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BAN VĂN HÓA GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Tình Thương Mời Gọi
Xin mãi là em nhỏ
Nép vào lòng Mẹ Cha
Dù em hay quậy phá
Cũng luôn được thứ tha.

Em thường hay vòi vĩnh
Đòi, xin đủ thứ điều
Cha vẫn thường quở trách
Dù hết mực thương yêu!

Cũng có khi Mẹ phạt
Lằn roi lẫn gối quỳ
Quay mặt, em có biết:
Nước mắt Mẹ lưng mi?

Mãi ngây thơ, em nhé!
Sà vào lòng Mẹ Cha
Em sẽ nghe thổn thức 
Tình yêu thương hải hà.

Chúa trên trời cũng thế
Luôn dành trọn tình thương
Cho những người bé nhỏ
Chạy đến tìm tựa nương.

 Chị ba Tiên Sa



  Các bạn nhỏ thân mến,
 Chúng ta đang sống trong mùa Chay 
thánh của Giáo Hội. Đây là thời gian 
để các bạn tập từ bỏ những thói quen 
xấu, những ham thích tầm thường. 
Ngoài ra, các bạn còn phải tập sống 
quảng đại; biết bao dung, tha thứ và 
chia sẻ với người bạn bè và mọi người. 
Nhờ đó, các bạn sẽ xứng đáng hơn 
với tình yêu thương mà Thiên Chúa đã 
dành cho mỗi người chúng ta. Với chủ 
đề TÌNH THƯƠNG MỜI GỌI, tuyển 
tập Bông Hồng Nhỏ tập 5 muốn giới 

thiệu cho các bạn những tâm tình đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. 
 Gia đình Bông Hồng Nhỏ luôn kề vai sát cánh cùng các bạn trong hành trình 
yêu thương này. Ba bạn Nhi - Nhô - Nhí cũng đang ngóng chờ sự tham gia tích cực 
của các bạn qua những tác phẩm và giải đáp gửi về ban biên soạn. 
 Xin mời các bạn cùng góp sức với những chủ đề tiếp theo là: 
 - Phục sinh (niềm vui Chúa sống lại, yêu thương chia sẻ…) 
 - Ơn cha nghĩa mẹ & niềm vui ngày hè.
 - Các bạn cũng có thể viết về những ấn tượng khó phai, những cảm xúc dạt dào 
trong ngày được nhận lãnh bí tích Thánh Thể và bí tích Thêm sức.
 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 kỳ 1 đến kỳ 
9 sẽ được mời tham dự cuộc Họp mặt lần tới dự kiến vào hai ngày 23 và 24/7/2020 
và những bài xuất sắc sẽ nhận được tặng thưởng đặc biệt. 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 Giê-su
Chắc các em cũng đã nhiều lần bị ma quỷ cám dỗ. Nó lôi kéo mình 
bỏ học chơi game, cãi lại cha mẹ, gây gổ với bạn bè… Với ma quỷ, 
các em phải dứt khoát, không được lưỡng lự. Anh hai Giêsu cũng 
từng bị ma quỷ cám dỗ và… Các em hãy xem anh đã dứt khoát thế 
nào nhé!
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CHÚA GIÊSU
CHỊU CÁM DỖ

Được tràn đầy Thánh Thần, Đức Giêsu 
vào hoang địa. Ngài nhịn ăn 40 ngày 
đêm, sống với dã thú và cầu nguyện. Sau những ngày ấy, Đức Giêsu đói. Ma quỷ 

đã lẻn đến cám dỗ Ngài.

Người ta sống không chỉ nhờ 
cơm bánh, mà còn nhờ lời 
Thiên Chúa phán dạy!

Nếu ông là con Thiên 
Chúa, hãy làm cho đá 
này thành bánh đi!

Rồi hắn đưa Ngài lên đỉnh tháp cao nhất của đền 
thờ Giêrusalem. Cũng có lời chép: 

Đừng thử thách 
Chúa là Thiên 
Chúa ngươi!

Nếu ông là con Thiên Chúa, thử nhảy 
xuống xem nào, vì có lời chép: Thiên 
thần sẽ gìn giữ Ngài.
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Hắn lại đem Ngài lên một đỉnh núi 
cao, và cho Ngài thấy tất cả sự 
huy hoàng của các nước thiên hạ.

Thấy không thể làm gì 
được nữa, ma quỷ rút 
lui chờ dịp khác. Ngay 
lúc ấy, các thiên thần đã 
đến phục vụ Ngài.

Đức Giêsu liền quát:.

Tất cả sẽ là của 
ông, nếu ông quỳ 
xuống bái lạy tôi!

Cút đi Satan! Vì có lời 
viết: Ngươi phải bái lạy 
Chúa là Thiên Chúa 
ngươi và chỉ thờ phượng 
một mình Ngài thôi.

 Tranh : Vincent Phạm
 Tô màu : Tuấn Sơn



Cửa sổ của Nhí
Nhí năm nay 6 tuổi, là Ấu Nhi ở xứ đoàn TNTT giáo xứ. Nhí 
rất hay mơ mộng nên qua khung cửa sổ của Nhí có rất 
nhiều điều kỳ diệu. Các bạn cùng Nhí khám phá nhé!  
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Tranh tô màu: 
 Chúa dành rất nhiều tình thương cho những em nhỏ như chúng ta khi nói với 
các môn đệ: “Hãy để trẻ em đến với Thầy vì Nước Trời dành cho những ai giống như 
chúng” (Mt. 19, 14) Vậy, các em cứ đơn sơ ngoan hiền như vốn có, đừng tập thói gian 
dối, hung bạo, tham lam… Và, tô màu thật đẹp bức tranh này nhé!
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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!  
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 - Mẹ, cho con tiền mua đôi giày mới 
đi sinh nhật bạn.
 Quang hớn hở nói khi thấy mẹ mình 
từ ngoài ngõ bước vào nhà. Quang chờ 
mẹ từ sáng đến giờ. Vẻ mặt nó hiện lên 
sự nôn nóng. Mẹ Quang không nói gì. 
Dáng vẻ mệt mỏi, mẹ đưa tay đan chéo 
đấm thình thịch vào hai bả vai. Rồi mẹ 
lại xoa vào hai cổ chân, bàn chai sần 
của mình. Bố Quang mất sớm do tai nạn 
lao động, bỏ lại hai đứa con trai thơ dại. 
Phải mất một thời gian dài mẹ mới vượt 
qua được cú sốc này.
 Rót ly nước trà nguội lạnh, mẹ uống 
ừng ực cho đã khát rồi nhỏ nhẹ hỏi 
Quang:
 - Sao nay con không đi học? 
 Quang đáp lấp lửng:
 - Dạ, thầy cho cả lớp nghỉ có việc!
 Thật ra Quang đã tự làm đơn xin nghỉ 
học vì bệnh. Nó đang tưởng tượng cảnh 
nó đi đôi giày mới. “Tối nay cho bọn 
bạn lác mắt!” - Quang nghĩ thầm. Mẹ 
Quang cẩn thận mở bọc tiền lương mới 
lĩnh được cài kim tây rất kỹ:
 - Nè, con cầm lấy mà mua. Chiều 
nhớ đi đón em về rồi đi đâu thì đi. Tối 

nay mẹ phải vác gạch ra ghe để kiếm 
tiền làm thêm. Dắt em qua nhà ngoại 
chơi, tối về mẹ đón. Nhớ về sớm đó! 
 Chiều, Quang dắt xe đi đón thằng Tí. 
Trên đường đi, nó hơi bực mình vì thằng 
em “cục nợ”. Nó nghĩ, phải hôm nay 
thằng Tí nghỉ học là nó có dư thời gian 
để ra chợ thị trấn ngắm quần áo đẹp, 
những kiểu mốt mới dành cho tuổi teen 
mà nó hằng mơ ước.  
 Bước vào lớp, nó thấy thằng Tí đang 
khóc mếu máo với cô giáo, trong khi bọn 
bạn đã ra về hết. Nó chạy lại hỏi cô chủ 
nhiệm của Tí:
 - Thưa cô, có chuyện gì ạ?
 Cô giáo ôn tồn giải thích:
 - Trong tiết thể dục, vì lỡ vấp phải gốc 
cây, đôi giày cũ của em Tí bị há mõm. 
Thế là thằng bé khóc vì tiếc của, cô dỗ 
mãi mà em ấy không chịu nín. May mà 
có em đến, dỗ giúp cô với!
 Quang dỗ dành em:
 - Thôi bỏ đi, để anh nói mẹ mua cho 
em đôi khác. Mình về nhà thôi, kẻo bác 
bảo vệ đóng cửa trường là tối nay ngủ ở 
đây luôn đó.

Đôi giày cũ
Đặng Trung Thành
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 Thằng bé ngoan ngoãn theo anh trai 
ra về nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Trên đường 
về, Quang tiếp tục dỗ dành Tí:
 - Chỉ có đôi giày thể dục thôi, em làm 
gì khóc như mưa vậy? Con trai khóc là 
yếu đuối, là xấu hổ đó, biết chưa?
 - Giày này mẹ mua cho em mà anh 
Hai, bỏ uổng lắm. Mẹ làm cực khổ mới 
có tiền mua giày cho em mang. Tối nào 
đấm lưng cho mẹ em cũng thấy vai mẹ 
chai sần hết rồi. Em thương mẹ lắm 
anh Hai!
 Câu nói của thằng Tí làm nó giật 
mình, suýt chút nữa tông vào gốc cây 
ven đường. Cú thắng gấp đưa nó trở về 
thực tại. Nó lại nghĩ về bữa tiệc sinh 
nhật tối nay nhiều hơn.
 - Em ngồi yên, anh chở em ra chợ 
nhé! Anh mua đồ rồi về liền.
 Ra đến chợ, Quang ghé vào cửa hàng 
bán giày dép thời trang. Thằng Tí ngạc 
nhiên:
 - Anh Hai định mua giày mới hả? Em 
thấy đôi giày ở nhà còn mới mà. À, mà 
anh có đến hai đôi cơ, không phải, thêm 
đôi giày thể dục nữa là 3 đôi đó. Vậy sao 
anh Hai mua nữa, mà tiền đâu anh Hai 
mua vậy?
 - Mày im đi có được không! Để tao 
lựa giày cái coi.- Quang bực mình quát.
 Tí lại léo nhéo bên tai Quang:
 - Anh Hai xin tiền mẹ mua phải 
không? Đừng có xin tiền mẹ hoài mà. 
Mẹ không có dư đâu. Chiều hôm qua em 
thấy người ta đến đòi nợ mẹ nữa đó. 
 Dù Quang rất bực, nhưng phải công 

nhận rằng từng lời nói hồn nhiên của 
Tí làm Quang lung lay ý định. Quang 
tự nhủ, thật tình là ở nhà mình có đến 
những 3 đôi giày, tuy chúng không mới 
nhưng cũng không đến nỗi cũ. Mua như 
vậy thì thật là phí. Nhưng lỡ mua rồi, 
biết làm sao hơn? Nghĩ thế mà Quang 
xách túi giày mới và dắt xe ra khỏi chợ 
một cách nặng nề. Thằng Tí lẽo đẽo 
theo sau, mặt mày chù ụ vì không hài 
lòng về anh mình. Dưới chân thằng bé 
vẫn mang đôi giày há mõm, nên cứ đi 
cà nhắc như người bị tật. Quang quay 
lại nhìn em, thấy cái cách nó nâng niu 
đôi giày làm Quang chùn lòng. Dù là 
đôi giày hư nhưng khi bước qua bãi sình 
Tí vẫn đi nhón gót, nhẹ nhàng để tránh 
dơ giày.
 - Anh chờ em một xíu để em lau sình. 
Nó dơ hết rồi - Tí nói với Quang thế.
 Bỗng Quang buột miệng bảo em:
 - Thôi, để về nhà hẵng giặt. Giờ quay 
lại cửa hàng giày với anh.
 - Chi vậy anh Hai?
 - Anh quyết định đổi đôi giày này của 
anh để lấy giày thể dục cho em mang.
 Thằng Tí tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên. 
Nhưng nó đâu biết trong lòng anh nó 
đang lâng lâng một niềm vui khó tả.
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Xúc động lắm… nhìn lên Thánh giá:
“Vết thương hằn nhiều quá, Chúa ơi!”
Có ai cứu Chúa đi thôi
Ngày mai chẳng kịp, trễ rồi làm sao?

Bé lo lắng ra vào quanh quẩn
Sợ Chúa đau cứ ngẩn ngơ nhìn
Mắt tròn xoe tự trách mình
Không làm gì được… đóng đinh Chúa rồi!

Bé òa khóc, lại ngồi suy gẫm
Thấy máu loang nhuộm khắp châu thân
Lạnh rồi, Chúa hãy đắp chăn!
Con ôm Chúa ngủ trong căn nhà nghèo.

Ngày mai dậy, con theo cùng Chúa
Đến nhà thương sẽ chữa vết đau
Chúa đau, con chẳng vui đâu
Con thương Chúa đã gánh bao tội đời.

Giờ khuya lắm, ai người còn thức?
Chúa ngủ đi đau nhức sẽ vơi
Tim con đau đến nghẹn lời
Chìm vào sâu thẳm tình Trời bao la…

Tâm Hồn Trẻ Thơ
Phêrô Nguyễn Xuân Hiển

Dưới Bóng Thập Giá
Giuse Lê Nguyễn Minh Hoàng Hiếu

Mẹ kể cho em nghe 
Một buổi chiều tim tím
Có giấc ngủ im lìm
Lặng tờ trên Can vê

Sao nhục nhã trăm bề
Treo thân nơi thập giá
Thương thay! Ôi, Chúa cả
Ngài đau đớn vì ai?

Con ở dưới bóng Ngài
Thân thưa: Con lạy Chúa
Đời trần gian lá lúa
Hay gục ngã sầu bi

Chúa ơi trách làm chi
Những đứa con hèn yếu
Dễ quên hết những điều
Người giảng rao từ trước

Con chắp tay thầm ước
Cho con vững lòng tin
Thay đổi tâm hồn mình
Để xứng làm con Chúa



Bé học tiếng việt

NGHĨA CÁC TỪ CỔ TRONG
KINH SÁCH CÔNG GIÁO VIỆT NAM
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 Chào các em, 
 Chúng ta đang sống Mùa Chay và chuẩn bị bước vào Tuần Thánh. Vào những 
ngày này, các em được nghe đọc kinh nhiều lắm! Có những kinh mà trong năm 
không hề nghe đọc, trong đó có nhiều từ nghe lạ lẫm. Nhưng các em có biết rằng, 
ngay cả những kinh chúng ta đang đọc hằng ngày cũng có những từ mà các em chỉ 
hiểu một cách mơ hồ, vì các kinh này đã ra đời từ mấy trăm năm trước? Hôm nay, 
anh Tư tạm gác chuyện làm thơ để giải nghĩa cho các em một số từ trong kinh mà 
hiện nay, người ta không còn dùng trong văn nói hoặc văn viết nữa nhé!

 - Khong khen nghĩa là ca khen, chúc tụng. (Các em đừng đọc thành “không 
khen” mà khác nghĩa đi nhé!) 
 - Nhẫn nghĩa là đến, cho đến, tới, tới lúc. 
 - Rày nghĩa là nay, giờ đây, lúc này, bây giờ. 
 Ví dụ: Từ rày nhẫn sau = từ bây giờ cho đến sau này.
 - Song le nghĩa là nhưng, nhưng mà. 
 - Ghe nghĩa là nhiều.
 Ví dụ: Ghe phen = nhiều phen, nhiều lần / ghe đàng = nhiều đường, nhiều cách.
 - Khấng (khứng) nghĩa là ưng, thuận, chịu.
 - Kíp nghĩa là cần thiết, chính đáng.
 Ví dụ: Thì chúng con dám xin Chúa hãy khấng ban những ơn cần kíp, cho 
chúng con được rỗi linh hồn (sách kinh Qui Nhơn, tr.57).
 - Đã nghĩa là xong rồi, khỏi bệnh.
 - Nghèo nghĩa là nguy hiểm, gian nan.
 Ví dụ: Đau thì liền đã, nghèo xảy lại an (sách kinh Quy Nhơn, tr.108)
 - Khó khăn nghĩa là nghèo nàn.
 Ví dụ: Ta hãy xin cho được lòng khó khăn (sách kinh Quy Nhơn, tr.72)
 - Mà chớ nghĩa là mà thôi, quả như vậy, không còn gì hơn nữa.
 Ví dụ: Mười điều răn ấy tóm về hai nầy mà chớ (kinh Mười Điều Răn).
 Chúc các em mau thuộc nghĩa của các từ này để khi đọc kinh, các em suy 
niệm và thờ phượng Chúa sốt sắng hơn.                                                                                 
         Anh tư Phan Sinh
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ĐÔI BẠN  KỲ III - Hữu Long
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(Còn tiếp)
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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. 

 Một hôm trong Thánh lễ chiều, bụng 
tôi cồn cào dữ dội, tưởng như là trăm 
chú kiến đang xâu xé cái bao tử mỏng 
manh nhưng “bé bự” của tôi. Lạ thật, 
buổi trưa đó tôi ăn no lắm mà; cỡ hơn 
ba chén đầy với cơ man nào là thịt, cá, 
canh, rau… Thế mà giờ đây chúng cứ réo 
sôi lên. Đúng là lũ quỷ đói muốn chọc 
phá tôi đây. Trong đầu tôi chợt xẹt lên 
như tia lửa điện câu ý lực sống:
 “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa 
phán ra” (Mt 4, 4).
 Lũ quỷ đói bắt đầu rút lui dần và để 
cho tôi yên thân đôi chút. Tôi thấy nhẹ 
nhõm làm sao! Người lâng lâng vòng 
tay nhìn lên Chúa. Nhưng rồi, ột…ột… 
âm thanh kỳ lạ của lũ quỷ đói bắt đầu 
léo nhéo trở lại. Lũ quỷ này mạnh ghê 
thiệt! Muốn trị chúng phải ăn chay và 
cầu nguyện thật nhiều; mà tôi lại chẳng 
bao giờ biết ăn chay, còn cầu nguyện 
có lẽ cũng hơi tàm tạm. Vũ khí của tôi 
chẳng sắc bén gì cả, làm sao mà lũ quỷ 
đói không thừa cơ xông lên chứ?

 Không thể thua chúng được! Tôi bèn 
vận hành mười hai thành công lực, niệm 
“ý lực sống” liên tục cho đến cuối lễ. 
Sau nửa giờ bị hành hạ, giờ đây tôi mới 
thấy nhẹ cả người. Tôi quỳ lại xin Chúa 
tha lỗi cho việc chia trí của tôi và tức 
tốc ta về nhà ta, ta hát lá la… Vừa ra đến 
cổng nhà thờ, tôi gặp mẹ và hỏi ngay:
 - Ở nhà có gì ăn không mẹ? Con 
đói quá!
 - Chiều nay mẹ nấu cháo cá cho cả 
nhà ăn đấy. Nồi cháo mẹ để trên bàn 
bếp đó! Nhưng c…o…o…i…
 Nghe đến đó, hai chân tôi như mọc 
cánh và vù một cái tôi đã đến nhà. Vội vã… 
ba chân bốn cẳng, còn hơn mẹ Maria đi 
thăm bà Isave, tôi lao nhanh vào phòng 
bếp và… ô kìa! Nồi cháo thật to đang 
sung sướng chờ tôi. Mở nắp ra. Ôi, sao 
thơm quá! Tôi hít lấy hít để hương vị 
tuyệt vời của cá biển và gạo thơm. Tôi 
lấy ngay muỗng canh thật lớn, múc một 
muỗng thật to đưa lên miệng liền. Tuyệt 
vời!!! Tôi không còn biết nói chữ nào 
hơn chỉ biết hà hà… Tuyệt vời!!! Ăn trong 
nồi ngon hơn ăn trong chén!

NỒI CHÁO
* An Thiện Minh  
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 Thế là đôi tay tôi bỗng trở nên khéo 
léo lạ thường! Chúng hoạt động uyển 
chuyển, nhịp nhàng và nhanh gọn đồng 
bộ với cái miệng đang húp và nuốt rất 
ư điệu nghệ. Tì tì tôi chén hơn chục 
muỗng đầy. Phải nói rằng cháo ngon 
thật! Hèn chi ba tôi lúc nào cũng thích 
cháo mẹ nấu. 
 Sau mấy chục muỗng cháo xem 
chừng có vẻ chắc bụng rồi, tôi bèn thọc 
muỗng xuống sâu trong nồi và rảo một 
vòng để tìm mấy “chú cá” đang còn lặn 
trốn dưới đáy. Đây rồi! Tôi bèn xúc lên, 
nhưng ôi, sao chỉ có miếng xương! Tức 
quá, tôi xúc tiếp muỗng khác, lại thêm 
miếng xương với đuôi cá. Xúc tiếp nữa, 
lại toàn xương với đầu, đầu với đuôi cá. 
Quái lạ! Chả lẽ thịt cá biến thành nước 
hết rồi sao! Liếc sang bên cạnh, một cái 
nồi nhỏ hơn đang trêu tôi. Tức tốc, nắp 
nồi thứ hai được mở ra. Lại cháo nữa!?! 
Tôi có hoa mắt không đây! Chắc có lẽ 
sợ ăn cháo mau đói nên mẹ mới nấu 
hai nồi liền. Nghĩ vậy, nên tôi múc nếm 
thử nồi thứ hai. Chà… chà… Cháo có vị 
ngọt và đậm đà hơn à nghen! Tôi xoay 
muỗng một vòng, còn hơn đầu bếp lành 
nghề nữa đấy, và vớt lên được mấy lát cá 
ngon lành. Ô hay! Thế này là thế nào?!?
 Đang loay hoay với những ý nghĩ 
mông lung, chợt tôi nghe tiếng mẹ hỏi:
 - Con đang làm gì đó? Sao mở nắp 
cả hai nồi vậy?
 Tôi chưa kịp nói vì cái tội ăn trong 
nồi, mẹ liền hỏi tiếp:
 - Con ăn nồi này phải không?
 - Dạ! - Tôi lí nhí trả lời. (Con trai chớ 
bị mẹ la cũng co vòi như nữ nhi thôi!)

 - Thôi rồi! Nồi cháo heo mà… Chẳng 
là mấy chú heo con bị bệnh, nên mẹ 
nấu cháo dưỡng sức cho chúng đấy! Lúc 
nãy mẹ đã dặn, nhưng tại con chạy về 
ngay nên không nghe đấy! 
 Đúng là lại thêm một tội nữa:
 Cá không ăn muối cá ươn
 Con không nghe mẹ dặn, trăm đường 
ăn... cháo heo!
 Ngẩn ngơ, tôi đứng lặng như cây 
trồng giữa trời. Thảo nào mà chẳng 
xương với đầu, đầu với đuôi, cá ơi là cá… 
cá ơi là cá…!!! Tôi muốn nôn thốc nôn 
tháo cho ra cái “cục quê” mà sao chẳng 
được! Đã vậy còn thầm khen cháo ngon 
thật ngon nữa chứ! Chỉ tại lũ quỷ đói 
gây ra hết mọi chuyện. Tức ơi là tức!!! 
Mặt mũi đẹp trai này mà lại đi húp cháo 
heo. Nghĩ lại cũng tại mình không chịu 
đọc kinh, cầu nguyện và ăn chay nhiều 
thôi nên lũ quỷ đói này mới cho mình 
“tổ trác” chứ! Những lúc tưởng là lũ quỷ 
đói không quậy phá, ai ngờ chúng lại 
cho mình biết thế nào là hậu quả của tội 
“ham mê ăn uống”. 
 May mà chỉ có mẹ và tôi biết chuyện 
“Cháo heo” này; chứ ai mà biết nữa chắc 
là tôi độn thổ luôn. Thế là tôi nghéo tay 
mẹ và ra dấu:
 - Im lặng nghe mẹ, giữ kín giùm con!
 Câu chuyện này được giữ kín mãi 
đến hôm nay. Đọc xong, mọi người đừng 
cười cái tội ham mê ăn uống của tôi nhé! 
Nếu không, các bạn sẽ bị lũ quỷ đói 
hành hạ hơn tôi nữa đấy! Hi hi...
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Giê-su, con mến yêu nhiều
Thương con, thương quá, Chúa liều hy sinh
Vì con, Chúa gánh khổ hình
Trên đài Thập Giá, mối tình thiên thu.

Nhà Chầu, luôn có Giêsu
Chúa chờ ở đó, tiếng ru êm đềm
Mong con, tỏ hết nỗi niềm
“Gian truân, gánh nặng” trút liền vai Ta.

Con ơi! Nếm cảm Tình Cha
Thương con trọn kiếp, thiết tha vô vàn
Phúc lành tuôn đổ tràn lan
Giúp con vững bước giữa ngàn khó nguy.

Lời Ngài con đã khắc ghi
Yêu người mến Chúa, thực thi mỗi ngày.

Maria Trần Thị Thùy

Nếu như có phép nhân
Tình yêu lên ngàn vạn
Con sẽ nhân tình Chúa
Trong con lên ngập tràn.

Có phép chia sẻ san
Những khổ đau vất vả
Xin sẽ chia tất cả
Cho ai gánh nặng nề.

Con sẽ cộng gộp về
Niềm vui trên thế giới
Để nụ cười tươi mới
Thắm trên môi mỗi người.

Phép trừ trong cuộc đời
Cho cuộc sống giản đơn
Không toan tính thiệt hơn
Mọi người đều hạnh phúc.

Những phép tính đúng lúc
Trong bài toán cuộc đời
Thật mầu nhiệm, Chúa ơi!
Xin dạy con học mãi.

Phép Tính Tình Yêu

Mến Chúa Yêu Người
Lasan Ngô Văn Vỹ



 Các bạn thân mến!
Tháng trước các bạn học gút thuyền chài, còn tháng này, trưởng Trăng Làng sẽ hướng 
dẫn cho các bạn thắt gút thòng lọng và sử dụng trong lều trại nhé. Đây là loại gút dây 
khá phổ biến và được ứng dụng khá nhiều trong cuộc sống. Các bạn hãy sẵn sàng trên 
tay mình một sợt dây gút và thắt gút thòng lọng theo hình vẽ dưới đây nhé:

 Công dụng: 
 Cũng như gút thuyền chài, gút 
thòng lọng dùng để buộc bạt lều 
với đầu gậy, và buộc từ đầu bạt đến 
cọc con.
 - Ở vị trí A (gậy và bạt), bạn 

hãy dùng gút thòng lọng nhé.
 - Ở vị trí B & D (cọc con) bạn cũng dùng gút thòng lọng nhé.
 - Ở vị trí C (góc bạt) bạn cũng dùng gút thòng lọng luôn nhé.

 
 Và để các em khỏi quên mật thư, trưởng Trăng Làng nêu ra một mật thư để các 
em giải thử nhé: 
 KHÓA: Các Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên, xuống xuống ( Ga 1, 51 )
 BẢN TIN: 
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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

F A T A N E E R

E A S N W L U A

E D T H U J F I

V D H S D G T J
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1. ĐÁP ÁN Ô CHỮ BHN-03
Hàng dọc AB = MỪNG XUÂN CANH TÝ

2. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BHN-03
01. d. Trời mới đất mới
02. a. Hạnh phúc và hưởng thọ 
03. b. Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời và đất muôn vật 
hữu hình và vô hình. 
04. d. Cả a, b, c, đều đúng
05. c. Dạy ta thảo kính đối với ông bà cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời.

 DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BHN-03
 Bông Hồng Nhỏ tập 03 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. Philipphê Nguyễn Xuân Thịnh, gx. Ba Thôn
2. Nguyễn Thành Nhân, gx. Tân Phước
- Gp. Nha Trang:
1. Nguyễn Như Nguyên Ngọc, gx. Song Mỹ
2. Nguyễn Đỗ Hải Thanh, gx. Hòa Do
- Gp. Xuân Lộc:
1. Gioan Phaolo II Trần Hoàng Thiên Ân, gx. Lai Ổn
2. Maria Nguyễn Ngọc Huyền Thanh, gx. Bình Sơn 
- Gp. Qui Nhơn: 
1. Nguyễn Thái Huyền Trân, gx. Cây Rỏi
 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
- Gp. Sài Gòn:
1. Nguyễn Thành Nhân, gx. Tân Phước
Rất mong các bạn tích cực tham gia chương trình tặng thưởng các kỳ tới.
Xin lưu ý: Khi gửi đáp án nhớ ghi tên thánh và năm sinh.
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Ô Chữ Chủ đề: TUẦN THÁNH 

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 15/4/2020. Các đáp án gửi về sẽ được xếp thứ tự theo từng giáo phận. Từ mỗi giáo phận, 
hai bạn có đáp án đúng gửi về sớm nhất sẽ được tặng mỗi bạn 5 quyển BHN kỳ sau. Các bạn 
nhớ ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại của ba má để nhận Tuyển tập qua bưu điện nhé.

Xin xem Tin mừng Chúa nhật Lễ Lá, Lễ Tiệc Ly và Thứ Sáu Tuần Thánh năm A.
Lời Chúa được trích dịch từ bản dịch Kinh Thánh 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Những gợi ý 
01.  “Sự thật là gì?” Câu này là của ai? 
02. Thứ trộn với trầm hương để táng xác Đức Giêsu là gì? 
03. Ai nói câu này:“Êli, Êli, lêma xabácthani”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên 
Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” 
04. “Anh em hãy canh thức và làm gì để khỏi lâm vào cơn cám dỗ? 
05. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? 
06. Ai là kẻ đã nộp Đức Giêsu, thấy Người bị kết án thì hối hận?
07. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho 
muôn người được gì? 
08. Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người 
nói câu gì? 
09. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho 
họ đến cùng? 
10. Khi người lính lấy đòng đâm vào đâu của thân thể Đức Giêsu, thì Máu cùng nước 
chảy ra? 
11. Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao điều gì? 
12. Hãy hoàn thành câu: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, ... 
... ... đổ ra cho muôn người được tha tội.”  
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?                             G.B. Nguyễn Thái Hùng 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÙA CHAY VÀ THƯƠNG KHÓ

Tặng thưởng: Xem cuối trang 18.

01. Em đọc sách Hô-sê 6,1-6 và điền những chữ đúng nhất nhé! Con cái Is-ra-en 
bảo nhau rằng: “Nào chúng ta hãy trở về cùng … … …”
a. Thiên Chúa.
b. Đức Chúa.
c. Đức Mẹ.
d. Cha mẹ.
02. Khi cầu nguyện, người thu thuế đã thưa với Chúa lời nào? (Lc 18, 9-14)
a. “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
b. “Lạy Thiên Chúa, con vô tội”.
c. “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa”.
d. “Lạy Thiên Chúa, con yêu mến Chúa”.
03. Điền những chữ còn thiếu: “Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van 
xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải … … … đồng bạn, như chính ta đã thương 
xót ngươi sao?” (Mt 18,21-35)
a. Tha nợ.
b. Thương xót.
c. Trách mắng.
d. Yêu thương.
04. Khi hấp hối trên Thánh giá, Chúa Giê-su đã cầu xin với Chúa Cha điều gì cho 
những người bách hại Ngài? (Lc 23,33-34)
a. “Lạy Cha, xin cứu con”.
b. “Lạy Cha, xin cứu họ”.
c. “Lạy Cha, xin phạt họ”.
d. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
05. Vào lúc 3 giờ chiều, nhiều người lần “Chuỗi lòng thương xót của Chúa” để làm gì?
a. Kính Đức Mẹ.
b. Kính thánh Giuse.
c. Kính lòng thương xót của Chúa.
d. Kính các Thiên thần.

          Lasan Ngô Văn Vỹ

Đáp án mật thư trang 17: VỀ ĐẤT THÁNH DỰNG LỀU TRẠI
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Nhân tháng kính Thánh Giuse, anh năm Gia Viễn giới 
thiệu cho các em một địa điểm đặc biệt tại Hoa Kỳ 
(Mỹ), nơi mỗi năm đón hàng trăm ngàn du khách đến 
chiêm ngưỡng một kiệt tác, đó là:

Muôn nẻo Tin Mừng

CẦU THANG THÁNH GIUSE TẠI NHÀ NGUYỆN LORETTO

Địa chỉ của nhà nguyện: 
207 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, NM 87501,USA. Số điện thoại: 001-505-982-0092

 * Điểm độc đáo của Nhà Nguyện này là: Nơi được cho là đã xảy ra phép lạ lại là 
một cái cầu thang.
 * Nhà Nguyện được xây vào khoảng thế kỷ thứ 19. Khi hoàn thành, các nữ tu phát 
hiện thấy họ đã quên không làm cầu thang để đi lên gác ca đoàn của Nhà nguyện.
 * Họ làm Tuần Cửu Nhật để cầu xin Thánh Giuse giúp đỡ.
 * Vào ngày cuối cùng của Tuần Cửu Nhật, một người lạ mặt gõ cửa và tự xưng là 
một thợ mộc, muốn giúp các nữ tu làm cái cầu thang.
 * Ông ta đã một mình làm xong cái cầu thang hình xoắn ốc, và nó đã trở thành một 
kiệt tác của nghề thợ mộc.
 * Không ai hiểu được làm thế nào cây cầu thang có thể đứng vững được, vì nó 
không có cột trụ trung tâm để đỡ sức nặng của loại cầu thang này.
 * Cầu thang có tất cả 33 bậc, vừa bằng số tuổi của Chúa Giêsu ở trần gian.
 * Làm xong, ông thợ mộc ấy lặng lẽ biến mất mà không hề đòi thù lao. Ông đã làm 
xong cây cầu thang mà không sử dụng một loại keo dán hay một cây đinh nào. Gỗ cũng 
do chính ông đem đến và người ta nhận thấy không phải là loại có sẵn trong vùng.
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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!

 Vẫn như thường ngày, nó đi học 
về với cái bụng đói meo khi trời chập 
choạng tối. Lọc cọc trên chiếc xe đạp 
cũ, nó lần tay vào túi áo kiếm tờ hai mươi 
nghìn mà mẹ cho nó lúc sáng. Nó cố 
gắng đạp thật nhanh, thật nhanh để đến 
tiệm bánh mì của cô Sáu. Nó càng tăng 
tốc khi trong đầu chỉ lởn vởn hình ảnh 
chiếc bánh mì nóng hổi phết pa-tê, kẹp 
thêm thịt nguội với dưa chua…
 - Bà không có mắt à bà già? Không 
thấy tôi đang ăn mặc đẹp mà cứ đâm vào 
à? Đồ bẩn thỉu!
 Tiếng the thé của một cô gái khiến nó 
dừng xe lại. Nó cũng nghe được tiếng lí 
nhí xin lỗi của bà cụ, càng lúc càng nhỏ 
dần, rồi cụ ngồi bệt xuống vệ đường. Nó vội 
chạy đến, tay đỡ cụ, miệng nói với cô gái: 
 - Chị à, chị thông cảm cho cụ, chắc 
tại trời tối quá cụ không thấy nên lỡ đụng 
vào, chị bỏ qua chị nhé!
 Chị ta ngúng nguẩy, giọng chua lòm: 
 - Bà già của nhà mày à, sao lo lắm 
thế? Hay ỷ có cái chữ mà ra vẻ ta đây? 
Nhưng thôi, chị mày còn có việc.
 Xong câu nói, chị ta bỏ đi. Nó quay 
sang bà cụ. Chao ôi, giờ nó mới nhìn rõ bà 
cụ, cụ gầy và xanh xao quá! Bỗng dưng, 
nó thấy nghèn nghẹn. Nó ân cần hỏi:

 - Cụ có sao không ạ?
 Cụ xua tay bảo:
 - Bà không sao, cảm ơn con.
 Vừa nói cụ vừa vịn tay vào nó để 
đứng lên. Nó định sẽ chở cụ về nhà 
nhưng hơi ngần ngừ khi thấy cụ chỉ 
tay về hướng ngược với… tiệm bánh 
mì. Bụng nó lại réo sôi nên nó định 
chào cụ để quay đi. Nhưng tại sao đôi 
chân của nó lại không bước đi được? 
Nó quay về phía cụ và nói:
 - Con chở cụ về nha cụ!
 Cụ già mừng rỡ, gật đầu lia lịa đáp:
 - Thế thì tốt quá, cảm ơn con nhiều 
lắm!
 Đường về nhà cụ tối om, lầy lội, lại 
vắng vẻ nữa. Ngôi nhà của cụ thì tàn 
tạ, xiên xẹo. Tự dưng hai hàng nước 
mắt của nó cứ lăn dài. Nó rút tờ hai 
mươi nghìn trong túi ra đưa cho cụ, nó 
nói: “Cụ giữ lấy mà ăn sáng, cụ nhé!” 
Chưa kịp để cụ nói gì, nó đã lễ phép 
thưa cụ ra về.

* * *
 - Hù! Làm gì mà suy tư thế? - Câu 
nói và cái đập vai của con em gái làm 
nó giật cả mình.
 - À, chỉ là đang nghĩ về đồng tiền 
hạnh phúc của chị thôi...
 Con nhỏ em ngây người ra, còn nó 
thì mỉm cười, một nụ cười rất đẹp và 
hồn nhiên.

ĐỒNG TIỀN HẠNH PHÚC
* Anna Thái Thị Diễm Yến
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LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG 

 Sơ đang giảng cho các em về Mười Điều Răn, 
dạy các em phải tuân giữ luật Chúa để mai sau được 
vào nước Thiên Đàng. Bỗng Sơ thấy Tí đang ngủ gật, 
Sơ gọi lớn:
 - Tí!
 Tí bật dậy đứng thẳng đơ:
 - Dạ, Sơ gọi con.
 Sơ hỏi:
 - Con có biết phải làm gì để được lên Thiên 
Đàng không?
 Tí ấp úng:
 - Dạ… thưa Sơ… phải… chết ạ!
 Sơ: 
 - ???

CƯỜI

PHÚC CHO AI…
 Hôm nay lớp giáo lý học về Tám Mối Phúc Thật. 
Bài hơi dài nên Sơ giảng đến mối phúc thứ 5 thì đã gần 
hết giờ. Sang mối phúc thứ 6, bỗng nhiên Sơ ngập ngừng:
 - Phúc cho ai… Phúc cho ai…
 Cu Tí ngồi ngay bàn đầu nhanh nhảu:
 - Phúc cho ai không NHỚ mà QUÊN…
 Sơ (trừng mắt): 
 - ???
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