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BAN VĂN HÓA GIÁO PHẬN QUI NHƠN

Niềm Vui 
               Phục Sinh
Nến Phục Sinh toả sáng
Lung linh ngàn ánh quang
Xóa đêm đen tội lỗi
Bằng tình thương trao ban.
 
Em hân hoan ca hát
Mừng Chúa đã phục sinh
Tránh xa bao lầm lạc
Đổi mới cuộc đời mình.
 
Trước tiên cần ngăn nắp
Góc học tập gọn gàng
Sinh hoạt đúng giờ giấc
Lời nói phải nhẹ nhàng.

Biết đỡ đần cha mẹ
Những việc vặt trong nhà
Nhường em và kính chị
Nhà mình vui quá ha!

Luôn quan tâm chia sẻ
Người nghèo lẫn bạn bè
Chúa sẽ vui lắm đấy
Sống lại cùng Chúa nghe!

 Chị ba Tiên Sa



Thư BÔNG HỒNG NHỎ
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 Các bạn nhỏ thân mến,
 Chúng ta đã trải qua Cuộc Khổ 
Nạn của Chúa để chuộc tội cho chúng 
ta. Qua đó, chúng ta cảm nhận được 
tình Chúa yêu thương chúng ta thật vô 
bờ. Hôm nay, chúng ta cùng vui mừng 
vì Chúa đã sống lại. Chúa cũng muốn 
các bạn sống lại cùng Chúa, nghĩa là 
dứt khoát với tội lỗi, sống các nhân 
đức TIN - CẬY  - MẾN như Chúa hằng 
truyền dạy. Với chủ đề SỐNG LẠI 
CÙNG GIÊSU, tuyển tập Bông Hồng 
Nhỏ tập 6 muốn giới thiệu cho các bạn những gương sống, những tâm tình đó. Thật 
ra, việc này không khó như các bạn nghĩ đâu. Bởi vì, bên cạnh các bạn luôn có gia 
đình Bông Hồng Nhỏ gồm: anh hai Giêsu, chị ba Tiên Sa, anh Tư Phan Sinh, anh 
năm Gia Viễn, anh sáu Gia Vinh và ba bạn Nhi - Nhô - Nhí nữa đấy. 
 Xin mời các bạn cùng góp sức với những chủ đề tiếp theo là: 
 - Ơn cha nghĩa mẹ 
 - Niềm vui ngày hè.
 - Các kỷ niệm về dịp lãnh nhận bí tích.
 - Các ấn tượng về đời tận hiến của các cha, các sơ, các tu sĩ…
 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



Đi dạo với anh hai Giêsu
Rời sa mạc, anh Hai lên đường rao giảng và gọi những môn đệ đầu 
tiên. Họ đã thông báo cho nhau và đưa nhau đến giới thiệu với 
anh Hai. Các em cũng hãy giới thiệu cho các bạn biết anh Hai để 
gia đình mình ngày càng thêm đông vui nhé!
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Từ hoang địa trở về, Đức Giêsu đi ngang vùng sông Giođan, 
nơi ông Gioan làm phép rửa. Thấy Ngài xa xa, Gioan bảo hai 
môn đệ đang đứng với ông:

Hai ông đến chỗ ở của Chúa Giêsu và lưu lại một đêm. 
Sáng hôm sau, họ cùng Ngài về Bétsaiđa, nơi họ sinh 
sống. Bên bờ hồ Tibêriát, Anrê gặp anh mình là Simon 
đang thả lưới.

Anh Simon, chúng em 
đã gặp Đấng Kitô rồi!

Simon, anh theo tôi nhé! 
Từ nay anh sẽ được gọi là 

Phêrô.

Thưa Ngài, vâng ạ!

Đây là con chiên của 
Thiên Chúa, là Đấng 
xóa tội trần gian. Các anh tìm gì?

Hãy đến mà xem!Chào Thầy, Thầy ở đâu vậy?

Hai môn đệ ấy là Anrê và Gioan. 
Nghe Thầy mình giới thiệu, hai 
ông liền đi theo.

CHÚA GIÊSU GỌI CÁC 
MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN
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Gioan cũng chạy về thuyền mình, gặp anh và bố 
đang vá lưới.

Anh Giacôbê ơi! 
Đấng Mêsia đến kìa!

Hãy theo tôi!

Vâng ạ!

Philip, 
hãy theo tôi.

Giacôbê bỏ lưới, chào biệt bố, 
đi theo Ngài. 
Hôm sau, trên đường đi Galilê, 
Anrê và Phêrô gặp một bạn 
cùng quê, liền giới thiệu với 
Đức Giêsu.

Thầy ơi, anh Philip đồng 
hương với chúng tôi đó. 
Thầy nhận anh ấy luôn đi!

Philip mừng rỡ, chạy 
đi tìm bạn thân là 

Nathanael.

Nagiarét làm gì 
có tiên tri!

Đây là một người 
Israel đích thực!

Thấy Nathanael đến,
Đức Giêsu bảo

Ủa, sao Ngài biết?

Không tin,
cứ đến xem!

Chúng tôi đã gặp Đấng mà 
Môsê và các tiên tri loan báo. 
Đó là Đức Giêsu, người Nagiarét.

Trước khi Philip gọi anh, 
tôi đã thấy anh ngồi 

dưới gốc cây vả!
Thưa Thầy, Thầy là 

Con Thiên Chúa, là vua 
Israel!

 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: 
 Các em thân mến, 
Ngày xưa, Chúa Giêsu sống lại và cùng đi với các môn đệ trên đường về Emmaus suốt 
cả ngày nhưng họ không nhận ra Người. Chỉ đến tối khi cùng ngồi ăn, họ mới nhận ra 
Người lúc bẻ bánh. Ước mong các em cũng nhận ra Chúa qua Thánh Lễ hàng ngày, và 
tô màu thật đẹp bức tranh này nhé!
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ĐÔI BẠN  Kỳ cuối - Hữu Long
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Tranh tìm người
 Chắc các em cũng biết, trong Tin Mừng có một người lùn làm nghề thu thuế 
rất mong nhìn thấy Chúa Giêsu. Nhưng dù ông nấp kỹ, Chúa Giêsu vẫn nhận ra 
ông, gọi chính tên ông và đến dùng bữa tại nhà ông. Biến cố này đã thay đổi 
cuộc đời ông và khiến ông thành người công chính. Các em hãy tìm ông trong 
bức tranh này, tô màu cho rõ và đặt tên cho bức tranh nhé!  

Bông Hồng Nhỏ tập 04 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. Trần Bích Ngân, gx. Hưng Phú
2. Nguyễn Thành Nhân, gx. Tân Phước
 - Gp. Xuân Lộc:
1. Gioan Phaolo II Trần Hoàng Thiên Ân, gx. Lai Ổn
 - Gp. Bà Rịa:
1. Ngô Quỳnh Anh, gx. Long Hương
 - Gp. Phan Thiết:
1. Tôma Nguyễn Hữu Phước, gx. Cù Mi
 - Gp. Nha Trang:
1. Stanislao Võ Trung Trực, gx. Thanh Hải
2. Nguyễn Đỗ Hải Thanh, gx Hòa Do
 - Gp. Qui Nhơn: 
1. Giêrônimô Lê Anh Khôi, gx. Chính Tòa
2. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tuệ, gx. Ghềnh Ráng
 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
 - Gp. Sài Gòn:
1. Nguyễn Thành Nhân, gx. Tân Phước
2. Augustino Phạm Vũ Chí Đại, gx. DonBosco Ba Thôn
 - Gp. Bà Rịa:
1. Ngô Quỳnh Anh, gx. Long Hương
 - Gp. Xuân Lộc:
1. Gioan Phaolô II Trần Hoàng Thiên Ân, gx. Lai Ổn
 - Gp. Phan Thiết:
1. Tôma Nguyễn Hữu Phước, gx. Cù Mi
 - Gp. Qui Nhơn: 
1. Giêrônimô Lê Anh Khôi, gx. Chính Tòa
2. Têrêxa Nguyễn Nữ Tâm Uyên, gx. Ghềnh Ráng
 - Gp. Nha Trang:
1. Stanislao Võ Trung Trực, gx. Thanh Hải
 3. Ờ HÁ:
 - Gp. Phú Cường:
1. Maria Huỳnh Thị Đan Châu, gx. Tân Thạnh Đông

DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BHN tập 04

1. ĐÁP ÁN Ô CHỮ BHN-04

01. Cho sạch (Mt 6,17)                                   
02. Phaolô
03.  Ám ảnh (Tv 51,5)
04. Giáng hoạ. (Ge 2,13)
05.  Bố thí  (Mt 6,3)
06. Gioen (Ge 2,12)
07. Rửa mặt  (Mt 6,17-18)
08. Cầu nguyện (Mt 6,5) 
09. Xé lòng (Ge 2,13)
10. Ăn chay (Mt 6,17)
11. Thánh vịnh (Tv 51,3)

Hàng dọc: Sám Hối Ăn Năn.

2. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BHN-04

01. b. Các tầng trời mở ra
02. a. Rửa tội 
03. a. Giải tội hay Sám hối
04. c. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng
05. d. Cả a, b, c đều đúng

Rất mong các bạn tích cực tham gia chương trình tặng thưởng các kỳ tới.
 Xin lưu ý: 
1. Cần xem bài Tin mừng trong sách Tân Ước.
2. Nhớ ghi tên thánh và năm sinh.



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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 - Vì sao Chúa Giêsu lại chết trên cây 
Thánh giá nhỉ?
 - Con... con... Cha ơi! Con... con.... - 
Cả mấy chục cánh tay giơ lên để trả lời 
câu hỏi của cha phó.
 Thằng Tũn có hai cái má phúng 
phính đứng lên, dõng dạc:
 - Thưa cha, là Chúa bị đóng đinh, 
chặt cứng trên đó, không xuống được 
nên...
 Cả nhà thờ cười phá lên... Thằng 
Tũn đỏ mặt ngồi xuống.
 - Thưa cha, là Chúa chết vì lạnh quá! 
Vì không còn lấy một cái áo trên người 
đó cha... - Cái Sún đứng lên để nêu ý 
kiến của mình.
 Lại thêm một trận cười nghiêng ngả.
 Tụi thằng Tèo, con Mơ, con Nụ cũng 
lần lượt đứng lên. Ai cũng đang mừng 
thầm với câu trả lời của mình và nghĩ đó 
chính là đáp án. Nghĩ đến việc sẽ được 
thưởng thức viên sô-cô-la ngọt lịm (thứ 
kẹo mà đứa con nít nào như tụi nó cũng 

thèm), là ai nấy cũng đều phấn khích 
giơ tay.
 Có rất nhiều câu trả lời nhưng vẫn 
chưa có đáp án đúng. Những cánh tay 
vẫn tiếp tục giơ lên rất cao. Ý tưởng của 
bọn trẻ mà. Phong phú vô cùng. Lướt 
nhìn một vòng, cha phó vẫn thấy thằng 
Tí ngồi ngay ngắn cách lạ thường. Mọi 
khi nó đâu có như thế! Không chọc đứa 
này, cũng phá đứa kia… Nói vậy thôi, 
chứ nó không bao giờ vắng mặt trong 
các thánh lễ.
 Bất thình lình, cha phó gọi: 
 - Tí!... - Một âm thanh to lớn phát ra 
làm cho thằng Tí giật bắn người.
 - Dạ, yêu...
 Cả nhà thờ im phăng phắc khi nghe 
cha phó gọi to tên thằng Tí. Chúng nó cứ 
tưởng là cha đang tức giận vì cái tội nó 
ngủ trong nhà thờ. Nhưng không, điều 
xảy ra không như chúng nó nghĩ. Câu 
trả lời của thằng Tí đã làm cho cha phó 
phải lặng người vì quá sung sướng... Một 
câu trả lời quá hoàn hảo, không hề sai 
chỗ nào mà cũng không thể nói thêm 
được gì.
 - Đúng rồi, Tí giỏi lắm! Sau lễ ghé 
phòng cha nhận kẹo nhé!
 Một tràng pháo tay giòn giã vang lên 

PHỤC SINH CỦA TÍ
* Anê Lệ Trần
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cộng với vẻ mặt rất rạng rỡ của cha phó... 
Chỉ duy thằng Tí là sững sờ vì không biết 
chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, có 
biết bao ánh mắt đầy ngưỡng mộ đang 
hướng về nó.
 Chả là thằng Tí đang mơ về mẹ. 
Từ nhỏ nó đã sống với ông bà ngoại. 
Gia đình khó khăn nên ba mẹ phải lên 
thành phố kiếm sống, may ra dư dả chút 
đỉnh để gửi về nuôi con. Lâu lắm ba mẹ 
mới về một lần nhưng rồi lại vội đi. Tí 
thèm được như bao đứa trẻ khác. Được 
âu yếm, nũng nịu với mẹ mỗi ngày hay 
chỉ đơn giản là gọi hai tiếng “Mẹ ơi”. 
Chỉ thế thôi mà sao xa vời quá! Trong 
lúc lơ mơ mộng tưởng, Tí nghe mẹ hỏi: 
“Con có yêu mẹ không?” Và câu trả lời 
của nó bất ngờ lại trùng khớp với câu hỏi 
của cha phó lúc nãy. Vậy đó, có phải nó 
giỏi thế đâu!
 Cha phó đang hào hứng với bài 
giảng của mình.
 - Thế đó, Chúa đã chết vì yêu và nay 
Chúa sống lại để tiếp tục yêu và cho cha, 
cho chúng con có quyền được yêu. Yêu 
Chúa, yêu mọi người và yêu bản thân 
mình. Vì yêu mà Chúa phải chịu chết 
trong một thời điểm nhất định, nhưng 
cũng chính tình yêu lại tạo nên sự sống 
đích thực, sự sống muôn đời.
 Nhìn vẻ mặt bọn trẻ đang ngơ ngác, 
cha phó tiếp lời:
 - Như thế này nhé: Cũng giống như 
ba mẹ bạn Tí, vì yêu con nên đã tạm xa 
bạn ấy để lên thành phố làm ăn, kiếm 
thêm tiền, chăm lo cho bạn ấy... để cho 
bạn ấy cuộc sống đầy đủ hơn, tốt đẹp 
hơn. Và sau đó, ba mẹ bạn ấy sẽ lại trở 
về với tình yêu nguyên vẹn dành cho 

bạn ấy. Chúa Giêsu cũng đã chết và xa 
lìa chúng ta, nay Người đã sống lại để ở 
với chúng ta luôn mãi. Alleluia! Alleluia!
 - Alleluia! Alleluia! - Cả nhà thờ 
cùng reo vang.
 Thánh lễ kết thúc. Mỗi đứa đều được 
thưởng thức viên sô-cô-la Phục sinh ngọt 
ngào với những vẻ mặt rạng rỡ, nụ cười 
sảng khoái.

***
 - Tí ơi, ba mẹ mày về rồi kìa! Tao vừa 
thấy ở đầu ngõ. - Vừa nói thằng Tèo vừa 
thở hùng hục.
 Không cần nghĩ ngợi, vèo một 
mạch, Tí chạy ngay ra đầu ngõ ôm 
chặt lấy mẹ. Với nó, được ôm mẹ và 
được nghe giọng nói của mẹ là viên 
kẹo tuyệt vời nhất! Việc đó còn ngọt 
thơm hơn cả viên sô-cô-la của cha 
phó... Và Phục sinh của Tí chính là 
đây. Alleluia! Alleluia...
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Ngợi Mừng Chúa Phục Sinh
Giuse Huỳnh Tấn Dũng

Chúa nay sống lại thực rồi
Ban ơn cứu rỗi cho người trần gian
Cảm tạ ơn Chúa muôn vàn
Tình yêu Thiên Chúa ngập tràn nơi nơi

Hôm nay bé cũng vui cười
Tôn vinh Thiên Chúa ngàn lời hoan ca
Ngợi mừng Al-le-lu-ia
Hòa cùng khắp cõi Thiên tòa, chúng sinh

Chúa ơi, xin Chúa thương tình
Gia đình con mãi yêu mình Chúa thôi
Sống vui hạnh phúc tuyệt vời
Niềm vui có Chúa ngàn đời yêu thương.

Con Sẽ Là
* Anna Nguyễn Thị Thu Hà 

Con sẽ là đôi mắt
Nhìn mọi vật thiết tha
Nhìn mọi người trìu mến
Vì chính Chúa tạo ra.

Con sẽ là ngọn nến
Soi sáng cả đất trời
Rọi yêu thương khắp chốn
Cho Danh Chúa rạng ngời.

Con sẽ là đôi chân
Luôn bước đi miệt mài
Một đời làm chứng nhân
Mang tin vui cứu đời.

Con sẽ là trái tim
Biết yêu hết mọi người
Để mỗi sáng tươi cười
Tâm hồn đã Phục 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

 Các bạn thân mến!
 Trong những số trước, chúng ta đã làm quen với các loại gút giúp siết chặt một 
vật. Hôm nay, Trưởng Trăng Làng sẽ giới thiệu với các bạn một loại gút giúp kéo căng 
dây. Lợi ích của loại gút này là giúp cho lều ta dựng không bị xiêu và bạt cũng không 
bị chùng bởi gió hoặc các lực tác động khác. Đó là: GÚT TĂNG DÂY 2 hay còn được 
gọi là GÚT BỒ CÂU.
 Các bạn hãy cầm dây gút trên tay và bắt đầu thực hành gút tăng dây 2 (gút bồ 
câu) theo hình sau đây nhé!

 

	 l Công dụng: 
 - Căng lều, căng dây phơi áo quần…
 - Khi cần tăng lều ở một độ căng tối đa mà chỉ một người làm.

 MỜI CÁC EM THỬ SỨC VỚI MẬT THƯ KỲ NÀY:
 Khóa:  Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia 
sẽ được để lại. ( Lc 17, 35)
 Bản tin:
   BC, GH, KU, IA, TS - JD, RD, CA, ZX 
   LS, NO, HO, IN, HG, DS - QL, PA, YI, GJ.
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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. 

 Tèng teng teng tèng tí teng… Tiếng 
nhạc phim Tôn Ngộ Không lại vang lên 
khiến tôi thấy mình đang bay bổng và 
vẫy vùng giữa không trung với bao tưởng 
tượng kỳ lạ.
 Các bạn biết không? Tôi khoái 
mình anh hùng giống Tôn Ngộ Không 
sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp bảo vệ thầy 
trò Tam Tạng làm tròn nhiệm vụ thỉnh 
kinh. Chỉ với một cây thiết bảng thôi, 
Tôn Ngộ Không đã buộc lũ yêu tinh phải 
hiện nguyên hình cực kỳ xấu xa của nó. 
 Tôi cũng có một cây thiết bảng ở 
nhà đấy chứ! Mỗi khi rảnh là tôi đem ra 
múa may quay cuồng và ước làm sao tôi 
cũng nhìn ra yêu tinh để trị cho chúng 
một phen. À, tôi quên mất là lũ yêu tinh 
có ngàn năm tu luyện để chuyên lừa gạt 
thiên hạ, trong khi tôi chẳng có được 
một xíu nội công thâm hậu nào. Thế nên 
mới xảy ra chuyện oái ăm đấy chứ! 
 - Đi lễ đi con! Tới giờ lễ rồi! 
 Tiếng ba nhắc làm tôi chợt giật mình 
nhưng hai mắt vẫn chưa rời khỏi màn 
hình tivi. Tôi dạ lí nhí mà người thấy 
nặng nề làm sao! Đôi chân như hai thỏi 
chì khiến tôi không thể nào nhúc nhích 
nổi huống chi là đằng vân độn thổ. Tức 
ơi là tức! Cứ tới giờ lễ là Tôn Ngộ Không 

lại xuất hiện y như là cố tình trêu ghẹo, 
bỡn cợt tôi vậy!
 Một ý nghĩ lạ lẫm chợt nảy ra trong 
tôi: Bỏ lễ một bữa có sao đâu? Mình đi lễ 
hằng ngày mà! Hơn nữa luật buộc đi lễ 
ngày chủ nhật là đủ rồi! Tại sao phải đi 
lễ thường xuyên kia chứ? Tôi đắc ý với tư 
tưởng mới lạ và táo bạo này nên giả vờ 
đứng dậy đi rửa mặt và rửa tay để đi lễ. 
 Hình như hôm nay tôi ở sạch lắm nên 
rửa mặt lâu ơi là lâu, trong khi đôi mắt cứ 
liếc nhìn ra cổng xem ba tôi đã đi chưa? 
Vừa thấy cánh cổng khép lại là hai chân 
tôi bỗng nhẹ tênh, thoăn thoắt nhảy ra 
phòng khách và bật ti-vi lên liền. Một 
cảm giác sung sướng chảy tràn trong tôi, 
vì bây giờ tôi đang tự quyết định theo 
cách chọn lựa của mình. Cảm giác đắc 
ý với một hành động vượt khỏi thông lệ 
đạo đức, làm tôi thấy mình lâng lâng 
như một anh hùng vừa chiến thắng trở 
về. Tôi tưởng mình sáng suốt làm chủ 
được tình thế, nhưng thật ra tôi đang bị 
khống chế bởi sự dữ từ lũ yêu tinh giấu 
mặt. Tôi đâu biết là lũ yêu tinh đang 
cười thật tươi vì đã gieo vào tôi những 
điều khủng khiếp nhất, nhưng lại biện 
minh là những điều tuyệt vời. Chắc là 
chúng hí hửng vây quanh và hoan hô 

CÂY THIẾT BẢNG
 An Thiện Minh
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tôi hay sao ấy mà tôi thấy mình thoả 
mãn lắm! 
 Vui với ý nghĩ gạt được mọi người và 
tạo được ấn tượng với chính mình, tôi 
hả hê ngồi vắt chân lên bàn với cái mặt 
vênh lên ra vẻ kẻ cả lắm. Nhưng rồi tôi 
không thể ngồi yên lâu được, phải giống 
Tôn Ngộ Không thôi! Tôn Ngộ Không 
đang đấu với Ngưu ma vương kìa! Thế 
là tôi bèn chạy vào phòng lấy cây thiết 
bảng phép thuật của mình ra vừa xem 
phim vừa múa la ầm ỉ. Tôi cuộn mình 
lộn một vòng, hai vòng... quét cây thiết 
bảng đập mạnh xuống đất, thật là tuyệt! 
Ba vòng... rồi bốn vòng... đầu có hơi 
xoay xoay đôi chút nhưng không sao! 
Và vòng thứ năm, rầm... rầm... xoảng! 
Chắc là lũ yêu tinh khiếp vía với tài 
thần thông của tôi nên mới la hoảng 
đến thế! Thôi, tha cho chúng và bắt 
chúng hiện nguyên hình để mọi người 
biết mà tránh xa.   
 - Hãy hiện nguyên hình ra đi!
 Tôi la to và đảo qua đảo lại đứng 
dậy. Ồ, một bãi chiến trường kinh khiếp 
với lũ yêu tinh nằm la liệt trong nỗi hãi 
sợ! Cây thiết bảng của tôi hất tung chân 
ghế của cái bàn khách khiến nó đổ ầm 
chỏng gọng và bình hoa trên bàn văng 
ra xa trong tiếng thét la xoảng...xoảng...
 Tôi chờ hoài mà chẳng thấy yêu tinh 
gì cả, chỉ thấy mình đứng như trời trồng 
khi bàn tay của ba tôi lắc mạnh vào vai. 
Bàn tay rắn chắc đó buộc tôi phải quay 
lại nhìn nhận bản chất thật sự của mình. 
Không có yêu tinh nào hiện hình hết. Tôi 
đã hiện nguyên hình của chính tôi: một 
tội nhân. Hoàn toàn chính xác là như 
thế, không gì có thể biện minh được.
 - Tôi đã dối gạt ba tôi và dối gạt 

chính mình khi chiều theo một tư tưởng 
phản loạn. 
 - Tôi đã để nỗi ham muốn khống chế 
và cản trở bước chân tôi đến với Chúa. 
 - Tôi đã quá tự mãn về mình khi quyết 
định chọn lựa sự yêu thích bản thân chứ 
không phải chọn vâng lời Thiên Chúa và 
cha mẹ.
 Đúng là lũ yêu tinh làm tôi quên mất 
điều Giáo hội dạy: Thứ bảy siêng năng 
việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng. Chỉ 
vì mê thích điều thế gian và làm biếng 
đến với Chúa qua việc tham dự thánh lễ 
mà tôi bị một phen no đòn và xấu hổ vô 
cùng! 
 Các bạn thấy đấy! Tội lỗi bắt đầu từ 
một cám dỗ và cám dỗ bắt đầu từ một 
tư tưởng đối nghịch. Bởi thế, khi có một 
ý nghĩ nào nghịch lại những điều Thiên 
Chúa dạy, chúng ta nên loại bỏ ngay 
bằng cách nghĩ đến những sự thanh cao 
khác. Đừng bao giờ tiếp tục đặt mình 
vào cảm giác ham muốn chiều theo tư 
tưởng kỳ lạ đó. Chúng ta quá yếu đuối để 
chiến thắng một cám dỗ. Lũ yêu tinh với 
muôn vạn mưu kế chỉ nhằm một mục 
đích là kéo ta ra khỏi Thiên Chúa mà 
thôi. Thà tránh trước cám dỗ thì tốt hơn, 
nếu không các bạn cũng sẽ giống như 
tôi, bị cây thiết bảng quất ngược lại vào 
mình để hiện nguyên hình kẻ tội đồ... 
Xấu hổ lắm!  
 Cây thiết bảng của tôi bây giờ là cây 
Thánh giá vì chính cây ấy mới đủ phép 
thần thông để bắt lũ yêu tinh phải hiện 
nguyên hình của chúng: Cha của sự lừa 
dối. Nhớ nghen các bạn! Tôi đã nghiệm 
ra điều ấy rồi, các bạn đừng có bắt chước 
tôi mà bị ... tèng teng teng tèng tí teng... 
ăn đòn!
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Bài Học Từ Nước
Châu Sơn

Nhìn dòng nước mát
Em hát đôi câu
Khen nước nhiệm mầu
Cho em hết khát

Trưa hè nóng rát
Nước mát thành kem
Kìa bạn nhìn xem
Nước nên bông tuyết

Nghe cha kể chuyện
Nước hóa thành hơi
Giúp mẹ nấu xôi
Em yêu dòng nước

Không so sau - trước
Chẳng tính lỗ - lời
Dù rắn - lỏng - hơi
Một đời quảng đại.

Về Nhà Cha
Anna Thái Thị Thu Giang 

Tiếng chuông chiều thánh thót
Như tiếng Chúa gọi con
Mau tìm đường quay bước
Bổn phận luôn chu toàn.
 
Vui bước trong hân hoan
Đi tìm nguồn vĩnh phúc
Bao lần con ngã gục
Tìm đến Chúa… vượt qua!
 
Ngài dạy biết thứ tha
Ăn năn và sám hối
Khiêm nhu trong lời nói
Mến người như mến ta.
 
Về nhà Chúa là Cha
Quay bước sau lầm lạc
Dọn mình… dâng câu hát
Đón mừng Chúa Phục Sinh.
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Ô Chữ Chủ đề: MỪNG CHÚA PHỤC SINH 

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 15/5/2020. 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 :Lời Chúa ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm A.

 Những gợi ý 
01. Phàm ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ nhờ danh 
Người mà được điều gì? 
02. Theo lời Đức Giêsu, ai lại chẳng phải chịu 
khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang 
của Người sao? 
03. Đức Giêsu xuất thân từ Nagiarét, Thiên 
Chúa đã dùng ai và quyền năng mà xức dầu 
tấn phong Người? 
04. Người phụ nữ và một bà khác cũng tên là 
Maria, đi viếng mộ là ai? 
05. Anh em đã được trỗi dậy cùng với ai, nên 
hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi 
Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa? 
06. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá 

tảng góc tường.” Câu này trích từ Sách Thánh nào? 
07. Trên đường về làng Emmau, ai tiến đến gần và cùng đi với họ? 
08. Ai đã bước vào mộ Đức Giêsu đầu tiên? 
09. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? 
10. Sau khi gặp Đức Giêsu, hai môn đệ quay trở lại đâu, gặp Nhóm Mười Một và các 
bạn hữu đang tụ họp tại đó? 
11. Theo Kinh Thánh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? 
12. Bắt đầu từ ai và tất cả các ngôn sứ, Đức Giêsu giải thích cho hai ông những gì 
liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh?  
13. Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ai? 
14. Ai lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm 
Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người 
đã nói”? 
15. “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Câu này trích từ Sách Thánh nào?
 Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 
         GB. Nguyễn Thái Hùng 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÙA PHỤC SINH

Tặng thưởng: Xem cuối trang 19.

Bạn hãy điền dấu + vào ô màu có đáp án đúng nhất nhé!
01. Sau khi Chúa Giêsu chết trên Thánh giá và được mai táng trong mồ, điều kỳ diệu 
gì đã xảy ra ? (GLCG.88) 
 n a. Chúa Giêsu đi chữa bệnh.
 n	 b. Chúa Giêsu đã sống lại như Người đã báo trước.
 n	 c. Chúa Giêsu đi thăm Lagiarô.
 n	 d. Chúa Giêsu đi tắm biển.

02. Sự sống lại của Chúa Giêsu có ý nghĩa nào đối với chúng ta ? (GLCG.93)
 n a. Mở lối cho chúng ta bước vào sự sống mới.
 n	 b. Khơi nguồn và bảo đảm sự sống lại sau này của chúng ta.
 n	 c. Không có ý nghĩa gì.
 n	 d. Chỉ có a và b đúng.

03. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong bao 
nhiêu ngày ?  (GLCG.94)
 n a. Trong 9 ngày.
 n	 b. Trong 30 ngày.
 n	 c. Trong 40 ngày.
 n	 d. Trong 100 ngày.

04. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện đến và nói với các môn đệ 
điều gì? (Ga 20,19)
 n a. “Anh em có gì ăn không?”
 n	 b. “Bình an cho anh em!”
 n	 c. “Anh em có gì uống không?”
 n	 d. “Anh em hãy vui lên!”

05. Chúa Giêsu đã ban quyền gì cho các môn đệ khi nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 
Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha ?” (Ga 20,22-23; GLCG.170)
 n a. Quyền tha tội.
 n	 b. Quyền trừ quỷ.
 n	 c. Quyền chữa bệnh.
 n	 d. Quyền rao giảng.
           Lasan Ngô Văn Vỹ

Đáp án mật thư trang 14: CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI
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Ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho 
rước một tượng Thánh giá có hơn 500 năm tuổi về quảng 
trường thánh Phêrô để ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi 
cho toàn thế giới. Anh năm Gia Viễn giới thiệu sơ cho các em 
về lịch sử cây Thánh giá này nhé:

Muôn nẻo Tin Mừng

                    CÂY THÁNH GIÁ KỲ DIỆU
 Đó là cây Thánh giá cổ xưa trong nhà thờ Thánh Marcellô ở Corsô, được tôn 
kính từ thế kỷ thứ 15, còn sót lại sau một vụ hỏa hoạn. Theo niềm tin của các tín hữu, 
chính Thánh giá này đã cứu thành Rôma khỏi bệnh dịch. Trong Năm Thánh 2000, 
Thánh Gioan Phaolô II đã ôm Thánh giá này trong nghi thức “Ngày tha thứ”. 

Đức Thánh Cha cầu nguyện trước “Tượng Chịu Nạn Rất Thánh” vào Chúa nhật 15.03.2020

 Rất nhiều phép lạ nhờ “Tượng Chịu Nạn Rất Thánh” này đã được truyền tụng. 
Bắt đầu vào tối 23.05.1519, một đám cháy đã phá hủy toàn bộ nhà thờ hiệu tòa của 
Đức Giáo Hoàng Marcellô. Sáng hôm sau, tòa nhà đã bị biến thành đống đổ nát, 
nhưng trong đống đổ nát, cây Thánh giá vẫn còn nguyên vẹn, dưới chân một ngọn 
đèn dầu nhỏ vẫn còn cháy. Hình ảnh này làm cho các tín hữu xúc động và một số 
người quy tụ vào mỗi tối thứ Sáu để cầu nguyện. Vào ngày 08.10.1519, Đức Giáo 
Hoàng Lêô X đã ra lệnh xây dựng lại nhà thờ.
 Ba năm sau vụ hỏa hoạn, Rôma đã bị “dịch hạch” tấn công. Dân thành Rôma 
đã tổ chức rước kiệu Thánh giá này, mặc cho sự cấm cản của chính quyền do việc lây 
lan căn bệnh. Cây Thánh giá được cung nghinh qua các đường phố của Rôma đến 
Đền thờ Thánh Phêrô. Cuộc rước kéo dài trong 16 ngày: từ 4 đến 20 tháng 8 năm 
1522. Khi Thánh giá được rước tới đâu thì nơi đó bệnh dịch có dấu hiệu suy giảm. Do 
đó mỗi khu phố cố gắng giữ Thánh giá càng lâu càng tốt. Cuối cùng, khi Thánh giá 
được đưa trở lại nhà thờ, bệnh dịch đã chấm dứt hoàn toàn. 
 Bắt đầu từ năm 1600, cuộc rước kiệu từ nhà thờ Thánh Marcellô đến Đền thờ 
Thánh Phêrô đã trở thành một truyền thống diễn ra trong mỗi Năm Thánh. Ở mặt sau 
của Thánh giá có khắc tên của các vị Giáo hoàng với năm mở Năm Thánh. 
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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!

 Đã hơn một tuần nay Út và Tí “bo 
xì” nhau chỉ vì một lí do không đâu. Bữa 
đó chơi bắn bi, Út bị Bình chơi xấu, Tí 
không hiểu chuyện lại đi bênh cho Bình, 
thế là hai đứa giận nhau. Giận ghê lắm, 
giận đến độ hai đứa định đánh nhau 
một trận thật to. May mà có các bạn 
can ra và cô giáo đến kịp, không thì thế 
nào cũng có đứa vỡ đầu vì đứa nào cũng 
chuẩn bị cục gạch bự tổ chảng. Khiếp 
thật! Ở lớp, ở xóm đạo này hai đứa là 
cặp bài trùng, chúng nó thân nhau như 
là hai anh em, cứ như hình với bóng, ở 
đâu có Út là có Tí, ai muốn tìm Út thì cứ 
hỏi Tí là biết ngay hoặc ngược lại. 
 Thế mà nay hai đứa giận nhau, 
mấy hôm nay nhiều bài toán khó thật, 
Út giải thật lâu mới ra, giá có Tí thì hai 
đứa làm loáng cái là xong. Chiều qua cô 
Tám đi phố về cho nó một trái xoài bự 
xư, giá mọi khi được quà là nó đi tìm Tí 
để chia sẻ hay cùng lắm cất vào cặp để 
chiều đi học hai đứa cùng ăn. Bây giờ 
nó chán quá để mãi trên bàn chả buồn 
ăn. Mẹ nó cứ hỏi: “Ủa, sao mấy bữa 
nay không thấy thằng Tí sang nhà mình 
chơi?” Thấy nó buổi trưa xách cặp đi 
học một mình, mẹ nó cũng ngạc nhiên 
hỏi: “Tí nó chưa lại đón con hả? Đi sớm 
thế?” Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi 
nhanh chân bước đi. Đi học một mình, 
nó lững thững buồn làm sao! Nó ước gì 
có thằng Tí để nó kể đủ thứ chuyện, để 
bàn đủ kế hoạch đi chơi ngày chủ nhật… 

Không có Tí, con đường sao dài thế? Nó 
tưởng như phải dài gấp hai ba lần ngày 
thường. 
 Còn Tí, nghỉ chơi với Út, nó thấy 
thiệt hại vô cùng, không được lâu lâu ăn 
quà của Út. Nó phải đạp xe đi học một 
mình, chẳng có Út cùng đạp hay đổi ca 
mỗi đứa chạy một lúc. Hôm nọ, ở nhà 
văn hoá thiếu nhi có đêm trình diễn kịch 
nói rất hay, các bạn nô nức rủ nhau đi, 
nhưng Tí phải giả vờ bận công việc nên 
từ chối. Nó không dám đi bởi sợ mẹ nó 
sẽ phát hiện ra việc nó và Tí giận nhau. 
Vì nếu đi, thế nào mẹ nó lại không đưa 
nó đi và mẹ thằng Tí cũng thế. Hôm sau 
đến lớp, nghe các bạn kể lại nó tiếc ghê 
đi, giá mình đừng giận Út thì vui lắm nhỉ?
 Thế rồi chiều nay, sơ tổ chức cho 
các lớp giáo lý cùng đi hôn chân Chúa, 
chả hiểu sao Út và Tí lại được xếp quỳ 
cạnh nhau. Lúc chưa lên, sơ nguyện 
ngắm rất cảm động: “…vì tội lỗi chúng 
ta mà Chúa đã chết… ” Sơ nói nhiều lắm 
nhưng nó nhớ nhất là đoạn: Chúa yêu 
ta, đã tha thứ, đã rửa chân cho người tội 
lỗi… Chúng con phải yêu thương tha thứ 
cho nhau, vì yêu thương là điều răn Chúa 
dạy; không được ghét bỏ giận dỗi nhau… 
 Ơ kìa, nhìn sang nhau hai đứa bắt 
tay ôm chầm! Út nghe Tí bảo nhỏ: “Xin 
lỗi bạn nhé, mình hoà nhau nha!” Út 
cũng ghé tai Tí: “Tớ cũng vậy, bạn tha 
lỗi cho tớ nhé!”
 Hôn chân Chúa xong, hai đứa ra 
ngoài nghe lòng nhẹ nhàng quá! Đúng 
là Chúa đã phục sinh trong tâm hồn hai 
đứa rồi, phải không các bạn?

GIẬN NHAU
Bé Nhàn của Chúa 
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Chào Mai,
bạn đi đâu đó?

Bây giờ ra đường mà 
không đeo khẩu trang 
còn bị phạt tiền nữa.

Dùng xong khẩu trang,
cậu nhớ bỏ vào thùng rác
để tránh ô nhiễm nhé!

A, Long.
Sao cậu không

đeo khẩu trang?

Cậu không đeo khẩu trang
có thể nhiễm bệnh và cũng có 
thể lây cho người khác đấy!

Tớ sẽ nhắc mọi người
trong gia đình tuân theo

quy định này.

Cảm ơn cậu.
Tớ nhớ rồi,
tớ về nhé!

Đang có
dịch corona,

nguy hiểm lắm!

Úi giời,
có sao đâu!

Ôi, thế à?

Đeo Khẩu Trang Lời và tranh: ANNA HOÀNG



24

 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 !
 1. Em có thể [tự do] thoải mái sử dụng những thứ mà em lượm được không?
 - Có người làm thế cách tỉnh bơ đấy, nhưng thoải mái, tức là lòng thật sự an 
vui thanh thản thì không đâu? Chắc lòng em sẽ rất vui, nếu vừa nhặt được đã hô lớn 
lên: “Bạn nào biết ai đánh rơi cái này không nhỉ?” Chúa dạy: “Của ai trả nấy, đừng 
lấy của ai”. Em hãy giữ lòng thanh thoát, không màng những thứ không phải là của 
mình. Nếu chưa ai nhận, em có thể nhờ thầy, cô giữ hộ. Sau nhiều ngày chẳng có ai 
nhận, em có thể đề nghị tặng vật ấy cho bạn nào có hoàn cảnh khó khăn nhất. Chị 
Ba tin rằng lúc này niềm vui của em sẽ tăng lên nhiều lần.

 2. Em năm nay 9 tuổi và đã giúp được một số việc nhà cho Ba Mẹ. Em của em 
mới 4 tuổi, không làm gì chỉ quậy phá nhưng lại được Ba Mẹ cưng chiều và quà bánh 
cũng ưu tiên hơn em. Vậy Ba Mẹ em có công bằng không?
 - Hình như em quên bài thơ “Làm anh” của tác giả Phan Thị Thanh Nhàn mất 
rồi! Làm anh (và làm chị) khó đấy/ Phải đâu chyện đùa/ Với em gái bé/ Phải “người 
lớn” cơ…/ Mẹ cho quà bánh/ Chia em phần hơn/ Có đồ chơi đẹp/ Cũng nhường em 
luôn… Thế mới công bằng chứ, vì hồi chưa có em bé, em đã được mẹ cưng quá chừng 
và dành tất cả cho em rồi, bây giờ mẹ dành ưu tiên cho em bé là đúng quá chứ, phải 
không? Với lại, Ba Mẹ vẫn thương yêu em đó thôi. Em lại có dịp được thương em bé 
theo gương Chúa Giêsu, thích quá đi chứ, phải không?

 THẮC MẮC KỲ NÀY:
 1. Em hay cảm thấy không được tự nhiên khi tiếp xúc với những người lớn, ví 
dụ như thầy cô giáo, hay các sơ các thầy trong nhà thờ, vì họ là những người đáng 
kính, vậy mà bạn em thì rất tự nhiên, thậm chí còn đùa giỡn với những người đó khi 
nói chuyện. Em phải làm sao để được hòa hợp như họ?
 2. Em đi lễ Chúa Nhật bị trễ (đến phần cha giảng). Vậy em có được rước 
lễ không?
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Tuyển tập BÔNG HỒNG NHỎ - 06 - NIỀM VUI PHỤC SINH
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ĐỨC MẸ LÀ NGÔI NÀO?
 Hôm nay, cha phó giảng về Chúa Ba Ngôi.  Sau 
đó, cha hỏi các em xem có ghi nhớ được gì không:
 - Chúa Thánh Thần là ngôi thứ mấy?
 - Thưa cha, ngôi thứ ba. - Các em đồng thanh đáp.
 - Chúa Giêsu là ngôi thứ mấy?
 - Thưa cha, ngôi thứ hai.
 Bỗng, cha phó nghĩ ra một cách đố mẹo:
 - Vậy, Đức Mẹ là ngôi nào?
 Tất cả đều lặng thinh, chỉ có Tí đứng dậy đáp 
dõng dạc:
 - Thưa cha, Đức Mẹ là “ngôi sao sáng” ạ!
Cha phó: 
 - ???

CÂU NÓI NGỌT NGÀO
 Sau khi giảng về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho con người. Cha hỏi 
các em:
 - Các con hãy đưa ra vài ví dụ về những câu nói ngọt ngào thắm thiết 
của Chúa Giêsu.
 Nhi: 
 - Thưa cha, Chúa Giêsu nói: “Hãy để trẻ em đến với thầy, vì Nước Trời 
dành cho những người như chúng.”
 Nhô:
 - Thưa cha, Chúa nói: “Thầy sẽ đi dọn chỗ cho các con.”
 Nhí:
 - Thưa cha, Chúa Giêsu nói: “Thầy là ĐƯỜNG…”
 Cha: 
 - ???
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