Mời xem BÔNG HỒNG NHỎ số 02
Quà tặng Giáng sinh và Năm mới cho các bé

ynh,
Kính chào quý Cha và quý Phụ hu
ởng Thiếu nhi,
cùng quý Giáo lý viên và Huynh trư
hân hạnh giới
Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn
BÔNG HỒNG NHỎ
thiệu đến quý vị Tuyển tập họa báo
số 2 - chủ đề “Bên hang đá nhỏ”.
p trẻ em 7-12
Tuyển tập BÔNG HỒNG NHỎ giú
n, chăm học giáo
tuổi biết quen đọc sách, luyện vă
ánh Thể, yêu mến
lý, tham gia sinh hoạt Thiếu Nhi Th
hướng chiều về ơn
Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh,
gọi thánh hiến…
ng mầu nhiệm
Tập 2 giúp các em cảm nghiệm và số
ng tiêu biểu…
Giáng sinh. Tiếp theo đây là vài tra
Xin liên lạc về:

m>,
<tuyentapbonghongnho@gmail.co
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TIN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
trang 4

ĐỔI QUÀ
trang 7

THIẾU NHI THÁNH THỂ
trang 17
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Đi dạo với anh hai Giê-su
Ngày nay nhìn hang đá lấp lánh đèn sao, mọi người
quây quần chung quanh chiêm ngưỡng, các em có
biết anh hai Giê-su đã chào đời trong hoàn cảnh như
thế nào không? Các em cùng xem lại nhé!

TIN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Vua Au-gút-tô ra lệnh cho mọi người
phải về quê khai sổ. Ông Giu-se từ phía
bắc nước Do Thái lên đường về Bê-lem,
để khai tên cùng với người đã thành hôn
với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.
Hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà
trọ nên phải ở tạm nơi một hang đá ngoài
đồng. Khi hai người đang ở đó, bà Ma-ri-a
đã tới ngày sinh con. Bà sinh một bé trai và
lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ.

Trong vùng ấy, có những người chăn
chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh
giữ đàn vật. Họ ngước mắt nhìn trời.

Thiên thần Chúa đến, đứng bên họ, và
vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh,
khiến họ kinh khiếp hãi hùng.

Thiên thần bảo họ: “Anh em đừng sợ.
Này tôi báo cho anh em một tin mừng lớn
lao, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm
nay, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh
em trong thành vua Đa-vít, Người là Đức Kitô và là Chúa. Đây là dấu hiệu để anh em
nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ
sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.
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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.

ĐI TÌM HANG ĐÁ
* Đinh Thị Thu Hằng
Một ngày mùa đông, gia đình bé Su
bất ngờ chuyển nhà đi xa. Trong lúc vội
vã, họ đã bỏ quên bức tượng chú chiên
nhỏ vốn dùng để đặt trong hang đá mừng
lễ Giáng Sinh. Nhìn chiếc xe tải chở đồ
đạc và mọi người dần đi xa, bức tượng
chiên con hốt hoảng khóc ầm lên. Tất cả
đều đi hết, bỏ chiên con ở lại đây một
mình! Làm thế nào bây giờ?
Tiếng khóc của chiên con khiến gã
Chó và Mèo hoang ở gần đó chú ý. Sau
khi biết được lý do, Chó liền an ủi :
- Nín đi! Tớ thấy cậu nên đi tìm lại
gia đình thay vì cứ khóc lóc thế này!
Chiên Con chợt tỉnh ra. Đúng rồi! Mấy
ngày trước Chiên Con đã nghe ông bà
chủ nhà nói rằng họ sẽ chuyển đến giáo
xứ Bình An.
Chiên Con tạm biệt Chó và Mèo rồi
nhanh nhảu ra đầu đường đón xe.
Nhìn cái dáng hối hả lên đường của
chú chiên nhỏ, tên Mèo dùng chân khều
gã Chó:
- Cậu chỉ dẫn cho nó làm gì? Sao
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không bắt nó ở lại làm đàn em cho chúng
mình sai vặt?”
Gã Chó cười hiền:
- Cậu thật là… Sắp đến Giáng Sinh
rồi. Phải làm việc tốt chứ!
Ở đầu đường, Chiên Con bắt được một
chiếc xe khách.
Anh lơ thò nửa thân người với cái đầu
tóc bù xù ra khỏi cửa xe, hất hàm:
- Lấy tiền mua vé rồi lên xe mau!
Chiên Con ấp úng:
- Cháu… cháu…
Anh lơ nhăn nhó:
- Không có tiền chứ gì?
Bất ngờ, bác tài từ bên trong nói
vọng ra:
- Thôi, cứ cho nó lên xe!
Chiên Con mừng rỡ bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh êm êm, Chiên Con
thiu thiu ngủ. Chẳng biết bao lâu sau, anh
lơ đánh thức rồi chỉ cho Chiên Con thấy
một tháp chuông lớn ơi là lớn:

DÂNG
Nắng mười hai trốn mất
Để lại cơn gió mùa...

Đêm Noel
ấm áp

Chiếc tai lá khẽ rụng

Côn trùng bay quanh đèn cũ

Trên nền cỏ hư hao.

Vù vù hai cánh mong manh
Vuốt đều mép thư gấp vội

Cài bông hoa trên tóc

Trăng soi chái hiên chòng chành.

Chờ một tiếng chuông vang
Con kiến bồi hồi lạ

Noel người người nô nức

Vẽ từng nét trên đàn.

Hò reo như lễ mùa xuân
Nhìn xem Bê-lem sáng rực

Đêm Nô-en đẹp lắm

Đón đưa mấy bận người qua.

Những ánh đèn ngẩn ngơ
Chú bò lừa nhỏ nhắn

Chái hiên mưa rơi từng lớp

Ngắm Hài Nhi ngây thơ.

Sợ ông Nô-en chẳng qua
Ngó nghiêng rồi lại háo hức

Nhịp nhàng đôi tay múa

Tay trao tay những món quà.

Theo tiếng nhạc du dương
Dâng tất cả cho Chúa

Ánh đèn sáng bừng khuôn mặt

Trọn lòng em khiêm nhường.

Linh mục khẽ cười xuýt xoa
Em vòng hai tay cảm tạ

Lucia Trương Thị Diễm Phúc
Gx Cây Rỏi

Phương Đông sáng trong nếp nhà.
Mơ hồ cơn mưa đã tạnh
Lũ lượt người người đi qua.
Lucia Trương Thị Diễm Phúc
Gx Cây Rỏi
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GÓC THIẾU NHI THÁNH THỂ
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 Sáu sẽ giới thiệu cho các em một điều rất
thú vị:
CÁCH CHÀO CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ VÀ Ý NGHĨA
1. Cách chào
Đưa tay phải lên ngang vai.
- 4 ngón tay thẳng, ngón cái úp vào lòng bàn tay.
- Bàn tay song song với thân mình và cao ngang vai.
2.Ý Nghĩa
Bốn ngón tượng trưng cho 4 tôn chỉ (châm ngôn) mà
mọi thiếu nhi phải thực hiện để trở thành người Kitô hữu
hoàn hảo.
- CẦU NGUYỆN: của ăn tinh thần cho mỗi thiếu nhi.
- RƯỚC LỄ: kết hợp làm một với Ngài và trong Ngài.
- HY SINH: bằng việc làm hằng ngày để tỏ ra em luôn
liên kết với Chúa. Thực hiện bó hoa thiêng dâng Chúa.
- LÀM TÔNG ĐỒ: em là người được sai đi để rao giảng về
Chúa, hãy làm gương sáng cho người xung quanh.
Ngón cái ép vào lòng bàn tay nhắc em luôn luôn cố gắng thực hiện châm ngôn trên.
MẬT THƯ
Hôm nay, Trưởng Trăng Làng sẽ giới thiệu cho các em một biến thể đồng dạng
với mật thư kỳ trước:
(Ñ) Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc.1, 52)
Bản tin: qDDuEyEf MbeBEnYmNanHgFsTcoArcChAHuAasT hBaUifKnGhSi.

Đáp án: Quỳ bên máng cỏ Chúa Hài Nhi.
Hướng dẫn: Gạch bỏ đi những chữ in hoa rồi ghép các chữ in thường (chữ nhỏ) lại
với nhau. Lưu ý: Lần này không có dấu cách (-) cho từng chữ.
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Đón đọc MỤC ĐỒNG 2020 tập 13, 14, 15 và 16

* 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>

Đón đọc Bông Hồng Nhỏ tập 3, 4, 5, 6, 7 và 8
* 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

XIN GIÚP GIỚI THIỆU TỚI MỌI NGƯỜI

TUYỂN TẬP CHO THIẾU NHI

TUYỂN TẬP CHO THIẾU NHI
Nhiều tác giả
Lm Trăng Thập Tự chủ biên

Thư BÔNG HỒNG NHỎ
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trang 1

Dành cho thiếu niên nhi đồng 7-12 tuổi

BÉ LÀM THIÊN THẦN
trang 20

Con gái ông già Nô-en
trang 8
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thêm đẹp
giấc mộ n
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* Ma-ri-a
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i âu lo
Chúa
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ạc cảm
xúc
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CƯỜI

trang 23

Với những chuyên mục lý thú:
* Thơ, văn, truyện tranh, giáo lý…
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* Đố vui, tìm hiểu, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, luyện văn…
* Phụ trách:
- Anh hai Giêsu, Chị ba Tiên Sa, Anh tư Phan Sinh, Anh năm Gia Viễn
- Trưởng Đaminh Saviô (Anh sáu Gia Vinh)
- Và câu lạc bộ Nhi-Nhô-Nhí:
@ “Mình thích BHN hơn cả chơi game” (Nhi, lớp 7)
& “Nhờ BHN, tớ học khá hẳn lên” (Nhô, lớp 4)
# “Mẹ ơi, con thích BHN hơn điện thoại” (Nhí, lớp 2)
- BHN là gì? Là Tuyển tập Bông Hồng Nhỏ.
- Sẽ có 12 tập cho năm phụng vụ 2019-2020.
- Mỗi tập 13.000đ.
- Đặt mua dài hạn 12 tập: 150.000đ, giao ấn phẩm tận nhà.
(Bạn có thể rủ người khác góp tiền cùng mua đọc chung hoặc mua
tặng bạn ngoài Công giáo để loan báo Tin mừng).
- Đăng ký nơi : ............................................................................
- Điện thoại

: ............................................................................

Chúc bạn và cả nhà một mùa Giáng sinh vui tươi, đầy hồng ân Chúa!
								

Tuyển tập Bông Hồng Nhỏ

TUYỂN TẬP CHO THIẾU NHI
			

LỜI MỜI CỘNG TÁC

Mến chào bạn,
Bạn thao thức về giáo dục tuổi thơ. Tuyển tập Bông Hồng Nhỏ chia sẻ cùng một thao
thức với bạn. Ước gì chúng ta có thể hợp tác với nhau để cùng phục vụ cho tuổi thơ của
giáo xứ bạn.
Chúng tôi rất cần được bạn giúp đỡ để mỗi tháng ấn phẩm này có thể đều đặn đến
tận tay bạn đọc trong quý giáo xứ.
Công việc khá giản dị:
- Bạn ước lượng số ấn phẩm có thể phát hành tại giáo xứ: 10, 15, 20 quyển cho tập 1
cũng như tập 2 (nếu thừa, bạn sẽ tặng cho học sinh ngoài Công giáo, nếu thiếu, bạn có thể
yêu cầu gửi thêm. Bạn sẽ tính tiền cho Văn phòng BHN theo số ấn phẩm bán được. Sau khi
phát hành tập 2, bạn sẽ điều chỉnh để đăng ký các tập sau sát thực tế hơn).
- Bạn gửi email về Văn phòng theo điện chỉ: <tuyentapbonghongnho@gmail.com>,
ghi rõ: Họ, tên của bạn, Sđt, địa chỉ nhận thư bưu điện, số lượng ấn phẩm mỗi kỳ.
- Bạn nhớ ghi danh phụ huynh và những em nhỏ muốn đặt mua Tuyển tập (Họ và
tên, địa chỉ nhà, số điện thoại và email của người mua, số lượng đặt mua, số tiền họ đưa và
ngày tháng) để giao ấn phẩm chính xác.
- Tiền sách bán được, bạn sẽ giữ lại 20% và gửi 80% vào tài khoản BHN cứ ba tháng
một lần, xin email cho Văn phòng biết số hiệu phiếu gửi của bạn (đánh máy hoặc chụp
bằng điện thoại).
- Mỗi Thứ Bảy hằng tuần, Linh mục chủ biên đều dâng lễ cầu nguyện cho các cộng
tác viên và ân nhân.
- Nếu bạn không giúp được, nhờ bạn cố gắng tìm một người khác giúp thay.
- Bạn sẽ ghi họ tên và số điện thoại của bạn hoặc của người đó trên đường kẻ thích
ứng ở trang sau, rồi xin Cha Xứ cho phép dán ở nơi thuận tiện để quảng bá cho Tuyển tập.
Đây không phải là một việc kinh doanh mua bán nhưng là một chương trình hợp tác
phục vụ giáo dục cho tuổi thơ của Giáo xứ, rất mong được bạn hưởng ứng.
			Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh - Chủ biên Tuyển tập Bông Hồng Nhỏ
PHIẾU ĐẶT MUA ẤN PHẨM BÔNG HỒNG NHỎ

Tập 1-12 (tháng 12/2019 - tháng 11/2020), Mỗi tập: 13.000 đ - 12 tập: 150.000 đ
Tên thánh, họ và tên:......................................................................................................................................
Giáo xứ:...................................................Giáo phận: .....................................................................................
Sđt:............................................................Email:.............................................................................................
Địa chỉ nhận thư bưu điện: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Số lượng đặt mua mỗi kỳ:............................................................................................
Xin điền vào khung này, dùng điện thoại chụp và gửi email về: <tuyentapbonghongnho@gmail.com>,
Hoặc Văn Phòng Mục Đồng, 120 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, SĐT: 0256-350-1373; 0358-521-717

