
 
 

Tuần 1 - Xin chào thế giới 
 

Chào mừng bạn đến với CRS Rice Bowl 2020. Chúng tôi rất vui khi có bạn tham gia cùng 

chúng tôi trên hành trình Mùa Chay này khi chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới tươi đẹp 

của Chúa để gặp ba cô gái và gia đình của họ. Khi bạn quyên góp cho CRS Rice Bowl, bạn 

chia sẻ cuộc sống và sự phong phú của mình với những gia đình này và những người khác 

giống như họ. Sự hào phóng của bạn đặt thức ăn bổ dưỡng trên bàn của họ và giúp họ có 

cuộc sống khỏe mạnh hơn. Như Chúa Giêsu dạy chúng ta trong câu chuyện Tin Mừng về 

các ổ bánh và cá, món quà nhỏ của bạn có thể nuôi sống nhiều người, và những gì có vẻ 

như một chút, thực sự có thể rất nhiều. 

  Đọc câu chuyện Tin Mừng của ổ bánh và cá. 

Khi anh ta lên đường và nhìn thấy đám đông rộng lớn, trái tim anh ta cảm động vì thương hại 

cho họ, vì họ giống như những con cừu không có người chăn; và ông bắt đầu dạy họ nhiều 

điều. Đến bây giờ thì đã muộn và các đệ tử của anh ta đã tiếp cận anh ta và nói, "Đây là một 

nơi hoang vắng và đã rất muộn. Hãy giải tán họ để họ có thể đi đến các trang trại và làng 

mạc xung quanh và mua cho mình một thứ gì đó để ăn." Ông nói với họ khi trả lời: "Hãy cho 

họ một ít thức ăn." Nhưng họ nói với anh ta, "Chúng ta có nên mua thức ăn trị giá hai trăm 

ngày lương và đưa cho họ ăn không?" Ông hỏi họ: "Bạn có bao nhiêu ổ bánh? Đi xem." Và 

khi họ phát hiện ra, họ nói, "Năm ổ bánh và hai con cá." 

Vì vậy, ông đã ra lệnh cho họ ngồi xuống theo nhóm trên bãi cỏ xanh. Người dân đã xếp 

hàng của họ trong hàng trăm và năm mươi. Sau đó, lấy năm cái bánh và hai con cá và nhìn 

lên trời, anh nói lời chúc phúc, phá vỡ các ổ bánh và đưa chúng cho 



[đệ tử] đệ tử phải đặt trước dân; Ông cũng chia hai con cá cho tất cả. Tất cả họ đã ăn và hài 

lòng. Và họ nhặt được mười hai giỏ đan lát đầy những mảnh vỡ và những gì còn lại của con 

cá. Những người đã ăn [trong số các ổ bánh] là năm ngàn người. Mc 6: 34-44 

 

 

 

Tên tôi là Maria Ana. 

Maria Ana 16 tuổi. Nghiêm túc và tốt bụng, cô sống cùng bố 

mẹ, bốn anh trai và một chị gái ở Honduras, một quốc gia ở 

Trung Mỹ. Ngôi làng của cô, El Pinal, được bao quanh bởi 

những ngọn đồi. Maria Ana nói tiếng Tây Ban Nha. 

 

Tên tôi là Yvone. 

Tham vọng và thông minh, Yvone 11 tuổi. Cô sống với ông 

bà, dì, ba anh chị em và ba anh em họ ở Konjiko, một ngôi 

làng ở Kenya. Cộng đồng của cô nằm gần hồ Victoria, hồ lớn 

nhất ở châu Phi. Ngôi làng cũng gần Xích đạo, nên ở đó rất 

nóng. Yvone và gia đình cô nói tiếng Kiswilian và tiếng Anh. 

 

Ten toi la Nguyen Thi Trinh. (Vietnamese) 

Trinh là một cô bé 12 tuổi chăm chỉ, hoạt bát. Cô sống trong cộng 

đồng nông nghiệp Bình Đạo, nằm ngoài thành phố Hội An, Việt 

Nam cùng bố mẹ, hai anh trai và em gái. Đất nước của cô ấy ở 

Đông Nam Á và được bao quanh ba mặt bởi nước. Trinh nói 

 

 

Phản ánh 
Trong 40 ngày Mùa Chay, khi bạn làm quen với Maria 

Ana, Trinh và Yvone, hãy nhớ đến họ trong kinh nghiệm 

hàng ngày của bạn về những lời cầu nguyện, ăn chay và 

bố thí. 

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Maria Ana, Trinh và Yvone? 

 


