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Địa Lý Việt Nam
Vị trí, diện tích
Nước Việt Nam hình cong chữ S, thuộc miền Đông Nam Châu Á. Phía Bắc giáp Trung Hoa. Phía đông
giáp biển Đông thuộc Thái Bình Dương và phía Nam giáp vịnh Thái Lan. Phía Tây giáp hai nước Ai-Lao
và Kam-pu-chia. Nước Việt Nam chia làm ba miền: Bắc, Trung, Nam. Diện tích nước Việt Nam khoảng
331 000 km2 (ba trăm ba mươi mốt ngàn cây số vuông). 

Hành chánh
Việt Nam bao gồm 63 tỉnh và những thành phố trực thuộc
trung ương : Hà Nội, Sài gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng. Thủ
đô của Việt Nam là Hà Nội (miền Bắc), kinh đô cũ là Huế
(miền Trung), thành phố thương mại lớn nhất là Sài gòn
(miền Nam).

Bãi biển - hải cảng
Bờ biển Việt Nam hình cong chữ S, trải dài hơn 3 000 km từ Bắc xuống Nam có nhiều vịnh, hải cảng và
bãi biển. Ven bờ biển có vịnh Hạ Long, Bái Tử Long ở miền Bắc, vịnh Cam Ranh ở miền Trung và
nhiều đảo nhỏ. Việt Nam có nhiều hải cảng lớn : Hải phòng, Vinh ở miền Bắc; Đà Nẵng, Nha Trang ở
miền Trung và Vũng Tàu, Sài gòn ở miền Nam. Ngoài ra, còn có các bãi biển đẹp ở quanh các đảo và bãi
biển khác nổi tiếng như :
Đồ sơn : là bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc, cách cảng Hải Phòng 20 km về hướng đông Nam. Đây là một
bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển với nhiều mỏm cao từ 25 đến 130 m có cát mịn, bờ biển
rợp bóng phi lao với đồi thông ở phía sau.
Nha Trang : bờ biển dài 7 km với các bãi tắm đẹp. Bầu trời Nha Trang xanh ngắt quanh năm nên được
ví như là vùng Địa Trung Hải của Việt Nam. San hô có nhiều là nơi rất tốt cho du lịch thám hiểm đáy
biển. Ngoài khơi, còn có hòn tre rộng gần 25 km vuông với bải biển yên tỉnh.
Vũng tàu : là thành phố du lịch nghỉ mát, tắm biển được phát triển mạnh vì cách Sài Gòn 125 km. Các
bãi tắm được nhiều người đến chơi và tắm biển.

Địa hình
Phần lớn diện tích lãnh thổ Việt Nam có địa hình đồi núi
tập trung ở phía Bắc và phía Tây; các đồng bằng nằm chủ
yếu ở phía Đông và phía Nam lãnh thổ. Miền Bắc gồm có
cao nguyên và vùng châu thổ sông Hồng; miền Trung là
phần đất thấp ven biển, những cao nguyên theo dãy
Trường Sơn, và miền Nam là vùng châu thổ Cửu Long.
Điểm cao nhất Việt Nam là 3.144 mét, tại đỉnh Phan Si
Păng, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn. Diện tích đất canh
tác chiếm 17% tổng diện tích đất Việt Nam.
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Sông ngòi
Việt Nam có nhiều sông ngòi. Miền Bắc có hai con sông lớn : Hồng Hà và Thái Bình. Ở miền Trung,
sông ngòi đều ngắn, không tiện cho việc đi lại như sông Cả, sông Mã sông Gianh, sông Bến Hải. Ở miền
Nam có sông Cửu Long và sông Đồng Nai rất lớn.
 
Đồng bằng
Nước Việt Nam có hai miền đồng bằng chính : đồng bằng sông Hồng Hà ở miền Bắc và đồng bằng sông
Cửu Long ở miền Nam. Đồng bằng ở miền Nam rộng lớn hơn đồng bằng ở miền Bắc. Đất đai ở hai miền
này rất tốt. Riêng miền Trung, đồng bằng thường nhỏ hẹp và đất đai xấu.
 
Khí hậu
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ở miền nam với hai mùa (mùa mưa, từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 9, và
mùa khô, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 3) và khí hậu gió mùa ở miền bắc với bốn mùa rõ rệt (mùa
xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông). Do nằm dọc theo bờ biển, khí hậu Việt Nam được điều hoà một
phần bởi các dòng nước biển và mang nhiều yếu tố khí hậu biển. Độ ẩm tương đối trung bình là 84% suốt
năm. Lượng mưa hằng năm từ 1 200 đến 3 000 mm, và nhiệt độ hằng năm từ 5°C đến 37°C.
 
Dân cư
Dân số Việt Nam hiện nay khoảng 95,5 triệu người gồm 54 dân tộc khác nhau. Dân tộc Việt (còn gọi là
người Kinh) chiếm gần 90%, tập trung ở những miền châu thổ, đồng bằng ven biển và các thành phố.
Những dân tộc thiểu số, trừ người Hoa, tập trung ở các vùng cao nguyên. Trong số người thiểu số, đông
dân nhất là các dân tộc Tày, Thái, Mường, Hoa..., mỗi dân tộc có dân số khoảng một triệu người. Các dân
tộc Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu có số dân ít nhất, với khoảng vài trăm cho mỗi nhóm. Có một số dân tộc đã
định cư trên lãnh thổ Việt Nam từ rất lâu đời, có các dân tộc chỉ mới di cư vào Việt Nam trong vài trăm
năm trở lại đây. Dân số ở Sài-Gòn khoảng độ 14 triệu người và Hà Nội là 8,2 triệu người (thống kê 2018).
Phần đông dân chúng Việt Nam sống về nghề nông. 
 
Ngư nghiệp
Việt Nam có trên 3 000 cây số (km) bờ biển và những hệ thống sông ngòi, kinh rạch chằng chịt nên các
hoạt động về ngư nghiệp rất quan trọng. Ngư sản là nguồn thực phẩm chính cung cấp chất đạm cho người
Việt. Biển Việt Nam có nhiều dòng hải lưu chứa nhiều sinh vật nhỏ, rong, rêu, nên hấp dẫn nhiều loại hải
sản như cá thu, cá mòi, cá cơm, cua biển … Các vùng châu thổ sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng
Nai, sông Cửu Long, cùng ao, hồ, đồng ruộng đều cung cấp nhiều loại ngư sản nước ngọt như : các lóc, cá
trê, cá chép, cá sặt, tôm, cua, tép… Cả hai loại ngư sản này đã được dùng làm thực phẩm tươi khô và làm
mắm. Đặc biệt kỹ nghệ làm nước mắm phát triển mạnh ở những nơi ven biển. Nổi tiếng nhất về nước
mắm là vùng Phan Thiết và Phú Quốc. 
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Cách đây trên 4000 năm, Lạc Long Quân (dòng dõi Rồng) lấy bà  Âu
Cơ (dòng dõi Tiên).
Hai người sinh ra bọc trăm trứng, sinh ra 100 người con.
Hai người chia tay nhau : bà  Âu Cơ đem 50 con lên núi (trở thành
người Thượng), Lạc Long Quân đem 50 con xuống biển (trở thành
người Kinh). Người con đầu được phong làm vua gọi là Hùng Vương. 
Vua Hùng Vương đặt tên nước là Văn Lang, và sau đó sẽ được 18 đời.
Do sự tích này, người Việt Nam ta ngày nay tự hào là Con Rồng Cháu
Tiên hay Con Hồng Cháu Lạc.

CON RỒNG CHÁU TIÊN
 

 

Lịch Sử Việt Nam
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Vua Hùng Vương thứ 6 truyền ngôi cho người nào dâng vua những
món ăn ngon và lạ nhất.
Ngưòi con út là Tiết Liêu dùng gạo nếp làm bánh chưng bánh dày để
dâng vua.
Vua thấy hai loại bánh này ăn ngon và có ý nghĩa nên truyền ngôi cho
Tiết Liêu.

BÁNH CHƯNG, BÁNH DÀY
 

Nhà Hán cai trị nước ta khiến dân chúng rất khổ sở. Thi Sách chống lại
thì bị Thái Thú Tô Định bắt giết. 
Vợ Thi Sách là Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị, phất cờ khởi nghĩa.
Hai bà đánh đuổi Tô Định về Tàu. 
Hai bà lên ngôi vua, đóng đô ở Mê Linh. Ba năm sau nhà Hán sai Mã
Viện đem đại binh sang đánh. Hai bà bị thua và cùng nhảy xuống Hát
Giang tự tử.

HAI BÀ TRƯNG
 



Lý Thường Kiệt là một danh tướng đời nhà Lý.
Năm 1075, ông ta nghe tin nhà Tống (bên Tàu) sửa soạn binh lương
để đánh nước ta. Lúc đó, vua Lý Nhân Tôn còn bé (mới 10 tuổi), Lý
Thường Kiệt đã hợp quần thần cùng quyết lòng chống giặc. 
Năm 1076, quân Tàu sang đánh báo thù. đánh  nhau rất lâu, sợ quân
sĩ ngã lòng ông đặt bài thơ chữ Hán được dịch ra như sau : 

Quân ta nghe được bốn câu thơ lấy làm phấn khởi, liều chết đánh
giặc. Quân Tàu đánh mãi không được đành phải rút quân về. 

LÝ THƯỜNG KIỆT
 

Sông núi nước Nam vua Nam ở, 
Rành rành định phận bởi tại Trời. 

Cớ sao lũ giặc sang xâm lấn, 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Trần Quốc Tuấn là một đại danh tướng của nhà Trần. Ông được
phong tước Vương nên thường được gọi là Hưng Đạo Vương.
Năm 1283, quân Mông Cổ bên Tàu tràn qua đánh nước ta lần thứ hai.
Vua Trần Nhân Tôn thấy khí thế giặc quá mạnh có ý muốn đầu hàng
để dân đỡ khổ. Hưng Đạo Vương tâu: “ Nếu bệ hạ muốn hàng, xin
hãy chém đầu tôi trước “. Chính nhờ tinh thần quyết chí này mà quân
ta đánh đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi nước. 
Tại sông Bạch Đằng, Hưng Đạo Vương cho đóng cọc sắt nhọn
xuống lòng sông. Đợi nước lên, quân ta mang thuyền nhỏ ra khiêu
chiến, dụ giặc qua chỗ đóng cọc. Đến lúc nước xuống, quân ta quyết
đánh khiến giặc rút lui và bị cọc sắt đâm lủng chiến thuyền chìm hết. 

TRẦN QUỐC TUẤN VÀ TRẬN BẠCH ĐẰNG
 

Dương Diên Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết, con rể ông là Ngô
Quyền liền kéo quân ra báo thù cho cha vợ. 
Giết được Kiều Công Tiễn rồi thì quân Nam Hán tràn sang. Ngô
Quyền lại đem quân đi chống giặc. 
Ngô Quyền sai đóng cọc nhọn bịt sắt xuống lòng sông Bạch Đằng.
Nước sông lên cao, ông dụ giặc tiến vào sâu. Nước sông xuống, ông
đánh quật lại. Thuyền giặc rút lui, vướng cọc chìm hết.

NGÔ QUYỀN VÀ SÔNG BẠCH ĐẰNG
 

6



Trần Quốc Toản là một vị dũng tướng nhà Trần. Ông lập được
nhiều chiến công nên được vua Trần Nhân Tôn (1279-1293) phong
tước Hoài Văn Hầu.
Năm 1283, quân Mông Cổ sang xâm lăng nước ta lần thứ hai. Vua
Trần Nhân Tôn mở hội nghị ở bên sông Bình Than. Lúc bây giờ,
Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi cũng đi theo ra nhưng không được
dự bàn. Ông tức giận, tay cầm quả cam bóp nát lúc nào không biết. 
Khi tan hội, Trần Quốc Toản liền tụ họp những người thân thuộc
cùng dân chúng trong làng, sắm sửa vũ khí, cùng may một lá cờ
thêu 6 chữ “Phá cường địch, báo Hoàng ân“ rồi đem quân đi đánh
giặc.

TRẦN QUỐC TOẢN
 

Lê Lai tên thật là Nguyễn Thân. Ông theo giúp Lê Lợi đánh
quân Minh. 
Về Chí-Linh lần thứ hai, Lê Lợi bị vây hãm rất nguy khốn. Lê
Lai bèn dâng kế : xin giả làm Lê-Lợi để đánh lừa giặc Minh. 
Quân Minh thấy Lê Lai, tưởng lầm là Lê Lợi, liền đổ xô lại bắt
giết. Nhờ thế, Lê Lợi thoát khỏi vòng vây để tiếp tục kháng
chiến. 

LÊ LAI : HY SINH VÌ ĐẠI NGHĨA
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Kiến Thức Thánh Kinh
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Sau khi phạm tội ăn trái Chúa cấm, Adong và Eva làm gì khi thấy Chúa đến ? ..... hai ông bà trốn trong bụi cây

Con chim nào đã trở về báo tin cho Noe biết rằng nạn Hồng Thủy đã chấm dứt ?............ chim bồ câu

Thiên Chúa ban gì cho Moi-sen trên núi Si-nai ? ................................ Mười Điều Răn

Trong Cựu Ước, ai là người mạnh nhất ? .................................................... Samson

Vì không tuân lời Chúa bỏ trốn, tiên tri Jonas bị cá lớn nuốt trong vòng ba ngày.

Thiên Chúa đã ban gì cho Sa-lô-môn để có thể cai trị dân Israel ?....... một tâm hồn Khôn Ngoan và Minh Mẫn

Ai báo tin thiếu nữ Maria rằng cô ta sẽ thụ thai và hạ sinh ra con Thiên Chúa ? ....................... Thiên Thần Gabriel

Thánh Giuse làm nghề gì ở Na-da-rét ? ..................................................... thợ mộc

Mẹ Maria đã hạ sinh Chúa Giêsu ở đâu ? ........................................ trong hang lừa, làng Bê-lem

Ba Vua đã tiến dâng gì cho Thiên Chúa giáng trần ...................................... vàng, nhũ hương và mộc dược

Trong Cựu Ước, có bao nhiêu bài Thánh Vịnh ?..............................................................................150

Thánh Giuse đã đưa Mẹ Maria và con trẻ Giêsu đi sang Ai cập để tránh nạn tàn sát con trẻ của vua Hêrôđê.

Thánh Gioan Tẩy Giả đã rửa tội cho Chúa Giêsu trên sông Gio-đăng.

Chúa Giêsu đã tĩnh tâm ở sa mạc 40 ngày và 40 đêm.

Phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã thực hiện là gi ? ……..................….. hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Ca-na

Qua dụ ngôn "xây nhà", Chúa muốn giảng dạy : Hãy nghe lời Chúa "và thực hành" giống như "xây nhà trên đá" thì
bền vững, còn nghe lời Chúa "mà không thực hành" giống như "xây nhà trên cát" dễ bị sụp đổ.

Thánh Phêrô làm nghề nào ? ………………………………………….đánh cá ở bờ hồ Galilê

Trong phép lạ "hoá bánh ra nhiều", Chúa Giêsu đã sử dụng gì để nuôi 5000 người ?….5 chiếc bánh và 2 con cá



Ai là người đã được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt tại thành Giê-ri-cô ?....Ba-ti-mê con ông Ti-mê

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải tha thứ cho nhau đến bảy mươi lần bảy (có nghĩa là luôn luôn tha thứ cho

nhau).
Zachée, trưởng những người thu thuế, vì thấp người, đã leo lên cây để có thể nhìn thấy Chúa Giê-su trong đám
đông.

Chúa Giêsu đã tóm 10 Điều Răn trong hai điều : "Mến Chúa trên tất cả mọi sự và Yêu Người như thể thân ta"

Trong dụ ngôn "người con hoang đàng" : sau xin cha mình chia gia tài, người con thứ hai đã đi phương xa,

phung phí phần tài sản của mình. Sau khi phung phí phần tài sản của mình, người con thứ hai đã phải ăn thực

phẩm cho heo ăn để nuôi sống. Khi thấy anh ta ăn năn trở về xin lỗi, Người Cha đã tha thứ hết mọi tội lỗi và cho

làm tiệc ăn mừng.

Trong dụ ngôn "mười cô trinh nữ", có 5 cô trinh nữ khôn ngoan và 5 cô trinh nữ dại khờ.

Trong buổi Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã dùng gì để sáng lập bí tích Thánh Thể ? ……..bánh và rượu

Trên đồi Gôn-gô-tha Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh vào thập giá ở giữa hai người cướp.

Chữ INRI được đóng trên thập giá Chúa Giê-su có nghĩa gì ?... "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do Thái"

4 Thánh Sử là  ai ?....................................................................Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca, Gioan

Tông Đồ có nghĩa gì ?................................................................................ "Người được sai đi".

Theo Thánh Phao-lô, đức tính quan trọng hơn tất cả là gì ? …………………. đức Bác Ái
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Đời Sống Tôn Giáo
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SƠ ĐỒ NAM PHỤC VỤ 

Màu tím : màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, được dùng trong mùa Chay và mùa Vọng.
Mùa tím còn được dùng trong Thánh Lễ và các nghi thức phụng vụ cầu cho những kẻ đã qua đời. 
Màu đỏ : màu máu và lửa, được dùng trong ngày Chủ nhật Thương Khó (lễ lá), thứ sáu Tuần Thánh, lễ
Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong cử hành thương khó của Chúa, trong lễ kính các thánh Tông đồ, các
thánh sử Tin Mừng và trong các lễ các thánh tử đạo. 
Màu trắng (có thể được thay thế bằng màu vàng) được dành cho các nghi thức phụng vụ và thánh lễ
mùa Phục Sinh và mùa Giáng Sinh; cũng được dùng trong các lễ kính Đức Mẹ, các Thiên Thần, các
Thánh (không phải là Thánh tử đạo). 
Màu xanh lá cây được dùng trong các thánh lễ trong mùa Thường Niên hoặc quanh năm. Màu xanh lá
cây là màu của hy vọng và của sự sống.
Màu hồng được xử dụng hai lần trong năm (Chúa Nhật III Mùa Vọng và Chúa Nhật IV Mùa Chay), để
mời gọi tín hữu hưởng miền vui thầm kín và an lành trong niềm trong đợi Đấng Cùu Tin hoặc chuẩn bị
đón mừng Chúa Kitô phục sinh. Tại Việt Nam, còn được dùng trong thánh lễ Hôn Phối. 

Ý NGHĨA CỦA MÀU SẮC CÁC ÁO LỄ 
 

Thánh Lễ bắt nguồn từ nghi thức của Do Thái,
nghi thức vọng lễ Vượt Qua, trong đó mỗi gia
đình người Do Thái dâng lời cảm tạ Thiên Chúa
đã thương giài phóng dân tộc của họ khỏi ách nô
lệ của Ai Cập.
Thánh Lễ gồm có hai phần chính : Phụng vụ
Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.
Trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, ngoài bài
Phúc âm còn có hai bài đọc trích từ Kinh
Thánh. Phúc âm có nghĩa là “Tin Mừng”.

THÁNH LỄ
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Có 7 phép Bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh và
Hôn Phối. 

Chúa Giêsu là nguồn gốc của tất cả các Bí Tích.

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly.

Bốn đặc tính của Giáo Hội : Tông đồ, Duy nhất, Phổ biến, Thánh thiện. 

Mỗi năm, theo truyền thống, Giáo Hội dành tháng Năm và tháng Mười để kính mến Đức Mẹ. 

Mỗi năm, theo truyền thống, Giáo Hội dành một tuần lễ vào tháng Giêng (18-25/01) để cầu nguyện cho
sự Hiệp Nhất.

Theo truyền thống, cứ 25 năm, Giáo Hội tổ chức năm Thánh một lần. 

Vị Giáo Hoàng đầu tiên  của Giáo Hội là Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn.

Theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng sẽ là vị Giám mục của địa phận Rô-ma.

Chiếc nhẫn pastoral của Đức Giáo Hoàng còn gọi là chiếc nhẫn người đánh cá. 

Theo truyền thống, bằng một làn khói trắng Giáo Hội thông báo rằng một vị Giáo Hoàng mới vừa được
bầu. 

Đức Giáo Hoàng Paul VI đã kết thúc concile Vatican II. 

Đức Giáo Hoàng Jean Paul II đã cổ động tổ chức những "Ngày Giới Trẻ Thế Giới" (Journées mondiales
de la Jeunesse).

Tin Mừng Đức Kitô rao giảng đầu tiên tại Việt Nam vào thế kỷ XVI (1533). 

Hiện nay, Giáo Hội Việt Nam có ba tổng giáo phận : tổng giáo phận Hà nội, tổng giáo phận Huế, tổng
giáo phận Sài  Gòn và 24 giáo phận. Tất cả là 27 giáo phận. 

Giáo Hội Việt Nam có 117 vị Thánh Tử Đạo và Chân Phước Andrê Phú Yên. 

Vị thừa sai Dòng Tên đã có công thành hình chữ Quốc Ngữ là Alexandre de Rhodes [1593-1660]. 

Tên vị thánh tử đạo phụ nữ Việt Nam duy nhất là Thánh Anê Lê thị Thành.

BÍ TÍCH 

 

GIÁO HỘI

 

GIÁO HỘI VIỆT NAM



Kiến Thức Phong Trào

Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện
toàn và những Kitô hữu hoàn hảo.
Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin
Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Lời Chúa trong Thánh Kinh
Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo

MỤC ĐÍCH
Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích tổng quát :
1.

2.

 
NỀN TẢNG
1.
2.

 
LÝ TƯỞNG
Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng
liêng và là lý tưởng của đời sống.
 
 

Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và
Làm Việc Tông Đồ.
Yêu mến và tôn kính Đức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế.
Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Yêu mến và vâng phục Đức Giáo Hoàng và giáo phẩm.
Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

TÔN CHỈ
1.

2.
3.
4.
5.
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KHĂN QUÀNG

Chiên Con : màu hồng  Ấu Nhi : màu xanh lá cây Thiếu Nhi : màu xanh biển

Dự Trưởng : 
màu đỏ không viềnNghĩa Sĩ : màu vàng 

Huynh Trưởng : 
Màu đỏ viền vàng 

 

Huấn Luyện Viên : Màu tím, 
có viền theo mầu của 3 cấp

Trợ Tá : Màu đỏ 
viền xanh nước biển

Trợ Úy : 
Màu đỏ viền trắng

Tuyên Úy : 
Màu trắng viền đỏ
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Hệ Thống Tổ Chức Đoàn



Chuyên Môn
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10 ĐIỀU TÂM NIỆM THIẾU NHI

Giuseart.com – Bản view 10 điều tâm niệm Thiếu Nhi Thánh Thể

NÚT DÂY

Nút dẹt Nút quai chèo
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Dấu tiếng việt
Â = AA            Sắc = S
Ă = AW           Huyền = F ou Q
Ô = OO            Hỏi = R ou Z
Ê = EE             Ngã = X
Đ = DD            Nặng = J
ƯƠ= UOW
Ư = UW
Ơ = OW 
 

THÁP SEMAPHORE
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ẤU NHI CA
Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi, luôn vui
cười, luôn ngoan ngoãn sống đời Ấu Nhi.
Nguyện bền chí theo gương Chúa Giêsu tuổi thơ, dưới
bóng cờ, em mang Chúa cho tuổi Ấu thơ.
 
THIẾU NHI CA
Em Thiếu Nhi ơi, như ngàn tia sáng huy hoàng vào buổi
rạng đông đên mang nguồn hơi ấm. Em Thiếu Nhi ơi, em
đẹp như hoa hướng dương tươi dịu như hơi gió xuân đem
yên vui đến muôn người.
Em Thiếu Nhi ơi, mắt nhìn em ví sao trời, nụ cười trên
môi xóa tan màu u tối. Em Thiếu Nhi ơi, em là chiến sĩ
Phúc  Âm, gian khổ nguy khó chớ nao, vui mang Chúa
đến cho người.
 
NGHĨA SĨ CA
Vui ca lên Nghĩa Sĩ đời đây diễm phúc. Hồn thanh xuân
say niềm lý tưởng cao xa. Vì nghĩa ra đi là đi Chinh
Phục. Đường xa bóng Chúa đang chờ đợi ta. Một đời trẻ
trung thành nồng hậu sức thiêng. Hùng dũng trung thành
một dạ trung kiên. Tình bằng hữu chân thành một dạ
vững kiên. Tôn quý trách nhiệm sống gương hy sinh.
Nghĩa Sĩ Việt Nam sẵn sàng hùng tráng, trong sạch hăng
hái và quyết tiến bước. Lửa thần nung nấu tâm can
không ngưng, mầm thiêng ta gieo khắp nơi xa gần. Lý
tưởng siêu nhiên thành tâm yêu mến. Danh Cha cả sáng
nước Cha trị đến. Noi gương nhiệt thành của thánh Phao-
lô. Xông pha lên đường làm chứng Phúc Âm.
 
HOA MẶT TRỜI
Vì Chúa đã gọi con, cho con đi vào đời,
đem cho muôn người một bông hoa hướng dương. 
Vì Chúa đã chọn con, cho con đi vào đời,
đem tiếng ca tiếng cười ánh như hoa mặt trời.
 
CON TRÂU
Em ra ngoài đường em thấy một con trâu. 
Trâu ơi là trâu, đuôi dài, tai lớn.
Sừng cong cái lưng đen sì,
Hì hì giữa đường đi.
 
BÀN TAY
Đôi bàn tay em bé tí xíu, trông ngón tay của em xinh
ghê. Đây tay phải, đây tay trái, mười ngón tay xinh đều.
Đôi bàn tay em bé tí xíu, những ngón tay của em xinh
ghê. Tay giặt quần, tay giặt áo, bồng bế em, quét nhà.
 

BÀI CA SINH HOẠT VÀ KINH KHẦU HIỆU THIẾU NHI
Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, làm tông đồ. Khẩu hiệu
Thiếu Nhi em bền tâm tuân giữ.  Cầu nguyện, rước lễ, hy
sinh, làm tông đò. Khẩu hiệu Thiếu Nhi em chẳng quên
bao giờ.
 
MANNA CHO EM
Xưa man-na trên rừng Chúa nuôi dân Do Thái. Nay man-
na cho em là ca múa tưng bừng. Man-na cho tuổi vàng là
lời ca vui với băng reo. Man-na cho tuổi vàng là lời ca thật
vui.
 
ĐI THEO CỘT MÂY
Vầng mây che ban ngày khi nắng vàng soi trần gian
Va có ánh đuốc thiêng lúc nắng hồng đã lịm tắt
Ta đi theo lời hứa
Tiến bước trong niềm tin.
 
KINH DÂNG NGÀY
Ngày nay con dâng cho Chúa. Xin Chúa thương nhận lòng
trí chúng con.
Mọi cơn gian nan nguy khổ. Chúng con dâng cầu theo ý
Đức Giáo Hoàng sớm hôm.
 
KINH DÂNG ĐEM
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng
lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn.
Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy
con chịu trót một ngày qua.
Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về
nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn
trong xác tươi xinh.
 
KINH TRƯỚC KHI ĂN
Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc.
Cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực
phẩm này.
 
KINH TRƯỚC KHI ĂN 2
Xin Chúa ban phép cho của ăn. Nuôi hồn nuôi xác giúp
con ngày thêm sức hơn
Xin Chúa thương đoái bao kẻ sống trong cơ hàn. Mà giơ
tay ban của ăn dưỡng nuôi xác hồn.
 
KINH SAU KHI ĂN
Đội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn
xác hôm nay.
Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, xuống cho mọi loài ơn
lộc no đầy.



Ca Dao, Tục Ngữ,
Thành Ngữ

17

Công cha như núi Thái Sơn,

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Suy bụng ta ra bụng người

Vỏ quít dày có móng tay nhọn

Có chí thì nên

Sự thật mất lòng

Một miếng khi đói bằng gói khi no

Anh em như thể tay chân

Một cây làm chẳng nên non,

Mật ngọt chết ruồi

Con không cha như nhà không nóc

Mẹ nuôi con bể hồ lai láng, 

Mẹ già như chuối ba hương,

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
 

Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng
 

 

 

 

 

 

Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
 

Ba cây chụm lại, nên hòn núi cao
 

 

 

Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày
 

Như xôi nếp một, như đường mía lau
 

Ca Dao Thành Ngữ

Ngọt như đường

Chậm như rùa

Dai như đỉa

Tối như mực

Khô như ngói

Bạc như vôi

Vàng như nghệ

Đông như kiến

Nhát như cáy

Trong như ngọc

Gầy như tăm



Đoàn Kitô Vua Paris chúc các em và
quý phụ huynh một Đố Vui, vui vẻ và

mong rằng các em đã học hỏi được
nhiều điều về đất nước Việt Nam và

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt
Nam tại Pháp 


