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TRỜI ĐỔ SƯƠNG MAI



 Các bạn nhỏ thân mến,
 Qua tuyển tập này, các bạn sẽ được làm quen với gia đình Bông Hồng Nhỏ gồm:
 1. Anh hai Giê-su: Sẽ cùng đi dạo và tâm sự với các bạn trong từng số báo qua 
những câu chuyện Kinh Thánh, những bước đường mà anh đã đi qua.
 2. Chị ba Tiên Sa (Tê-rê-xa): Bằng đời sống nội tâm phong phú, chị sẽ vui vẻ giải 
đáp những thắc mắc về tâm lý, giáo lý, Đức Tin và Ơn Gọi cho các bạn qua chuyên 
mục “Ờ há!”.
 3. Anh tư Phan Sinh (Phan-xi-cô As-si-si): là một thi sỹ, nhạc sỹ tài hoa nói 
chuyện được cả với muông thú. Anh sẽ giúp các bạn biết làm thơ diễn tả tâm tình 
của các bạn với Chúa và với nhau.
 4. Anh năm Gia Viễn (Phan-xi-cô Xa-vi-ê): Anh đã từng đi truyền giáo nhiều nơi 
trên thế giới. Anh sẽ giới thiệu với các bạn những nơi chốn, sự kiện độc đáo của 
Giáo hội Công giáo qua chuyên mục “Muôn nẻo Tin Mừng”.
 5. Anh sáu Gia Vinh (Đa-minh Sa-vi-ô): là một thiếu niên hoạt bát và đạo đức. 
Anh sẽ đồng hành cùng các bạn qua trang “Kỹ năng Thiếu Nhi Thánh Thể”.
 6. Ngoài ra, còn có các bạn Nhi (lớp 7), Nhô (lớp 4) và Nhí (lớp 2) phụ trách 
Câu lạc bộ NHI - NHÔ - NHÍ và nhận các sáng tác của các bạn gồm: Văn, Thơ, 
Tranh vẽ và Truyện tranh… Các bạn có bài đăng sẽ được nhận nhuận bút và trở 
thành hội viên Câu lạc bộ này.
 Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chủ đề Giáng sinh và sẽ đồng hành với anh hai Giê-su 
trong những chủ đề tiếp theo của năm phụng vụ.
 Nào, chúng ta cùng nhập cuộc nhé!
          Thân quý,
         BÔNG HỒNG NHỎ

Thư

BÔNG
HỒNG
NHỎ
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 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, ông 
Da-ca-ri-a và vợ là bà Ê-li-sa-bét đều đã già mà 
không có con. Ông bà rất đạo đức thánh thiện, 
sống đúng theo mọi lời Chúa dạy. Ông thuộc 
dòng tộc các tư tế lo việc thờ phượng Chúa.

 Lần nọ, ông Da-ca-ri-a được chọn vào 
dâng hương trong Đền Thờ Chúa. Toàn dân đứng 
cầu nguyện ở ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa 
hiện ra với ông, đứng bên phải bàn thờ. Ông rất 
bối rối, sợ hãi.
 Sứ thần bảo ông: “Ông đừng sợ, Chúa đã 
nhận lời ông cầu xin: vợ ông là bà Ê-li-sa-bét sẽ 
sinh một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho 
con là Gio-an.”

 Ông Da-ca-ri-a hỏi: “Dựa vào đâu mà tôi biết 
được điều ấy? Vợ chồng tôi đã già rồi mà!” Sứ thần 
đáp: “Tôi là thiên sứ Gáp-ri-en, vẫn luôn chầu trước 
mặt Chúa. Chúa sai tôi đến báo tin mừng ấy cho ông 
mà ông không chịu tin, thì đây, ông sẽ bị câm, không 
nói được, cho đến ngày những điều ấy xảy ra”

 “Ông sẽ được vui mừng vì em bé sẽ là người 
được Chúa chọn. Em sẽ không uống rượu. Ngay khi 
còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ 
đưa nhiều người về với Chúa. Em sẽ dọn đường cho 
Chúa, làm cho những kẻ tội lỗi lại quay về với đường 
lành, và chuẩn bị để dân chúng sẵn sàng đón Chúa.”

Ông Gioan Tẩy Giả chào đời

Đi dạo với anh hai Giê-su
Anh hai Giê-su xin chào các em. Hôm nay anh Hai giới 
thiệu với các em câu chuyện của người anh em họ là 
Gio-an Tẩy Giả, con của dì Ê-li-sa-bét (cũng gọi là 
I-sa-ve).
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  Dân chúng ở ngoài chờ ông Da-ca-ri-a 
rất lâu. Lúc ông đi ra, ông chỉ làm hiệu cho họ 
và không nói được. Dân chúng biết là ông đã 
thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông, 
ông vẫn bị câm.

 Sau đó, bà Ê-li-sa-bét sinh một người con 
trai. Thấy bà được Chúa thương như vậy, láng 
giềng và thân thuộc đều đến chia vui với bà.

 Gio-an càng lớn càng vững mạnh. 
Cậu sống nơi hoang vắng đến ngày giới 
thiệu cho mọi người biết Chúa Cứu Thế 
Giê-su.

 Rồi ông Da-ca-ri-a trở về nhà. Ít lâu 
sau, bà Ê-li-sa-bét có thai. Bà vui mừng tạ ơn 
Chúa đã thương cho bà được vinh dự làm mẹ.

 Khi đứa bé được tám ngày, người ta làm phép 
cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho 
em. Bà mẹ em bảo: “Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 
Họ làm hiệu hỏi người cha, ông xin một tấm bảng 
nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai cũng bỡ ngỡ. 
Ngay lúc ấy, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 
Người ta kể cho nhau chuyện ấy khắp miền núi 
Giu-đê. Ai nghe cũng suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ 
này rồi ra sẽ thế nào đây?” Vì rõ là quyền năng Chúa 
đang phù hộ em.
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Khi ông Da-ca-ri-a vào đền thờ dâng lễ, thiên thần Gap-ri-en 
đã báo cho ông rằng Chúa sẽ ban cho vợ chồng ông một 
người con trai và đặt tên là Gio-an. Bạn hãy tô màu cho khung 
cảnh này thêm phần rực rỡ nhé.

Vợ ông sẽ hạ sinh...

Cửa sổ của Nhí
Nhí năm nay 6 tuổi, là Ấu Nhi ở xứ đoàn Thiếu nhi Thánh 
Thể 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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Tìm đường:
 Thiên thần Gap-ri-en chuẩn bị đến Na-da-rét truyền tin cho Đức Mẹ. 
Bạn hãy giúp Thiên thần chọn đường chính xác nhé!

A

B

C
D

E

“GIÀ NÔ-EN” CỦA EM

Ông già Nô-en của Chúa

Một năm phát quà một đêm

Còn “Già Nô-en” của em

Một tuần bảy ngày phát đủ:

Bánh mì, cháo, xôi, bún, phở…

Thích gì, “Già” phát liền tay

Bạn ơi, “Già Nô-en” này

Là ai biết không?

Đố đấy!Thúy Quỳnh
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CON GÁI ÔNG GIÀ NÔ-EN
Maria Dương Mai Thúy Quỳnh 
  Các bạn đều ao ước có ba như Na.
  Ba thì ai chẳng có nhưng ba là một “Ông già Nô-en” thì cả xóm chỉ 
mình Na có thôi. Oai chưa? Dĩ nhiên Na vui lắm.
  - Tưởng ông già Nô-en ở tận xứ nào lạ hoắc, hóa ra là ba bạn Na mít ướt!
Các bạn nói với nhau thế.
  Lúc đầu, Na cũng lạ lẫm không tin, vì Na vẫn hình dung ông già 
Nô-en ở Bắc Cực xa xôi lắm. Đến khi tận mắt thấy ba mặc vào bộ quần áo 
đỏ rộng xùng xình, xỏ đôi ủng đen cao tới gối và đeo thêm chòm râu dài 
trắng xóa thì Na mới tin thật. Nhưng cái túi to tướng đựng quà thì Na chưa 
thấy bao giờ. Ba bảo cái túi ấy cất kỹ ở một chỗ bí mật, không ai biết trước, 
chỉ đến thời điểm đi phát quà thì các ông già Nô-en mới được nhận thôi. Ừ 
nhỉ, phải bí mật chứ, nếu không kẻ xấu lấy trộm mất thì còn quà đâu phát 
cho trẻ em ngoan?
  - Bạn Na sướng ghê, thích quà gì chỉ cần nói ra là “Ông-già-Nô-en-Ba” 
phát ngay cho.
  Có bạn đã ganh tị nói thế.
  Bạn Su xúi Na:
  - Năm nay Na xin “Ông-già-Nô-en-Ba” một cái ô tô giống Linh sún đi!
  Ái chà, cái ô tô nho nhỏ của Linh sún màu đỏ bóng loáng, nhìn giống 
hệt xe thật, chạy bằng bình ắc-quy, thì bạn nhỏ cả xóm đều ao ước. Quà 
sinh nhật của Linh sún đấy. Mỗi khi Linh sún lái xe lượn vòng vòng là các 
bạn ùa chạy theo. Nhưng chỉ theo sau ngắm nghía thôi chứ Linh sún không 
cho chơi chung đâu. Su vừa sờ nhẹ tay lên mặt sơn đỏ bóng loáng là Linh 
sún đã la oai oái:
  - Coi chừng… Làm hư xe của tao bây giờ!
  Đứa nào mon men lại gần là nó gạt phăng ra. Rốt cuộc cả bọn đều cạch 
mặt nó.

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, trò chơi.v.v… 
Mời các bạn cùng đến tham quan nhé! 
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  Nếu có cái xe như thế, Na sẽ cho các bạn thay nhau 
lên cùng ngồi. Chơi một mình như Linh sún thế kia buồn 
lắm, chán chết!

* * *
  Nhận lá thư Na viết nhờ gửi ông già Nô-en, ba mẹ 
im lặng bối rối nhìn nhau. Na nói:
  - Ba mẹ vẫn bảo ông già Nô-en rất yêu trẻ con, sẽ 
cho quà tất cả trẻ con nào viết thư xin. Con thay các bạn 
để viết thư, chúng con đồng ý không xin riêng nữa mà 
xin chung một cái ô tô như của bạn Linh.
  Ba ngẩn mặt rồi gãi tai, cười gượng:
  - Ờ… ờ… Ba chưa hiểu… Món quà chung cho tất cả… 
Là sao nhỉ?
  - Là con sẽ để các bạn chơi chung. Tất cả các bạn, 
không chừa ai, ba ạ! Cái ô tô màu đỏ chạy bằng bình 
ắc-quy giống y của bạn Linh ấy, ba nhé!... Kìa, ba gật 
đầu đi… Ba cũng là ông già Nô-en mà…
  - Thì đúng là thế, nhưng mà… À, thế này con gái ạ, 
ba chỉ có nhiệm vụ đi phát quà Nô-en thôi, còn cho món 
quà nào là…

  Mẹ vội đỡ lời:
  - Thôi được rồi… Đợi ông già Nô-en xét lại xem Na và các bạn có ngoan, 
có xứng đáng nhận quà không đã chứ!
  Nhìn mặt Na tiu nghỉu, ba vội trấn an:
  - Na bảo các bạn yên trí. Nếu không cho ô tô thì thế nào ông già Nô-en 
cũng cho nhiều kẹo bánh thay thế.
  Na ngúng nguẩy:
  - Chúng con chỉ thích ô tô, không thích kẹo bánh.
  Mẹ mỉm cười:
  - Đấy, đấy… Mè nheo đòi quà thế thì đâu phải là trẻ con ngoan?
  Tuy “Ông-già-Nô-en-Ba” không hứa gì nhưng các bạn đều tin nhất định 
năm nay Na cũng có ô tô như Linh sún. 
              (còn tiếp)
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BÊN CHÚA
Bên Chúa bình an

Chẳng gì phải sợ

Bao mối âu lo

Chúa hằng nâng đỡ.

Bên Chúa hạnh phúc

Con hát ca vang

Nốt nhạc cảm xúc

Hòa âm chứa chan.

Chúa luôn bên con

Mỗi khi con buồn

Đời con có Chúa

Ơn phúc trào tuôn.

* Gio-a-kim Nguyễn Minh Quân
Gx. Ngọc Thạnh

KHÁT KHAO
TẬN HIẾN
Nãy hỡi chị mưa ơi
Cho em được nói khẽ
Chị hãy cho mưa rơi
Xuống dưới nơi em nhé!

Em chính là hạt mầm
Mà người ta gieo xuống
Chỉ biết nấp âm thầm
Ẩn sâu trong lòng ruộng.

Chị ơi hãy tuôn mưa
Cho em lớn thành lúa
Trổ bông trái dư thừa
Ngát hương thơm nước Chúa.

Trời tuôn mưa hồng ân
Hạt mầm nhỏ được sống
Tỏa hương khắp muôn phần
Người thêm đẹp giấc mộng.

* Ma-ri-a Lê Minh Ngọc
Gx. Xuân Quang
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Bé tập làm thơ

Bằng trắc và vần
 Chào các em 
 Những trang thơ trên tập Bông Hồng Nhỏ thật hay. Chắc các em cũng muốn 
làm thơ như thế mà không biết bắt đầu thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với 
chuyện bằng trắc và vần.
 Không khó lắm đâu. Mời các em cùng với anh Tư quan sát bài vè Thánh Giu-se 
Túc (1843-1861) dưới đây để làm quen với những điều cần biết khi làm thơ:

Giu-se Túc 
Lúc nên ba
Ngoan nhất nhà
Biết nhường nhịn
Năm mười chín
Vì đức tin
Chịu khổ hình
Luôn dũng cảm. 

 Chữ cuối ở các câu 1, 4, 5 và 8 đều thanh trắc (chúng ăn vần với câu gần đó 
nên cũng gọi là vần trắc). Thanh trắc gồm có 4 dấu: dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu 
nặng. 
 Chữ cuối ở các câu 2, 3, 6 và 7 đều thanh bằng (chúng ăn vần với câu gần 
đó nên cũng gọi là vần bằng). Thanh bằng gồm có dấu huyền và không dấu.
 Chữ cuối câu hai và chữ cuối câu ba ăn vần với nhau (ba và nhà), 
 Chữ cuối câu bốn và chữ cuối câu năm ăn vần với nhau (nhịn và chín), 
 Chữ cuối câu sáu và chữ cuối câu bảy ăn vần với nhau (tin và hình), 
 Những câu có vần đi liền nhau, ta gọi là vần liền. 
 Bây giờ em thử làm một bài 8 câu tương tự nhé. Năm bài của năm em gởi bài 
của mình về địa chỉ email tuyentapbonghongnho@gmail.com trước nhất (tính theo 
ngày, giờ trên email) sẽ được một phần quà.
      Chúc em sớm thành nhà thơ.
       Anh tư Phan Sinh
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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 
nữa đấy. 

* Ma-ri-a Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
      Ngày xửa, ngày xưa… 
 Vào một đêm đông lạnh lẽo, bóng tối bao trùm cả thành Bê-lem, nơi vẫn 
thường ngày nhộn nhịp. Con người và cả súc vật đều đang yên giấc. Vào lúc này, 
chợt một vì sao lạ xuất hiện, báo hiệu Đấng Cứu Tinh đã ra đời. Chính ánh sao đó 
đã dẫn đường cho những mục đồng đang chăn chiên ngoài đồng cỏ, cho ba vua ở 
tận Đông Phương lặn lội từ xa đem vàng-nhũ hương-mộc dược đền bái lạy Người. 
Cũng chính ánh sao ấy đã dẫn đường cho những con vật sống quanh đó, và cả cây 
thông nhỏ cùng đến viếng Người.
 Sau khi cả mục đồng và ba vua ra về, những con vật tiến vào bên trong để 
dâng hơi thở ấm cho Người, và được Người chúc phúc. Duy chỉ có cây thông nhỏ 
cứ mãi lấp ló ngoài cửa vì sợ khi bước vào, tuyết trên người mình sẽ làm lạnh Hài 
Nhi. Nó tự nhủ: “Mình chẳng có hơi thở ấm mà chỉ mang toàn tuyết giá lạnh thì 
lấy gì để dâng cho Người bây giờ? Thôi đành chịu vậy! Chỉ cần nhìn ngắm Người 
từ xa thế này là đã mãn nguyện lắm rồi”.
 Các con vật khác bước ra từ chỗ Hài Nhi Giê-su, trên mình chúng tỏa ra một 
làn hơi ấm, ngay cả cây thông nhỏ đang mang cả lớp tuyết trắng dày trên mình mà 
vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đó. “Đành chịu vậy, mình không được như các 
bạn ấy, vì mình mang băng tuyết trên người nên chẳng thể nào ấm áp được”- Cây 
thông nhỏ thầm nghĩ.
 - Cây thông nhỏ, con hãy vào đây với ta!
 Tiếng nói phát ra từ bên trong làm cây thông nhỏ giật mình. Vừa mừng, vừa 
sợ, nó phân vân không biết mình có nên vào bên trong hay không. Nhưng dường 
như có một lực hấp dẫn đã thôi thúc cây thông nhỏ tiến vào bên trong lúc nào 
không biết. Một lúc sau, cây thông nhỏ mới biết là mình đã đứng trước mặt Hài 
Nhi. Nó luống cuống cúi chào Người làm cho bao nhiêu là tuyết từ trên người nó 
rơi xuống. Cây thông nhỏ giật mình lo sợ Hài Nhi sẽ bị lạnh, nó nói nhanh: 

Sự tích cây thông Nô-EN
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 - Con xin lỗi, con chỉ định ngắm Người từ xa, nào ngờ được đứng trước mặt 
Người thế này con rất vui. Giờ con đã mãn nguyện rồi, con xin phép được ra ngoài.
Cây thông nhỏ định bước ra nhưng Hài Nhi đã lên tiếng: 
 - Này con, con thật khiêm nhường, tâm hồn con thật nhỏ bé và ấm áp làm Ta 
quên đi cả cái lạnh bên ngoài. Con thật xứng đáng để nhận một phần thưởng từ Ta. 
 Hài Nhi vừa nói xong thì lập tức thân mình Người phát ra một luồng ánh 
sáng kỳ diệu, ánh sáng ấy dường như đã làm tan chảy đống tuyết trên người cây 
thông nhỏ, và cũng xua đi cái lạnh ngoài trời. Cây thông nhỏ nhắm mắt vì ánh 
sáng kỳ lạ này, nó làm cho cây thông nhỏ chói mắt, nhưng lạ một điều là nó cảm 
thấy vô cùng ấm áp. Ánh sáng tắt đi, cây thông nhỏ mở mắt, nó không còn nhận ra 
chính mình nữa. Nó tự hỏi: “Có phải mình không đây? Sao mình khác thế? Mình 
không còn cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại mình cảm thấy rất ấm áp”. Cây thông nhỏ 
quay qua quay lại để ngắm xem chính mình. Nó thấy mình thay đổi một cách 
khác thường. Không băng tuyết, không xám xịt ủ rủ… Thay vào đó là một diện mạo 
hoàn toàn khác, một màu xanh ngọc của lá xen giữa những thứ ánh sáng đủ màu 
sắc quấn quanh, làm cho cả người cây thông nhỏ sáng lên hẳn, không còn lạnh lẽo 
băng giá như trước nữa.

 - Con xin cảm ơn Người, con không nghĩ mình sẽ được 
nhiều như thế này. - Cây thông nhỏ nói.

 - Con không cần cảm ơn Ta mà hãy cảm ơn chính đức tính 
khiêm nhường của mình. Vì kẻ nào nâng mình lên sẽ bị hạ 
xuống, còn kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ta 
sẽ ban cho con một món quà nữa, đó là vào mỗi năm hễ 
đến ngày sinh nhật của Ta, con sẽ là người lộng lẫy nhất, 
đẹp nhất. Mọi người sẽ vây quanh con để mừng sinh 
nhật Ta, con sẽ được trang hoàng rực rỡ và được đặt 
tại nơi trang trọng nhất. Đó là những phần thưởng mà 
con xứng đáng có được. - Hài Nhi trả lời.
 - Con xin tạ ơn Người. Con sẽ thật cố gắng 
để mỗi năm khi mọi người nhìn vào con, có thể 
thấy được Người là Đấng đầy lòng xót thương đối 
với những ai khiêm nhường và hiền lành. - Cây 
thông nhỏ đáp.
 Vậy là kể từ đó, mỗi năm cứ gần đến lễ Giáng 
Sinh là người người, nhà nhà trang hoàng cây 
thông nhỏ ở giữa phòng để tưởng nhớ đến ngày 
Chúa Giê-su nhập thế. Và họ cũng không quên 

nhắc nhau hãy sống khiêm nhường để được Người ban phúc.
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THIÊN THẦN 
CỦA CHÚA

Nghe đâu Giáng Sinh về

Lòng rộn ràng háo hức

Được tham gia canh thức

Ca, múa, kịch Giáng Sinh.

Muốn làm thiên thần xinh

Bé phải siêng đi lễ

Đúng giờ không đến trễ

Kinh hát phải rập ràng.

Ở nhà phải dịu dàng

Biết vâng lời ba mẹ

Để một mai thỏ thẻ

Thiên thần xinh chưa nè...

* A-nê Trần Thị Cẩm Lệ

TIA SÁNG ẤM ÁP
Tia sáng của đời con

Nằm trong tình yêu Chúa

Nhen trong con ngọn lửa

Bằng trái tim của Ngài.

Cuộc đời nhiều chông gai

Làm tim con lạnh buốt

Xin Ngài hãy thấu suốt

Làm ấm trái tim này.

Ai sẽ thắp lên đây

Nếu ánh đèn bỗng tắt

Chúa ơi xin Ngài hãy

Thắp sáng trái tim con.

* Ma-ri-a Nguyễn Thanh Ánh Đông
(Gx. Ngọc Thạnh)
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 Bước vào Mùa Vọng chờ đón Chúa giáng sinh, anh sáu Gia Vinh sẽ hướng 
dẫn các em một trò chơi đơn giản thể hiện sự mong chờ Mưa Đấng Cứu Tinh nhé! 
Trò chơi này tên là Mưa rơi: 
 * Số lượng: không hạn chế
 * Địa điểm: ngoài sân, trong phòng
 * Ban tổ chức: 1 quản trò
 Cách chơi: Quản trò giơ tay lên cao thì nói “Mưa rơi mưa rơi” - quản trò đưa 
tay càng cao thì người chơi vỗ tay càng lớn - quản trò đưa tay thấp xuống thì người 
chơi vỗ tay càng nhỏ. Quản trò phải nhanh nhẹn đưa tay lên xuống liên tục - trò 
chơi không có phạt. 
 Trưởng Trăng Làng cũng mời các em tập làm quen với việc giải mật thư (từ 
dễ đến khó). Khi đã quen, chính các em sẽ tự tạo những mật thư theo sức tưởng 
tượng của mình. Nội dung mật thư kỳ này là lời kêu gọi của Gio-an Tẩy Giả. Các 
em cố giải nhé!
 MẬT THƯ
 Để tham gia trò chơi mật thư, các em cần biết ký hiệu telex diễn tả chữ và 
dấu của tiếng Việt không có trong mẫu tự La tinh: 
 - Dấu sắc = s / dấu huyền = f / dấu hỏi = r / dấu ngã = x / dấu nặng = j.
 - Ă = AW / Â = AA / Đ = DD / Ô = OO / Ơ = OW / Ư = W.
 ĐỂ GIẢI ĐƯỢC MẬT THƯ CÁC BẠN CẦN:

 - Đọc kỹ chìa khóa  (Ñ) của nó để biết được đó là mật thư dạng gì.
 - Sau đó bạn đọc bản tin. 
 - Cuối cùng tìm cách giải cho phù hợp.
  MỜI BẠN

	 Ñ Thóc tốt (mẩy) thì bỏ vào kho, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt 
(Mt 3, 12).
 Bản tin:    
 DhoDcjUcOuWNnGF - eCfHggUkiAmSm - TwAa - UojOgiObNSer - CuHO - 
bNrehGtaAY.

 Anh là Trưởng Đa-minh Sa-vi-ô, 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. Hôm nay, anh sẽ giới thiệu một trò chơi 
đơn giản mà các em có thể tự tổ chức. Tiếp đó, Trưởng Trăng Làng sẽ thử tài 
các em bằng một mật thư.

GÓC THIẾU NHI THÁNH THỂ
Đáp án  : Đường Chúa ta uốn cho ngay.
Hướng dẫn : Gạch bỏ đi những chữ in thường (chữ nhỏ).

*
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 Những gợi ý:
01. Đức Giê-su kêu gọi mọi người phải làm gì, vì anh em không biết ngày nào Chúa 
của anh em đến? 
02. Mẹ của Đức Giê-su Ki-tô tên là gì? 
03. Thời tổ phụ nào xảy ra nạn hồng thủy? 
04. Người nghèo thì được nghe điều gì?  
05. Cha nuôi của Hài Nhi Giê-su tên là gì? 
06. Ông Giu-se là con cháu của vua nào? 
07. Chính giờ phút anh em không ngờ, thì ai sẽ đến? 
08. Theo lời sứ thần, ông Giu-se phải đặt tên cho con trẻ là gì?  
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

Mười bạn có đáp án đúng gửi về văn phòng sớm nhất sẽ được tặng mỗi bạn 10 quyển.
 

Ô Chữ Nguyễn Thái Hùng
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 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÙA VỌNG
         La-san Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

01. Vì lý do gì Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy canh thức? (Mt 24,42)
a. Vì có trộm.
b. Vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.
c. Vì đêm nay Chúa sẽ đến.
d. Vì có khách đến.

02. Khi rao giảng trong miền hoang địa Giu-đê, ông Gio-an Tẩy Giả đã kêu gọi 
điều gì? (Mt 3,1-2)

a. Anh em hãy cầu nguyện vì Chúa sắp đến.
b. Anh em hãy chịu phép rửa vì Chúa gần đến. 
c. Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.
d. Anh em hãy ăn chay vì Chúa đang đến.

03. Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người 
con bà cưu mang là do quyền năng của ai? (Mt 1,20)

a. Ông Giu-se.
b. Chúa Giê-su.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thiên thần.

04. Mùa vọng có hai đặc tính, đó là những đặc tính nào? 
      a. Chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh - Thiên Chúa làm người.

b. Chuẩn bị làm hang đá.
c. Trông đợi Chúa Ki-tô đến với nhân loại trong ngày tận thế.
d. Chỉ a và c đúng.  

Mười bạn có đáp án đúng gửi về văn phòng sớm nhất sẽ được tặng mỗi bạn 10 quyển.
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 Hôm nay, anh đưa các em đến tham quan một nơi thật đặc biệt. Qua đó, 
các em thấy việc Chúa xuống thế làm người quan trọng thế nào đối với chúng ta. 
Nào, chúng ta cùng đến chiêm ngưỡng Nhà thờ Giáng Sinh (Church of Nativity) 
ở Bê-lem.

Anh là Phan-xi-cô Xa-vi-ê, tính thích mạo hiểm, đã từng 
vượt biển từ châu Âu tới cuối chân trời châu Á, cho 
nên trong nhà gọi anh là Gia Viễn.

Muôn nẻo Tin Mừng

18



 Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc UNESCO đã 
công nhận Nhà thờ Bê-lem là di sản văn hóa thế giới, nằm trong danh sách các di 
sản có nguy cơ mất vĩnh viễn năm 2012.
 Nhà thờ Chúa Giáng Sinh ở Bê-lem của Palestine là một trong những nhà thờ 
cổ nhất vẫn duy trì hoạt động trên thế giới. Khối kiến trúc này được xây dựng tại 
một hang đá được cho là nơi sinh của Đức Giê-su, chính vì thế nơi đây được xem 
là nơi rất thiêng liêng đối với những tín đồ Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới.
 Hang đá Chúa Giáng Sinh là một hang động nằm bên dưới ngôi thánh đường, 
là nơi mà Chúa Giê-su sinh ra. Địa điểm chính xác được ghi dấu bằng một ngôi 
sao bạc 14 cánh đặt ngay trên sàn đá cẩm thạch, phía trên là 15 ngọn đèn (6 ngọn 
của Giáo hội Chính Thống Hy Lạp, 4 ngọn của Giáo hội Công giáo và 5 ngọn của 
Giáo hội Tông truyền Ac-mê-ni-a). Nơi này mang màu sắc trung lập dù cũng bị 
ảnh hưởng một phần bởi Giáo hội Tông truyền Ac-mê-ni-a. Một bàn thờ khác trong 
hang, do giáo hội Rô-ma quản lý, tương truyền là nơi Mẹ Ma-ri-a đã đặt hài nhi 
trong máng cỏ.
          Anh năm Gia Viễn 
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 Giáng sinh sắp về, Mẹ chuẩn 
bị đủ thứ cho ngày đại lễ mừng Chúa 
sinh ra. Ba và các anh chị lo làm 
hang đá; thôi thì cái gì đẹp nhất, tốt 
nhất đều được dành cho Chúa. Từ 
cả tuần nay, mọi người cùng đầu tư 
suy nghĩ phải làm sao cho thật đẹp 
nơi Chúa ngự. Ai cũng lăng xăng 
tô điểm cho hang đá của gia đình 
mình thật đẹp thật hoàn hảo. 
 Riêng Bé còn vui hơn nữa, vì 
được các Sơ chọn làm thiên thần 
trong hoạt cảnh Chúa Hài Đồng 
xuống trần ngay đêm Nô-en giữa nơi 
hang lừa máng cỏ. Để rồi  mỗi chiều 
đi học về, Bé và các bạn được chọn 
tíu tít nhảy nhót bay lượn, giọng hát 
của các thiên thần nhí véo von bay 
bổng líu lo trong tiếng nhạc cao vút. 
Bé vui ơi là vui! Bé sung sướng vì 
mình được làm thiên thần mà Thiên 
Thần của Chúa thì phải ngoan nè, 

phải vui tươi bác ái nè. Thế nên Bé 
phải cố gắng sống đẹp lòng Chúa, 
vâng lời Ông Bà Nội, vâng lời Ba 
Mẹ nữa, ngoan ngoãn vui vẻ với mọi 
người, với cả các bạn mà Bé không 
thích vì hay trêu chọc Bé nữa. Ở 
nhà, đến bữa ăn, Bé dọn cơm, lau 
chén giúp Mẹ, Bé còn quét nhà, dỗ 
em nữa. Mấy hôm nay Bà rất vui, vì 
ngày nào Bé cũng xí phần đi mua 
đồ ăn sáng cho Ông Bà Nội, chiều 
đến, Bé không la cà với các bạn.
 Vừa tan học là Bé nhanh chân 
chạy vội về để dắt bà đi lễ. Bà cứ 
bảo thiên thần của Chúa thì ngoan 
là đúng rồi! Còn Bé thì thấy để trở 
nên một thiên thần được Chúa và 
mọi người yêu mến phải ngoan hơn, 
phải chăm đi lễ, chăm học, chăm 
làm việc giúp Ba Mẹ hơn nữa để 
xứng đáng với tình yêu thương của 
Chúa Hài Đồng. Tự dưng Bé mỉm 
cười, nghĩ tới lúc Chúa Hài Đồng 
ngự trong hang đá, cứ mỉm cười với 
Bé. Ồ, Chúa ơi, làm thiên thần phải 
dễ thương và ngoan ngoãn, phải 
không ạ? 

Bé Nhàn của Chúa

Bé Làm Thiên Thần

Câu lạc bộ Nhi - Nhô - Nhí
 Mời cả nhà cùng Nhi, Nhô, Nhí tới đây sinh hoạt vòng tròn nhé.
 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!
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Giáng Sinh trên Thiên Đàng
Tác giả: LAN NHI
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TỘI NGHIỆP NỘI
 Một hôm trời chiều gió mát, 
bé nằm bên cạnh ba sắp ngủ. 
Thấy ba bắt đầu có tóc bạc, bé 
nhỏ nhẹ hỏi:

 - Tại sao ba bạc tóc vậy?

 Ba bé vừa trả lời vừa có ý dạy 
dỗ bé:

 - Mỗi khi bé hư là ba bạc một 
sợi tóc đó.

 Đầu năm, Tết đến. Cả gia đình 
về quê thăm nội. Vừa thấy bé, 
bà nội mừng rỡ bế bé lên, hôn 
lấy hôn để. Bé nhìn bà nội tóc 
bạc trắng la to:

 - Thật tội nghiệp nội, chắc ba 
con hư lắm hả nội?

 Bà nội trợn mắt: ???!!!...

MIỆNG MÓM KHÔNG
SA XUỐNG HỎA NGỤC

 Con:

 - Mẹ ơi! Bà ngoại chắc chắn 
không thể sa hỏa ngục được.

 Mẹ:

 - Đó là tin vui! Nhưng tại sao 
con biết?

 Con:

 - Thánh Kinh cho biết Hỏa 
Ngục là nơi khóc lóc nghiến 
răng. Bà ngoại đâu còn cái răng 
nào để mà nghiến nữa chứ.

Mẹ trợn mắt: ???!!!

CƯỜI
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Hỏi: Chúng ta học Giáo 
Lý để làm gì ?

Thưa: Để biết Chúa 
nhiều hơn

Hỏi: Chúng ta nhận biết 
Chúa Giê-su để làm gì ?
Thưa: Để yêu mến Chúa 

và sống như Chúa đã sống.

Hỏi: Bí Tích Rửa Tội do Chúa 
thiết lập có gì đặc biệt ?

Thưa:  Bí tích Rửa tội tẩy rửa 
ta sạch tội tổ tông và các tội 

riêng ta đã phạm cùng tha mọi 
hình phạt bởi các tội ấy.

Hỏi: Tại sao Chúa Giêsu 
được gọi là Đức Ki-tô ?

Thưa: Vì Ngài được Chúa 
Cha xức dầu và trao cho 

sứ mạng cứu thế.

 Chị ba Tiên Sa xin chào các em. Chị chẳng làm được gì đáng kể ngoài 
lòng yêu mến Chúa. Và vì yêu mến Chúa nên chị cố gắng học hỏi về Chúa để 
được biết Chúa nhiều hơn. Bây giờ, chị sẽ truyền đạt lại những học biết về 
Chúa của chị để các em cũng yêu mến Chúa ngày càng nhiều hơn nhé!

Ờ HÁ !
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Góc ảnh nhí

Tuyển tập BÔNG HỒNG NHỎ - 01 - TRỜI ĐỔ SƯƠNG MAI  
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC - 65 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: _______________________
Chịu trách nhiệm nội dung: __________________________
Biên tập: ____________________ Sửa bản in: _________________________
Trình bày: Tuấn Sơn - Bìa 1: Nguyễn Hữu Long
In 5.000 bản, khổ 20x28 cm tại In tại Công ty TNHH MTV Phúc Gia Minh
38C, Ngô Tất Tố, Bình Thạnh, TP. HCM. Số XNĐKXB: _______________________
ngày ___________. Số QĐXB: _______/QĐ-NXBHĐ ngày _________________
In xong và nộp lưu chiểu: _____________. Mã ISBN: ___________________________



* Tuyển tập những tác phẩm văn thơ đậm tinh thần Kitô giáo, 
mới mẻ và đặc sắc của những tác giả kỳ cựu và những tác giả 
trẻ từ mọi miền đất nước.

* Đón nhận, chọn lọc và giới thiệu tác phẩm của những tài 
năng mới.

* Trao đổi kinh nghiệm sáng tạo và luyện văn.
* Và các chuyên mục: Nghệ thuật Công giáo - Chân trời và ước 

vọng - Tiếp bước người xưa - Dặm đường du mục - Trái tim 
người chăn chiên - Góc luyện văn…

* Offset 4 màu - Mỗi tập 100 trang cả bìa - 28.000đ/ tập - 
110.000đ/4 tập.

* Liên lạc về: <tuyentapmucdong@gmail.com>

* Tuyển tập giáo dục Công giáo đặc biệt dành cho tuổi 7-12
* Truyện tranh - Truyện ngắn - Thơ - Giáo lý - Kinh thánh bằng hình 

- Gương các thánh bằng hình - Thắc mắc - Đố vui - Trò chơi.
* Offset 4 màu - Mỗi tập 28 trang - 13.000đ/tập  - 150.000đ/ 12 tập
* Liên lạc về: <tuyentapbonghongnho@gmail.com>

Văn phòng: 120 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn
Sđt: (0256) 350 1373; 0358-521-717

Đón đọc MỤC ĐỒNG 2020 tập 13, 14, 15 và 16

Đón đọc Bông Hồng Nhỏ tập 2, 3 và 4
TUYỂN TẬP CHO THIẾU NHI

Nhiều tác giảLm Trăng Thập Tự chủ biên
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BÉ LÀM THIÊN THẦNtrang 22

Thư BÔNG HỒNG NHỎtrang 3

con gái ông già noeltrang 10
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