. Các 
chất hữu cơ đều đã bị 
thay thế bằng khoáng 
chất, chỉ còn lại hình 
thù và dấu vết của các 
thanh sườn tàu.
 Kết quả radar 
scan: Radar ngầm đã 
giúp xác định rõ các 
cấu trúc bên dưới mặt 
đất. Chúng hoàn toàn 
đối xứng và có bố cục 

Hôm nay, anh năm Gia Viễn sẽ giới thiệu cho các em một di 
chỉ khảo cổ nổi tiếng chứng minh tính xác thực của một câu 
chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là:

Muôn nẻo Tin Mừng

CON TÀU NÔ-Ê
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rất hợp lý. Đây là những kích thước chính xác như được mô tả của con tàu trong 
Kinh Thánh.

 Bên trong mẫu gỗ dán cực kỳ cổ xưa đã hóa thạch này, người ta tìm thấy dấu 
vết của những cây đinh sắt. Kết quả phân tích cho thấy nó được làm bằng một loại 
hợp kim, trong thành phần có chứa cả nhôm. Chứng tỏ thời đó nhân loại có công 
nghệ rất cao.
 Cách con tàu vài cây số, người ta tìm thấy nhiều khối đá rất lớn có khối lượng 
lên đến cả tấn, và có lỗ xuyên qua thân. Các nhà nghiên cứu đã công nhận rằng 
chúng là những cái neo, còn những cái lỗ là để buộc dây thừng. 
 Đầu năm 2006, giáo sư Porcher Taylor cũng đã thông báo rằng: Sau khi nghiên 
cứu sâu rộng trong nhiều năm nhờ sự giúp đỡ của các hình ảnh vệ tinh, các kích thước 
của vật thể con tàu tại hiện trường cũng như mọi đặc điểm của nó tương ứng một cách 
hoàn hảo với con thuyền được mô tả trong Kinh Thánh.
 Những khám phá mới của con người dường như liên tục mở ra những chân trời 
quá khứ mà trước đây người ta vốn chỉ coi là truyền thuyết không có thực.
 Đây là bằng chứng để chúng ta tin rằng Chúa đã nói với chúng ta qua Kinh 
Thánh. Các em hãy dành một chút suy ngẫm để tự thấy mình nhỏ bé thế nào trước 
vũ trụ mênh mông và bao la. Hãy tôn trọng thiên nhiên vì đó chính là món quà Chúa 
ban tặng cho ta. Chúng ta có bổn phận phải gìn giữ, vun đắp chứ không phải phá 
hoại nó.
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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!

 Những ngày nghỉ học ở nhà có thật 
nhiều thời gian, Tí hết ngủ rồi xem phim, 
xem phim rồi ngủ hoài cũng chán. Tí 
chạy xuống nhà bếp thấy mẹ đang nấu 
ăn, liền chạy lại nhặt rau cho mẹ. Nhặt 
rau xong, Tí lấy cái chổi quét nhà. Tí 
quét xong quay lại vẫn thấy nhiều rác, 
Tí nói với Mẹ:
 - Mẹ ơi, con quét xong rồi mà rác ở 
đâu mới bay ào ào tới thế này?
 Mẹ cười nói:
 - Không phải rác mới bay tới đâu, mà 
con chưa quét đúng cách đó thôi!
 Tí hỏi lại:
 - Vậy quét đúng cách là quét sao vậy mẹ?
Mẹ trả lời:
 - Tí cầm chổi lại đây mẹ chỉ cho nào!

 Thế là Tí cầm chổi lại, mẹ bày cho Tí 
quét từng hàng, rồi cúi xuống quét dưới 
gầm bàn, gầm tủ… Mẹ mới bày một lát 
mà Tí đã quét xong cả nhà, vừa nhanh 
vừa sạch như mới nữa! Tí nhìn lại sàn 
nhà đã sạch reo lên:
 - À, thì ra quét nhà là phải quét như 
vậy! Bây giờ thì con mới hiểu!
 Mẹ xoa đầu Tí khen Tí giỏi, Tí thích 
quá cười tít mắt.
 Tí chạy lên nhà khoe với ba thành tích 
của mình, thấy ba đang đọc báo, cái trán 
cứ nhăn nhăn. Tí lấy một ly nước lọc mời 
ba uống, ba uống xong rồi nói:
 - Sao mà nước lọc Tý lấy cho ba lại 
ngon hơn bình thường vậy nhỉ?
 Tí biết là ba khen mình, Tí vui quá 
cười lộ cả hai cái răng sún rồi sà vào 
lòng ba và nói:
 - Vậy từ nay, ngày nào Tí cũng lấy 
nước cho ba nha!
 Ba vui vẻ hôn lên mái tóc hoe của Tí, 
trán ba hết nhăn luôn!
 Thì ra, chỉ mấy việc đơn giản mà Tí 
làm cho cả nhà đều vui. Tí vui nhất vì 
thấy mình làm được nhiều việc giúp ba 
mẹ. Các bạn ơi, các bạn cũng làm như 
Tí đi! Các bạn sẽ thấy nhà mình vui lắm!

TÍ LÀM GÌ KHI Ở NHÀ? 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Anna	Trần	
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 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?
 Các em ơi! Ăn cắp là một tật xấu nhé! Mà xấu thì dù vì lý do gì cũng không 
được làm. Cho nên, khi em thấy bạn mình ăn cắp cây bút thì:
 + Nếu là bạn thân thì em nên ngăn bạn lại ngay lúc đó. Nhưng nhớ là phải nhỏ 
nhẹ như: “Bạn ơi, mình nghĩ là bạn không nên lấy cắp cây bút đó!...”. Và cũng nhớ 
là đừng làm ầm lên cho mọi người biết, kẻo bạn ấy bị quê hoặc phản ứng mạnh lại 
thì không hay chút nào.
 + Nếu là bạn không thân thì tốt nhất em nên trình bày việc này cho thầy cô 
giáo mà em tin cậy, hoặc nói chuyện đó với người lớn để tìm cách giúp bạn ấy bỏ tật 
xấu ăn cắp. Nhưng em cũng nên nhớ là đừng vì ghen ghét mà xem đây là cơ hội trả 
thù, làm quê bạn của mình. Các em hãy lựa lời nói với thầy cô hoặc người lớn ước 
muốn giúp đỡ bạn của mình như: “Thưa cô, xin cô giúp bạn của con với…”
 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?
 Các em à! Quên tội là chuyện bình thường khi các em xưng tội. Lý do: có thể vì 
run sợ mà quên tội. Cũng có thể vì cố tình giấu tội. Nhưng 
cũng có thể vì lười biếng xưng tội, hoặc không có điều 
kiện xưng tội mà quên không nhớ tội chăng.
 Tuy nhiên, nếu vì lý do khách quan mà quên tội thì 
việc xưng tội vẫn thành và tất nhiên sau đó em vẫn rước 
lễ được. Còn vì cố tình giấu tội thì đương nhiên việc xưng tội không xong, lại phạm 
thêm tội lừa dối. Nhưng dù khách quan hay cố tình thì tội quên, tội chưa xưng vẫn 
phải xưng lại trong lần xưng tội gần nhất thì việc xưng tội mới thành.
 Điều này cũng giống như chuyện mắc nợ. Nếu các em nợ bạn của mình 10 
ngàn. Em mới trả có 9 ngàn thì em vẫn còn nợ 1 ngàn chứ. Làm sao xong nợ nếu các 
em vẫn còn nợ bạn 1 ngàn phải không. Trừ khi bạn của em chủ động xóa nợ cho em. 
Nhưng để được bạn xóa nợ thì em cũng phải có thái độ tốt, gây cảm tình với bạn thì 
bạn mới có thể xóa nợ đúng không nào?

 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 TỚI:
 1. Trong lớp em có một bạn mặc quần rách đi học. Một bạn khác phát hiện được và 
la ầm lên cười nhạo, em và các bạn khác cũng cười nhạo theo. Sau đó em nghĩ lại và hối 
hận nhưng không biết làm cách nào để chuộc lỗi, chị Ba giúp em với!
 2. Ba mẹ em rất khắt khe trong việc ăn uống. Mỗi buổi sáng, ba mẹ em cho em 
40.000đ để ăn phở hoặc hủ tiếu và một hộp sữa. Tuy nhiên, trong lớp em có một bạn đi học 
không có tiền ăn sáng. Em đã giấu ba mẹ để chia phần ăn sáng cho bạn. Ví dụ, thay vì em 
ăn tô phở 30.000đ và hộp sữa 10.000đ, em mua 2 ổ bánh mì mỗi ổ 20.000đ cho hai đứa. 
Trước đây, em đã từng bị ba mẹ đánh vì chia phần ăn cho bạn nên em không dám nói với 
ba mẹ. Như vậy, em có tội nói dối ba mẹ không?
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-	Niềm	vui	đến	lớp

-	Tham	dự	thánh	lễ	
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Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh - Sửa bản in: Minh Như
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AI TÌM RA CHÂU MỸ? 
 
Trong giờ địa lý, thầy đưa quả địa cầu ra và hỏi cả lớp:
- Em nào có thể chỉ cho thầy châu Mỹ ở đâu?
Bạn Thúy giơ tay và bước lên chỉ đúng vị trí châu Mỹ. 
Thầy khen:
- Bạn Thúy giỏi lắm!
Bỗng thầy thấy Minh đang nói chuyện, thầy gọi:
- Bạn Minh, hãy nói cho cả lớp biết: Ai đã có công tìm ra châu Mỹ?
Minh đứng dậy tự tin:
- Thưa thầy, bạn Thúy ạ!

AI LƯỜI NHẤT LỚP ?
Cha phó ghé qua thăm lớp giáo lý:
- Trong lớp các con, bạn nào chăm chỉ nhất?
Cả lớp nhao nhao:
- Thưa Cha, bạn Thảo ạ… bạn Hùng ạ… bạn Liên ạ…
- Giỏi lắm! Vậy là lớp các con rất nhiều bạn chăm ngoan. Vậy, có 
bạn nào lười nhất lớp không?
- Thưa Cha, lười là sao ạ?
- Ờ… là… Ví dụ như cả lớp chăm chú làm bài mà người đó chỉ ngồi 
nhìn bâng quơ ra cửa sổ.
- Thưa cha, chính là Sơ ạ!



                bạn đồng hành của các em thiếu nhi

 * Với tranh, truyện, văn thơ và nhiều chuyên mục hữu ích.
 * Đang khi điện thoại cảm ứng khiến nhiều em bị cận thi, mất khả năng lắng nghe  
  và thói quen đọc sách.

 BÔNG HỒNG NHỎ giúp các em biết lắng nghe, vâng lời, tập thói quen đọc sách,  
 phát triển kỹ năng văn chương, hội hoạ, biết suy tư…

 BÔNG HỒNG NHỎ giúp các em sống Lời Chúa và hình thành nhân cách Kitô hữu.

 Mỗi tập 28 trang khổ lớn, 13.000đ/tập, trọn năm: 150.000đ/ 12 tập. 
 Rất mong quý độc giả rủ thêm người đặt mua với cùng một địa chỉ để đỡ cước phí  
 bưu điện. Liên lạc về: <tuyentapbonghongnho@gmail.com>
 hoặc Sđt: 035-852-1717 - 02563 501 373

* Tuyển tập văn thơ phát hành ba tháng một kỳ
* Những tác phẩm văn thơ đậm tinh thần Kitô giáo, mới mẻ và đặc sắc 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
* Và nhiều chuyên mục về nghệ thuật và sinh hoạt Công giáo trong và ngoài nước
 Offset 4 màu - Mỗi tập 100 trang cả bìa - 28.000đ/tập, trọn năm: 110.000đ/ 4 tập. 
 Rất mong quý độc giả rủ thêm người đặt mua với cùng một địa chỉ để đỡ 

cước phí bưu điện.
 Liên lạc về: <tuyentapmucdong@gmail.com> hoặc Sđt:  035-852-1717
             02563 501 373

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


