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Khởi đầu bằng lời thiên sứ:
Kính chào Đức Nữ Đồng Trinh
Mẹ Maria diễm phúc
Hơn mọi người nữ được sinh.
Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Thương đoàn con cái lỗi lầm
Từ nay đến giờ lâm tử
Vẹn ơn nghĩa Đấng Chí Tôn.
Nhìn em, Mẹ cười trìu mến:
«Mẹ yêu thích nhất hoa hồng
Dâng lên từ người con thảo
Trọn niềm phó thác, cậy trông».
Chị ba Tiên Sa

Thư BÔNG HỒNG NHỎ
Các bạn nhỏ thân mến,
Khi các bạn cầm trên tay tuyển tập này thì chúng ta đã trải qua những ngày vui
tựu trường cũng như Tết Trung Thu. Giáo Hội mời gọi chúng ta bước vào những ngày
tháng cầu nguyện: Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 chóng qua, cầu nguyện cho
đồng bào miền Trung đang gánh chịu hậu quả bão lũ, cầu nguyện cho các thân nhân
đã qua đời… Mẹ Maria đã giới thiệu cho chúng ta một lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên
Chúa nhất: Đó chính là tràng chuỗi Mân Côi. Vị thánh trẻ Carlo Acutis vừa được Đức
Thánh Cha Phanxicô tuyên phong chân phước ngày 10.10.2020 vừa qua cũng rất
sùng kính chuỗi Mân Côi. Nếu các em không thể lần hết một chuỗi Mân Côi thì hãy
nhớ đọc kinh Kính Mừng thật sốt sắng nhé! Mân Côi trong âm Hán-Việt có nghĩa là
hoa hồng. Vì thế, mỗi kinh Kính Mừng các em đọc là một đóa hồng dâng lên Mẹ
Maria để xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa cho chúng ta.
Xin mời các bạn cùng góp sức với những chủ đề tiếp theo là:
- Những tâm tình về Lễ Giáng sinh.
- Những kỷ niệm và ước mơ trong ngày Tết.
- Những gương lành, việc tốt từ những người xung quanh.
- Những cảm xúc dành cho những người kém may mắn.
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

Các em thân mến,
Thời gian ra đi loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa của anh Hai
Giêsu chỉ vỏn vẹn 3 năm. Chính vì vậy, anh Hai phải cố gắng tận
dụng tối đa để xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật và rao giảng Tình
Thương cho mọi người. Các em cũng hãy cố gắng dùng thời giờ Chúa
ban để phụng sự Chúa và loan báo Tin Mừng nhé!

Đừng sợ! Từ nay
anh sẽ lưới người
như lưới cá!

Ngày sabát, Ngài vào hội đường
giảng dạy. Chợt có một người bị
thần ô uế nhập thét lên.

Thầy ơi, xa con ra, con
là người tội lỗi!
Câm ngay và ra khỏi
người này mau!

Ồ! Thật uy quyền! Một
giáo huấn mới lạ!

Giêsu Nagiarét,
ông đến tiêu diệt
chúng tôi sao?
Ông chính là
Đấng Thánh của
Thiên Chúa!

HÚ. Ú..U..U..

Thần ô uế thét lên một tiếng lớn,
vật vã rồi ra khỏi người ấy.
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Ra khỏi hội đường, Ngài cùng với Giacôbê
và Gioan, đến nhà Simon và Anrê. Bà mẹ
vợ của Simon đang nằm liệt vì cảm sốt.

Bà dậy đi! Hết bệnh
rồi đó!

Tội nghiệp bà
cụ quá!
Bà liền khỏi sốt, vui vẻ tiếp đãi
Ngài và các ông.

Thầy thật là
Đấng Mêsia!
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Chiều xuống, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến với Ngài những
người ốm đau và những người bị quỷ ám. Ngài chữa lành tất cả.

Xin Thầy hãy thương
lấy chúng tôi!
Sáng tinh sương, Ngài đến một nơi vắng
vẻ để cầu nguyện.

Tranh : Vincent Phạm
Tô màu : Sr. MJ Ánh Hồng
(HD. MTG - QN)
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Mọi người đang
tìm Thầy!

Chúng ta sang các làng bên đi!
Tôi phải rao giảng ở đó nữa!

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,

Đức Mẹ Maria rất yêu mến các bạn nhỏ nên đã hiện ra với 3 bạn nhỏ làng
Fatima (Bồ Đào Nha) vào năm 1917. Mẹ khuyên các bạn nhỏ năng lần hạt Mân Côi để
cầu nguyện cho mình và cho mọi người. Lần hạt xong, các bạn bắt tay vào tô màu
bức tranh này cho thật đẹp nhé
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Tranh
tìm đường
Các bạn thân mến!
Đang mùa mưa lũ, Kiến đi
kiếm ăn chợt thấy mưa to.
Kiến hoảng sợ quá nên quên
mất đường về hang. Các bạn
nhanh tay giúp bạn Kiến
nào!

DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BHN-09
1. ĐÁP ÁN Ô CHỮ BHN-09

Tại nhiều nơi, Bông Hồng Nhỏ tập 09 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.

01. Thánh luật (Is 2,3)
02. Gia-cóp (Is 2,3)
03. Dấu lạ (Mc 16,20)
04. Thiên Chúa (Mc 16,19)
05. Khác biệt (Rm 10,12)
06. I-sai-a (Rm 10,16)
07. Cứu thoát (Rm 10,13)
08. Đức Ki-tô (Rm 10,17)
09. Mới lạ (Mc 16,17)
10. Kinh Thánh (Rm 10,11)
11. Tin Mừng (Mc 16,15)
12. Phép rửa (Mc 16,16)
13. Thánh Vịnh (Tv 19,2)
14. Đức Giê-su (Rm 10,9)

1. Ô CHỮ:
- Gp. Vĩnh Long:
Lê Nguyễn Khánh Huy, gx. Sadec
2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
- Gp. Vĩnh Long:
1. Lê Nguyễn Khánh Huy, gx. Sadec
- 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

n
n
n
n
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Hàng dọc : Loan Báo Tin Mừng
2. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BHN-09
01. d. Cả a, b và c đúng.
02. d. Cả a, b, c, đều đúng.
03. a. Bà Mácđala.
04. c. Môn đệ.
05. b. Lòng yêu thương nhau.

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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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!

VẠN DẾ THAN
• Nguyễn Bá Hòa

Trẻ con ở xóm Mới cùng trang lứa nhiều
lắm, nhưng nổi lên là nhóm Ngũ Quỷ ở cuối
xóm mà thằng Minh là thủ lĩnh. Ngoài bộ ba
tóc ngắn gồm Minh, Trung và Khải chuyên
chọc phá các bạn, còn có cả hai cô tiểu thư
đanh đá là Thu và Ánh lo chuyện hậu cần
của nhóm. Đầu xóm có “cặp đôi hoàn hảo” là
thằng Vạn đen và cứng cáp như con dế than,
con Lộc gầy khó tính. Cặp đôi này học chung
một lớp, có sở thích giống nhau, tính tình
cũng thẳng thắn giống nhau. Ở cái xóm nhỏ
tẹo này, chúng gặp nhau luôn, và mỗi lần gặp
nhau là có chuyện để tranh cãi, để thách đố.
Trưa nay, nhóm Ngũ Quỷ họp lại bàn mưu
tính kế đối phó với cặp đôi Vạn - Lộc. Thằng
Minh thập thò trước cửa nhà thằng Khải:
“Tò he! Tò he!”. Thằng Khải bên trong nghe
“Tò he!” là biết thằng Minh đến, vội lên tiếng
trả lời ngay: “ Í a! Í à!”. Hai đứa kéo nhau đến
nhà con Thu, nấp sau cây ổi làm hiệu, cứ thế
bọn Ngũ Quỷ đã có mặt đầy đủ sau cây rơm
nhà con Ánh. Con Thu đã chuẩn bị sẵn món
ổi chấm muối ớt để cả nhóm được dịp hít hà
trước khi họp. Thằng Minh mở đầu:
- Thằng Vạn dế than và con Lộc gầy chọn
nhà bà Tư Mít làm nơi hội họp, nghe đâu bọn
chúng quy tụ thêm một số anh hùng hảo hán
của lớp hắn nữa.
Thằng Trung xì một tiếng văng cả nước
miếng ra ngoài:
- Tụi ấy như cục bột, anh hùng hảo hán cái
nỗi chi! Chỉ có điều là tụi nó hay đến nhà bà Tư

Mít, không biết làm gì ở đó, phải phân công
người theo dõi...
- Tuần trước, thi đá cá lia thia đã thua độ nó
rồi, bọn mình mất cả rổ vú sữa... Tiếc đứt ruột, tức
đến bây giờ còn tức!
- Nó nói thi cho vui, ai bảo mày đánh cược
với nó làm gì!
Thằng Minh nổi cáu:
- Thôi, dẹp chuyện đó đi! Chiều nay mỗi
đứa phải bắt cho được ba con dế loại một,
sau đó chọn con to khỏe nhất thi đá với bọn
thằng Vạn. Lần này phải quyết thắng, đánh
cược thật lớn cho nó đói luôn. Thôi, giải tán!
***
Rồi Chúa Nhật cũng đến. Buổi trưa, cả hai
phe có mặt đông đủ trước sân bóng đá của
xóm như đã hẹn. Phe Vạn - Lộc có thêm sáu
đứa nữa đi theo cổ vũ. Nhóm Ngũ Quỷ nhìn
thấy phe Vạn - Lộc mang theo chổi, dao, rựa,
đâm ra sợ hãi. Bọn chúng muốn đánh nhau
chăng? Thằng Minh trấn tĩnh lại:
- Mấy bạn đi đá dế hay đi đánh nhau đấy?
Thằng Vạn dõng dạc:
- Đi đá dế! Tuần trước đá cá lia thia, mấy
bạn đòi cá cược, hôm nay đá dế cũng phải cá
cược, đồng ý mới chơi!
- Cược thì cược, ai sợ! Ổi, mận hay thứ gì?
- Không cược mấy thứ đó nữa! Hôm nay phe
nào thua phải làm việc cho phe thắng hết buổi
chiều Chúa Nhật này.
Thằng Minh e dè hỏi lại:
- Nhưng làm việc gì?
- Nếu bọn này thua, bọn này sẵn sàng làm
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bất cứ việc gì mấy cậu sai khiến và ngược lại.
Bất ngờ trước đề nghị của con Lộc, thằng
Minh liền hội ý nhóm Ngũ Quỷ. Phải rồi, nếu phe
mình thắng thì biểu tụi nó đi bắt dế cả buổi sáng
nay cho biết thế nào là lễ độ. Hết hí hố! Nhóm
Ngũ Quỷ đồng ý, đề nghị ngoéo tay cam kết.
Thằng Vạn đưa ra cục đất sét dẻo và yêu cầu:
- Không ngoéo tay gì cả! Nếu đồng ý, chúng
ta cùng ấn dấu tay vào đây làm bằng chứng.
Cả bọn đồng thanh hô vang “Nhất văn trí!”
Con Lộc mang theo một hộp bánh hình tròn,
trong đó có con dế than đen kịt. Con Thu mang
theo một hộp bánh hình chữ nhật bên trong
là con dế lửa chắc nịch to đùng. Chúng vẽ một
vòng tròn trên sân cỏ rồi đặt hai con dế vào giữa.
Bọn thằng Minh kinh ngạc khi thấy con dế lửa
nằm yên không nhúc nhích. Con dế than mới bỏ
xuống đã giương râu, khua chân chuẩn bị chiến
đấu nhưng thấy con dế lửa chẳng động đậy gì
nên cũng đứng từ xa mà nhìn. Thằng Minh lấy
que nhỏ kích vào con dế lửa, nó ngã lăn kềnh ra
làm cả bọn được một phen cười vỡ bụng. Thằng
Vạn tuyên bố:
- Chưa thi đấu đã chết khiếp rồi. Hãy thực hiện
lời hứa đi!
Thằng Minh nổi cáu:
- Đã thi đấu đâu mà thắng với thua? Do con
dế lửa bị “sự cố” nên tuần sau thi đấu lại.
Nhóm Ngũ Quỷ đồng thanh hô:
- Tuần sau thi đấu lại!
Thằng Vạn nói chắc nịch:
- Trước khi thi đấu, các bạn đã gian lận cho
con dế lửa uống rượu nhằm kích thích tính hung
hăng của nó, nhưng các bạn đã cho nó uống quá
liều. Ai không tin cứ ngửi thì biết!
Bị phát hiện gian lận, bọn thằng Minh im thin
thít, phe thằng Vạn huơ chổi, huơ dao, huơ rựa:
- Gian lận! Thua rồi! Thực hiện lời hứa ngay!
Thằng Minh bướng bỉnh:
- Ừ thua thì thua! Nhưng có ai làm chứng đâu?
Thằng Vạn đưa cục đất sét ra, nói cứng:
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- Các bạn biết rồi đấy, cả thế giới này người
ta bắt được tội phạm là nhờ dấu vân tay.
Nếu bạn không thực hiện lời hứa, bọn này sẽ
chuyển cục đất sét có in dấu vân tay tới ông
trưởng thôn nhờ phân giải.
Thằng Minh nghe vậy đâm hoảng đành
xuống nước:
- Thôi được, thua thì thua! - Rồi quay sang
thằng Vạn - Mấy cậu muốn tụi này làm gì?
Thằng Vạn bỗng nhiên hạ giọng từ tốn:
- Các bạn có biết bà Tư Mít ở xóm mình
không? Bà ấy sống một mình, cần được mọi
người thương yêu giúp đỡ. Nhóm bọn mình
thường xuyên đến làm những việc lặt vặt như
quét dọn nhà cửa, vườn tược, rồi nói chuyện
cho bà vui nữa. Cả tuần nay bà bị đau nên hôm
nay bọn mình mang theo dụng cụ kê sửa lại
mấy viên đá lát ngõ, dọn quét lá trong vườn.
Rồi thằng Vạn phân công: Minh, Trung,
Khải cùng làm ngõ, Thu và Lộc nấu cơm, còn
Ánh xoa dầu đấm lưng cho bà.
Con Ánh đanh đá nhảy dựng lên:
- Không được đâu, mình chưa làm chuyện
ấy bao giờ cả!
- Các bạn hãy làm đi, không phải vì thua
cuộc. Các bạn hãy làm vì tình thương yêu với
những người neo đơn khốn khó. Lần đầu thấy
chưa quen nhưng rồi sau đó các bạn sẽ thấy
thích ngay thôi! Và nữa, từ nay chúng ta là
một nhóm, các bạn có đồng ý không?
Cả bọn yên lặng nhìn thằng Vạn. Tuy không
có ai trả lời nhưng sự khâm phục thằng Vạn
đã hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đâu đó có
tiếng gà gáy, tiếng chim hót, tiếng bò ọ, tiếng
xe máy, tiếng trẻ con khóc. Những âm thanh
quen thuộc của xóm Mới mọi ngày hôm nay
bỗng đầy tình nghĩa.

Đóa hoa nho nhỏ
Hoa Mặt Trời

Chị thánh Têrêsa
Là bông hoa của Chúa
Hoa nở giữa đời thường
Trên “Con Đường Thơ Ấu”
Từng cánh hoa nho nhỏ
Dâng lên Chúa mỗi ngày
Từng hy sinh vụn vặt
Chị góp nhặt hương nồng
Nồng nàn ước mơ bay
Theo người đi truyền giáo
Chị loan báo Tin Mừng
Không ngừng tâm kinh nguyện.
Một đóa hoa nho nhỏ
Đỏ thắm tình Giêsu
Một đóa hoa khiêm nhu
Đã trở nên thánh nữ.
Qua “Con Đường Thơ Ấu”
Chị tấu khúc yêu thương
Nêu gương sống đơn thành
Chị dạy em nên thánh!
*Con Đường Thơ Ấu: linh đạo sống của
chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu.

Khúc Hát Trung Thu
Kha Đông Anh

Một lồng đèn em thắp sáng
Trời thắp sáng một vầng trăng.
Tuổi hồn nhiên em thắp sáng
Trời soi sáng những con đường.
Ngọt ngào em ăn bánh, kẹo
Chợt thấy ấm lòng làm sao!
Tuổi hoa niên em múa hát
Êm đềm vút lời ca dao.
Trung Thu lung linh trắng sáng
Chị Hằng như cười với em
Gốc đa Chú Cuội ngồi lặng
Vui chung hạnh phúc êm đềm.
Ước mong cho các bạn nhỏ
Không chỉ trên nước Việt Nam
Mà cả trên toàn thế giới
Cũng được hạnh phúc như em.
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Bé tập làm thơ

TIẾNG

Đặc điểm ngữ nghĩa của TIẾNG
Đơn vị cơ bản của tiếng Việt (tiếp theo)
Kỳ này, anh Tư mời các em tìm hiểu về NGHĨA của TIẾNG nhé!
2. Đặc điểm ngữ nghĩa của “Tiếng”:
Xét về mặt ngữ nghĩa thì “tiếng” là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa.
Ví dụ: nhà, cửa, núi , sông, đi, chạy... đều là những “tiếng” tự nó có nghĩa, dùng
gọi tên sự vật, hoạt động, tính chất...
Những “tiếng”: nhân, thuỷ, thực, mỹ… tuy ít khi dùng một mình để gọi tên sự
vật, hoạt động, tính chất, nhưng dựa vào các tổ hợp mà chúng tham gia, các em có
thể nhận ra nghĩa của chúng:
Ví dụ:
- nhân dân, nhân loại, nhân sự... thì “nhân” có nghĩa là người.
- tàu thủy, lính thủy, thủy triều... thì “thủy” có nghĩa là nước.
- thủy chung, thủy tổ… thì “thuỷ” có nghĩa là trước.
Lại có những “tiếng”: (lạnh) lùng, (vội) vàng, (bát) ngát... tự nó không có nghĩa,
nhưng có tác dụng tạo nghĩa cho cả tổ hợp láy âm mà chúng thường tham gia.
Ví dụ:

Trong câu:

“Tin vui nay đã có lời
Vội vàng khăn gói tách rời nẻo quê
Sợ chi miệng lưỡi khen chê
Ngại gì đường sá đủ bề gian lao”.
(Sứ điệp Tình Thương, tr. 17).
Tiếng vàng đi với vội có nghĩa là nhanh, mau lẹ không chần chừ.
Sau khi Mẹ Maria nói lời xin vâng, thiên thần ra về thì Mẹ lên đường đi thăm
bà Êlisabét ngay. Mẹ quyết định cách dứt khoát, nhanh chóng lên đường, không sợ
lời khen, tiếng chê; cũng chẳng ngại gian lao.
Mời các em thử sức bằng một vài câu thơ nào!
Anh tư Phan Sinh
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Tranh: Trần Mỹ Phương.
Lời: Anna Maria Hoàng.
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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.

LÀM DẤU THÁNH GIÁ
Các bạn thân mến,
Trong các số báo trước, các bạn đã được hướng dẫn thắt các loại gút dây để
dựng lều và cổng trại rồi. Kỳ này, để thay đổi bầu không khí, trưởng Trăng Làng sẽ giới
thiệu với các bạn một trò chơi sinh hoạt nhỏ.
Quản trò hô:

Người chơi hô kèm cử điệu:

- Chúa.

- Chúa: Hai tay đưa lên trời tạo thành hình chữ v.

- Con.

- Con: Hai tay đưa lên ngực.

- Chúa, Chúa Con.

- Chúa, Chúa Con: Hai tay đưa lên trời hai lần rồi lại đặt lên ngực.

Tương tự như vậy, quản trò hô Chúa và Con bao nhiêu lần thì các bạn hô và làm
theo bấy nhiêu lần. Các bạn có thể sáng tạo bằng cách cho người chơi làm ngược lại
theo lời hô của quản trò thì sẽ khó và hấp dẫn hơn.

| Mời các bạn thử sức với mật thư kỳ này:
|Bản tin:
THỨ
VÂNG
VÀ
CHỈ
THIẾU

CHA

NHỮNG

CỦA

MÌNH
HUY
HẾT
LỜI
NĂM

|Khóa: Làm dấu thánh giá trước khi ăn cơm.
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VỊ

MẸ

NHI

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.

Truyện ngắn 2 kỳ:

Mặt trăng của chuột rơm

(Kỳ 2)

• Nguyễn Hạnh Phước An

Ngày hôm sau, Rơm tạm biệt những
người bạn hàng xóm để lên đường tới
xứ Tút Tút. Hầu hết bạn bè ngăn cản
chuyến hành trình điên rồ này của Rơm,
nhưng ý Rơm đã quyết.
Rơm nhỏ băng qua hết cánh đồng.
Chú ngoảnh đầu lại nhìn cánh đồng và
vẫy tay tạm biệt. Đây là lần đầu tiên
chú đi xa như thế.
Đêm đó, Rơm nhỏ nghỉ ngơi bên
một tảng đá. Chú cảm thất rất lạnh và
không thể nào chợp mắt. Chú nhìn lên
bầu trời. Mặt trăng đang mỉm cười với
chú. Rơm cười lại. Đêm đó trong giấc
mơ của mình, Rơm mơ thấy mặt trăng
tan chảy trong miệng chú.
Trên đường đi, Rơm hỏi đường đến
xứ Tút Tút mà dường như không ai biết.
- Xứ Tút Tút à! Mi chắc là nó có ở trên
đời chứ? - Lão Ếch trợn tròn con mắt.
- Xứ Tút Tút à! Sao chẳng có trong
bản đồ của chú nhỉ? - Chú Nhện lăm le
cái bản đồ của chú ta trên tay.
Sau mấy ngày phiêu bạt, Rơm nhỏ
rối bời vì dường như không ai biết về xứ
Tút Tút. May mắn là lúc chú mệt mỏi
nhất thì Sên xanh đưa ra chút manh mối:
- Tớ chỉ bò quanh gốc cây nên chẳng
biết gì! Cậu đợi ở đây, tối về hỏi bác Sẻ
Nâu làm tổ phía trên cây này nè.
Chuột Rơm trước giờ chỉ loanh

quanh dưới mặt đất, hiếm khi leo cây.
Lần này ngồi vắt vẻo từ trên cây nhìn
xuống, chuột ta thật sự ngạc nhiên và
cảm động. Chú chưa từng thấy cảnh
đẹp như vậy bao giờ!
Sẩm tối, Sẻ Nâu về tổ và khi nhìn
thấy Rơm, Sẻ Nâu trố mắt ra nhìn.
- Cháu là Rơm, chú chuột đến từ
đồng ruộng… - Rơm ngập ngừng - Liệu
bác có thể chỉ cho cháu biết xứ Tút Tút
ở đâu không?
- Xứ Tút Tút… - Sẻ Nâu trầm ngâm
- Tiến thẳng về phía bắc khoảng vài
dặm, có một nơi cả ngày chỉ nghe tiếng
Bíp Bíp và Tút Tút, ta đoán đó là nơi cậu
muốn đến.
- Thật vậy sao? Cảm ơn bác! - Chuột
Rơm vội vàng chạy đi ngay mà quên
nghe thêm lời dặn dò của bác Sẻ Nâu.
Khi biết chắc rằng xứ Tút Tút là có
thật, chuột Rơm vui vẻ hơn, vừa đi chuột
ta vừa nghêu ngao hát:
- Cứ bước đi bước đi, và mặt trăng là
của bạn!
Việc hát hò làm cho con đường đi
ngắn lại. Một chú thằn lằn bên đường
nghe chuột hát, lẩm bẩm:
- Thực ra, mặt trăng vốn là của bạn
mà! Cần gì bước đi?
Rơm nhỏ mỉm cười đi tiếp. Chú
không có thời gian đứng lại giải thích với
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bất kỳ ai rằng: Mặt trăng của chú chính
là miếng pho mát béo ngậy tươi ngon.
Khi mặt trời gần khuất bóng, Rơm
có thể nghe tiếng Tút Tút từ đằng xa đưa
lại. Chuột ta chạy thật nhanh về phía
trước. Càng đi về phía trước thì tiếng
Tút Tút càng rõ! Rơm vén một chiếc lá
cây ven đường lên và chói mắt khi nhìn
ra, một thứ ánh sáng lạ kỳ và chói lòa
chiếu vào mắt chú. Phía trước có những
vật thể lạ. Chú tiến gần hơn, gần hơn và
có thứ gì đó đụng vào Rơm khiến chú
bất tỉnh.
Khi Rơm tỉnh dậy, mọi thứ quanh
chú rất kỳ lạ và cạnh chú có một chú
chuột béo đưa cho Rơm ít nước:
- Cậu tỉnh rồi à? Tớ là Cacbon. Tớ
tìm thấy cậu nằm dài ở ven đường.
- Cảm ơn đã cứu tớ. Đây là xứ Tút
Tút à?
- Đây là thành phố. - Nói rồi, Cacbon
đưa cho Rơm chút thức ăn.
- Đây là gì?
- Bánh mì. - Cacbon trả lời gọn lỏn.
Đây là lần đầu tiên Rơm ăn bánh
mì. Chú ngấu nghiến, ngấu nghiến… Ăn
xong, như chợt nhớ ra điều gì, Rơm hỏi:
- Chỗ cậu có pho mát không?
- Có chứ, mai tớ sẽ đem đến cho cậu.
Những ngày sau đó, Cacbon chỉ cho
Rơm quen với những luật lệ mới ở thành
phố. Đầu tiên, Rơm cảm thấy vô cùng
lo lắng và mệt mỏi. Chú chuột đồng
không được phép nhảy, múa, cười hay
chơi đùa. Phải luôn trong tình trạng đề
phòng khi nghe âm thanh lạ. Điều tuyệt
vời nhất đối với Rơm có lẽ là thưởng thức
pho mát bất kỳ khi nào cậu ta thích.
Dần dần Rơm cũng quen với cuộc sống
ở thành phố, nơi mà chuột chù Ớt cho là
xứ Tút Tút.
Một ngày nọ, khi Rơm liếm láp
miếng pho mát và đợi cho vị ngọt tan
chảy trong cuống họng, chú ta chợt nhớ
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đến mấy hạt thóc, căn nhà rơm và cánh
đồng ruộng xanh mướt nơi quê nhà.
- Cacbon này, có bao giờ cậu nằm dài
trên cánh đồng và ngắm mặt trăng ló dần
ra từ đám mây chưa?
- Chưa.
- Thế cậu đã bao giờ chạy trên bãi cỏ
đuổi theo những cô bướm vàng chưa?
- Chưa, nghe cũng thú vị nhỉ?
- Về nơi tớ ở và thử một lần đi!
- Tớ sinh ra ở đây. Tớ chưa hề muốn
rời đi. - Cacbon quả quyết sau một chút
lưỡng lự.
Những ngày tiếp theo, Rơm không kể
với bạn ý định về lại chốn cũ nữa. Đến
một hôm, chú nhận ra chú vô cùng nhớ
mặt trăng vào đêm tối. Ở đây, cho dù pho
mát rất ngon nhưng tiếng Tút Tút cả ngày
làm Rơm đau đầu. Và mặc cho Cacbon
ngăn cản, chú vẫn quyết định sẽ trở về.
- Cậu sẽ đi cùng với tớ và chúng ta
sẽ cùng nhau nhảy dưới ánh trăng chứ?
- Rơm hỏi bạn lần cuối khi Cacbon tiễn
Rơm lên đường. Cacbon lắc đầu.
Rơm vẫy tay tạm biệt bạn và mò mẫm
đường ra khỏi xứ Tút Tút. Cuối cùng, Rơm
cũng ra khỏi thành phố. Chuột ta có thể
cảm nhận sự khác biệt khi hít một hơi thật
sâu và cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy
không biết đường nào dẫn về nhà, Rơm
vẫn cứ tiến bước về phía trước. Có đêm,
Rơm ngủ trên cây và ngắm vầng trăng
sáng vằng vặc. Lâu lâu, chú cũng nhớ pho
mát một chút nhưng không nuối tiếc lắm!
***
Thỉnh thoảng vào những ngày mưa,
các bạn có thể thấy một chú chuột ướt
sũng đi lang thang trong cánh rừng, trên
đồng cỏ và nghêu ngao hát:
“Lang thang, lang thang khắp chốn
Ta là chú chuột lang thang
Và mặt trăng là của ta
Mặt trăng là của ta.”
Đó ắt hẳn là Chuột Rơm.

Lời kinh mẹ dạy
Châu Sơn

Sinh nhật bầu trời
Hạt Cát

Bầu trời sinh nhật
Thắp nến thành sao
Khoe mình triệu tuổi
Lung linh vẫy chào.
Lại làm chiếc bánh
Gọi tên là trăng
Nhưng ham to lắm
Mãi mới tròn vành
Khi ăn lại tiếc
Ngày giấu ăn dần
Mỗi đêm mỗi khuyết
Chẳng chịu chia phần!
Trời thích sinh nhật
Tháng nào cũng mừng
Bé thương cho mẹ
Bao năm tảo tần
Chẳng có một lần
Sinh nhật lung linh…

Nhớ ngày lên bảy lên ba
Lời kinh mẹ dạy: Lạy Cha trên trời…
Lời kinh thắp sáng cuộc đời
Càng suy càng thấy rạng ngời yêu thương!
Gian trần đầy những gió sương
Gieo lời Tin Kính đơm hương thắm nồng
Ba Ngôi Một Chúa tình hồng
Thiên ân tràn đổ biển đông dạt dào.
Kính Mừng Rất Thánh ngọt ngào
Mẹ đầy ơn phúc tuôn trào thiên ân
Lữ hành giữa chốn phù vân
Ngã sa mẹ dẫn canh tân mỗi ngày.
Lời kinh mẹ dạy tuyệt thay!
Vun cây Cậy - Mến - Tin say suốt đời
Lời kinh kính Chúa, yêu người
Nhớ khi sáng tối một đời thiết tha.
Lời mẹ nhắn nhủ mặn mà
Biết ơn nhiều lắm mẹ à, chẳng quên!
Hằng ngày sốt sắng, chăm chuyên
An bình tại thế phúc duyên Thiên Đàng.
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Ô Chữ: 			 Mẹ Mân Côi
Tham khảo: Lời Chúa lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Những gợi ý
01. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua nào, tổ tiên Người?
02. Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là
người thế nào, nhờ Thiên Chúa?
03. Sứ thần thưa với Đức Maria ai ở
cùng bà?
04. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ
thần nói.” Đây là lời của ai?
05. Sứ thần đến truyền tin cho Đức
Maria tên là gì?
06. Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ thế nào ?

nhận được ơn làm nghĩa tử?

07. Nhưng khi thời gian tới hồi viên
mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình
tới, sinh làm con một người phụ nữ,
và sống dưới điều gì, để chuộc những
ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta

08. Tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần làm gì cùng với mấy
người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu?
09. Sứ thần nói bà Maria đẹp lòng ai?
10. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của ai sẽ rợp bóng trên bà?
11. Tên con trẻ được sinh ra là gì?
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì ?
									
GB. Nguyễn Thái Hùng
Tặng thưởng:
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 25/12/2020. 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: MẸ MÂN CÔI
Bạn hãy điền dấu v vào ô màu có đáp án đúng nhất nhé!
01. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức
Chúa ở cùng bà” (x. Lc 1,26-28). Bạn hãy cho biết, người trinh nữ ấy tên là gì?

n
n
n
n

a. Maria.
b. Lucia.
c. Bernadette.
d. Têrêxa.

02. Bạn hãy hoàn chỉnh câu nói của Đức Maria: “Vâng, tôi đây là … … của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

n
n
n
n

a. Tôi tớ.
b. Nữ tỳ.
c. Con gái.
d. Con trai.

03. Trong tháng 10 sẽ có một ngày mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi, đó là ngày nào?
n
a. Ngày 1 tháng 10.

n
n
n

b. Ngày 2 tháng 10.
c. Ngày 7 tháng 10.
d. Ngày 28 tháng 10.

04. Hiện nay, Kinh Mân Côi có bao nhiêu mầu nhiệm? (x. Các Mầu nhiệm Mân Côi).

n
n
n
n

a. 5 mầu nhiệm.
b. 7 mầu nhiệm.
c. 15 mầu nhiệm.
d. 20 mầu nhiệm.

05. Chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu Mẹ Maria như thế nào? (trích văn
kiện của Công đồng Vatican II, Hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentinum, số 67).

n
n
n
n

a. Siêng năng lần Chuỗi Mân Côi.
b. Cầu khấn Mẹ xin Chúa ban các ơn hồn xác.
c. Sống theo gương nhân đức của Mẹ.
d. Cả a, b, c, đều đúng.

										

Lasan Ngô Văn Vỹ

Đáp án mật thư trang 14
Thứ năm: thiếu nhi vâng lời cha mẹ và hết những vị chỉ huy của mình.
Tặng thưởng: Xem cuối trang 18
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Muôn nẻo Tin Mừng

Hôm nay, anh năm Gia Viễn sẽ giới thiệu cho các em một vị
thánh trẻ trong thời đại của chúng ta, đó là: Chân phước
Carlo Acutis – Đấng được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên
phong chân phước vào ngày 10.10.2020 vừa qua tại Assisi.

CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS
Nếu các em có trên tay quyển Bông Hồng
Nhỏ 4 (HỌC LÀM CON CHÚA) thì xin mở trang
12 & 13, trong đó có câu chuyện về Đấng Đáng
Kính Carlo Acutis. Đây là lần đầu tiên chúng ta
được nhìn thấy hình ảnh một vị thánh mặc quần
jeans, áo thun, đi giày thể thao. Nếu ngài còn
sống thì chỉ ở độ tuổi huynh trưởng Thiếu Nhi
Thánh Thể.
Carlo Acutis sinh ngày 03.05.1991 tại Luân
Đôn (Anh) và lớn lên ở Milano (Ý). Ngài qua đời
năm 2006 vì bệnh bạch cầu cấp, khi mới mười lăm
tuổi. Là một người đam mê công nghệ, Carlo từng
là một game thủ và cũng là một lập trình viên máy
tính. Carlo đã sử dụng kỹ năng am hiểu công nghệ
của mình để xây dựng toàn bộ danh mục trang web
về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới từ khi
mới 11 tuổi. Sau khi Carlo mất, Đức Giám Mục
Acutis Rafaello Martinelli và Đức Hồng y Angelo
Comatri, người đứng đầu văn phòng Giáo lý của Bộ
Giáo lý đức tin đã tổ chức triển lãm lưu động bộ sưu
tập “Những phép lạ Thánh Thể”. Bộ sưu tập này do
chính Carlo thực hiện khi còn tại thế. Cuộc triển lãm này đã đi đến hàng chục quốc gia
trên khắp thế giới. Và cuốn sách
ghi lại các phép lạ thánh thể mà
Carlo đã đăng tải trên trang web
của mình, bao gồm gần 100 bản
tường thuật về các phép lạ từ 17
quốc gia, tất cả đã được Giáo Hội
chứng thực và chuẩn y.
Mẹ của Carlo nhớ lại: “Khi
còn là một cậu bé, đặc biệt là sau
khi Rước lễ lần đầu, Carlo không
ngày nào bỏ Thánh lễ, lần chuỗi
Mân Côi và chầu Thánh Thể”.
Carlo rất sùng kính và yêu mến
Đức Mẹ. Cậu từng nói: “Đức Trinh
Thi hài Chân phước Carlo Acutis sau 14 năm chôn cất.
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Nữ Maria là người phụ nữ duy nhất trong
cuộc đời tôi”. Carlo rất quan tâm đến bạn
bè của mình, thường mời những người bị
đối xử tồi tệ hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn
đến nhà để giúp đỡ.
Án phong thánh cho Carlo bắt đầu
vào năm 2013. Ngài được phong Đấng
Đáng Kính vào năm 2018. Nghi thức
phong Chân Phước cho Carlo Acutis diễn
ra vào lúc 4g chiều thứ Bảy 10.10.2020
trong Vương cung Thánh đường thánh
Phanxicô ở Assisi.
Trong những bức ảnh được công bố
để chuẩn bị cho việc phong chân phước
cho ngài, có những hình ảnh cho thấy thi
hài của Carlo dường như được bảo quản
khỏi quá trình phân hủy tự nhiên sau khi
ngài qua đời vào năm 2006, và một số
người cho rằng thi hài ngài có thể không bị
hủy hoại.
Truyện tranh về Chân phước Carlo Acutis trên
Bông Hồng Nhỏ - 4: Học làm con Chúa.

Những câu nói đáng nhớ của chân phước Carlo Acutis:
1.

Thánh Thể là đường cao tốc dẫn đến Thiên Đàng.

2.

Kinh Mân Côi là bậc thang ngắn nhất để lên Thiên Đàng.

3.

Sau Bí tích Thánh Thể, kinh Mân Côi là vũ khí lợi hại nhất
để chống lại ma quỷ.

4.

Điều duy nhất chúng ta phải thực sự sợ hãi đó là tội lỗi.

5.

Thánh hóa không phải là bài toán cộng, nhưng là bài toán
trừ: bớt “chỗ của tôi” để dành chỗ cho Chúa.

6.

Tìm Chúa và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa đời mình.
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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!

Cái “Trăng” Miền Quê
• Maria Huỳnh Thị Thu Hương

- Út cũng muốn lồng đèn!
Chị Hai Thư buồn cúi mặt xuống.
***
Chỉ còn một tuần nữa là tới Trung
Thu, Thư vẫn đi bán vé số như mọi ngày.
Ngang qua cửa hàng bán lồng đèn, đôi
mắt chị toát lên một vẻ thèm thuồng.
Những chiếc lồng đèn nhiều hình dạng,
kích thước, màu sắc, được lồng vào
những bài hát, giai điệu khác nhau càng
làm cho chúng trở nên thu hút hơn. Đã
6 giờ chiều, Thư vội đạp chiếc xe về nhà
để lo cơm nước cho mấy đứa em. Ăn tối
xong, thằng Út chạy lại ôm Thư hôn lấy
hôn để:
- Thương chị Hai nhứt nhà. Chị Hai
mua cho Út cái lồng đèn trung thu bấm
lên hát đi, Út thích lắm! - Tiếng thằng Út
nũng nịu bên tai Thư.
Thư chỉ biết im lặng và mỉm cười.
Sáng nay, Thư đi từ rất sớm đến cả
mẹ cũng không biết. Chị vất vả làm
thêm những công việc nhẹ từ sáng sớm
tới tối khuya mới về. Ba mất sớm, chỉ
còn bốn mẹ con nương cậy vào nhau,
Thư phải sớm bươn chải để phụ mẹ lo
cho các em.
***
Đã 15 âm lịch, ngoài đường rộn tiếng
trống múa lân, tiếng nói cười của những
đứa trẻ miền quê, trăng tròn treo trên
đỉnh ngọn tre làm mấy đứa nhỏ càng
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thích thú.
- Mẹ ơi, sao chị Hai còn chưa về? - Út
nắm tay hỏi mẹ.
- Chắc chị Hai sắp về rồi! - Mẹ sờ đầu
và an ủi nó.
Có tiếng xe đạp lốc cốc, Út nhìn ra
ngoài rồi reo lên:
- A, chị Hai về rồi mẹ ơi!
Với những bước chân nhanh nhẹn,
Thư lao vội vào nhà:
- Tèng teng… quà của Út nè!
Rồi Thư đem ra một cái lồng đèn
nhiều màu sắc kèm với tiếng nhạc véo
von. Vẻ mặt thằng Út vui hẳn, nó nhảy
cẫng lên. Tối đó, cả nhà no đầy tiếng
cười của những đứa trẻ, cũng như niềm
vui không thể tả của Thư. Thằng Út chạy
ngay ra đầu ngõ khoe với mấy đứa bạn,
nó bật đèn lên, rồi lại tắt; cứ như vậy và
khoái chí lắm!
Đêm càng xuống, trăng càng lên
cao và sáng tròn. Tiếng hát “Chiếc
đèn trung thu” của mấy đứa nhỏ làm
cả xóm thêm nhộn nhịp. Những bà mẹ
có con nhỏ cũng xúm lại nói chuyện
chia nhau những miếng bánh trung
thu nhỏ. Tiếng lân rộn ràng, một mùa
trăng đầy ắp tình thân!
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CÁC THÁNH THONG DONG!
Trong giờ dò kinh, Tí đọc kinh Tin Kính một cách trôi chảy:
- … Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các
Thánh thong dong…
Sơ ra hiệu cho Tí dừng lại:
- Sao lại “các Thánh thong dong”? Con giải thích xem.
Tí ưỡn ngực một cách tự tin:
- Thưa Sơ, vì trên Thiên Đàng rất sung sướng nên các
Thánh thong dong lắm ạ!
Sơ:
- ?!?

TAY TRÁI – TAY PHẢI
Trong giờ kiểm tra giáo lý, Sơ để ý thấy Bi cứ thọc tay trái vào túi
quần suốt. Sơ gọi:
- Bi, con giấu gì trong túi quần vậy?
Bi đứng dậy lộn trái túi quần cho Sơ xem:
- Thưa Sơ, đâu có gì ạ!
- Tại sao con cứ thọc tay vào đó suốt buổi vậy?
- Thưa Sơ, vì Chúa dạy: “Đừng cho tay trái biết việc tay
phải làm”, nên con phải giấu nó vào trong túi quần kẻo nó thấy
những gì tay phải con viết đấy ạ!
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