SỐ 1968

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN – 18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Trang 05

TẾT TRUNG THU
GIÁO XỨ MARIA NỮ VƯƠNG VIỆT NAM

Sau những ngày cuối Tháng 8 đầu Tháng 9 khi các em học sinh tiểu học, trung học, và đại học đã ổn định trở về với học
đường, người Việt Nam chúng ta mừng Tết Trung Thu là Ngày Tết của trẻ em nhi đồng và giới trẻ, ngày mừng Lễ Tạ Ơn
Khai Mạc Niên Học Mới đối với đạo Công giáo, cũng là ngày Tết Trông Trăng hay Tết Hoa Đăng của tất cả mọi nơi trên
quê hương Việt Nam. Tết Trung Thu – Ngày Vui Hội Trăng Rằm là ngày các trẻ em mong đợi phụ huynh và người lớn
tặng quà, cho các máy games, các em hứng thú vui chơi ăn bánh ngắm trăng, ca hát, rước đèn ông sao... thỏa thích ngày lễ
nghỉ trước khi chú tâm bắt đầu vào niên học mới.
Tết Trung Thu là lễ hội chính thức, là ngày nghỉ của quốc gia, và là phong tục ý nghĩa từ lâu đời tại các nước Đông Nam
Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông, Hàn Quốc... Nhìn lại
lịch sử các dân tộc tỵ nạn định cư tại Hoa Kỳ, sau thời gian 50 năm, phần đông đã bị hoà nhập vào lối sống địa phương và
mất đi gốc rễ dân tộc của mình. Đối với người Việt Nam, đa số các cộng đồng người Việt trên khắp Quốc gia Hoa Kỳ cũng
bị ảnh hưởng đời sống Mỹ hoá và dần dần bị phai mờ đi nguồn gốc con cháu Lạc Hồng.
Cách riêng Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam New Orleans là cộng đồng rất thuần túy nét dân tộc khi mọi người hiện
diện đông đảo bên nhau, trong tình thân hữu và lối sống rất Việt tộc, nói lên một sự gắn bó nồng ấm trái tim người Việt
Nam chúng ta lại với nhau. Đồng thời giáo xứ cũng là nơi có phương tiện và địa điểm thật tốt, thoải mái nhất để tổ chức
các ngày lễ thuần túy của dân tộc là cơ hội đoàn tụ mọi người về bên nhau.
Kiến tạo Giáo Xứ Việt Nam New Orleans thành một tổ ấm, mà trong mọi thời điểm, Thiên Chúa lúc nào cũng luôn đồng
hành và ban ơn phù trợ cho giáo xứ cưu mang trái tim Công Giáo Việt Nam nhỏ bé nhưng mạch sống dân tộc rất kiên
cường. Chính vì niềm mong ước bảo tồn nét đẹp thuần túy của mình, hàng năm giáo xứ tổ chức các ngày lễ dân tộc, các dịp
hội chợ, như những cơ hội để toàn thể cộng đồng cùng các gia đình người Việt được tụ họp sinh hoạt mật thiết bên nhau
thắt chặt tình đoàn kết.
Rằm Trung Thu là Ngày Tết cho Nhi đồng, cho Thanh Thiếu Niên Giới trẻ, và cũng là cuối tuần đoàn tụ của tất cả mọi
người mọi gia đình trong giáo xứ về bên nhau. Mỗi năm nhiều người trong toàn Miền Đông Nam Hoa Kỳ biết tin đều tuốn
về càng ngày càng đông, mừng Ngày Vui Hội Trăng Rằm với giáo xứ chúng ta. Năm nay, giáo xứ sẽ tổ chức Hội Chợ
Trung Thu vào cuối tuần mùng 7, 8, và 9 Tháng 10, 2022.
Người Việt Nam tha hương trong vùng chúng ta sinh sống (tuy là con số không lớn), nhưng thực sự rất quan tâm đến
những sinh hoạt văn hoá và mong mỏi để có được cơ hội mừng những ngày lễ dân tộc, bất kể chúng ta đang ở giai cấp nào,
tôn giáo, hoặc địa vị nào. Ngày Tết Trung Thu, chúng ta đều bỏ hết mọi sự sang một bên, để cùng về với nhau bên giáo xứ,
giúp cho các em nhi đồng và giới trẻ vui tươi thưởng thức những hương vị thuần túy của dân tộc, rước đèn chờ đón trăng
rằm như ngày còn ở quê hương mình.
Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam của chúng ta sửa soạn tổ chức Lễ Hội Trung Thu rất đặc biệt. Giáo xứ hân hoan
chia sẻ niềm vui đón Trăng Trung Thu cùng với quý vị. Cầu mong mọi người và mọi gia đình trong giáo xứ liên kết với
nhau, xếp ngày nghỉ đến chung vui tuần Hội Chợ Trung Thu trong giáo xứ của mình. Xin quý ông bà, anh chị em chuyển
tin đến cho người thân/quen/bạn bè và giới thiệu để mọi người đến mừng lễ hội với giáo xứ chúng ta. Đây là cuối tuần nêu
lên nhịp sống đoàn kết, là cơ hội chúng ta đặt ra giấc mơ và hướng đi cho hậu thế, cùng là ngày cho những người trẻ học hỏi
và gìn giữ nét đẹp dân tộc làm vinh danh con cháu Lạc Hồng.
Hội Chợ Trung Thu của Giáo xứ từ năm nay về sau cũng sẽ xum vầy và rộn ràng không khác hoặc không thua kém gì
với Hội Chợ Xuân. Giáo xứ xin kính mời Quý Đoàn Thể và Các Ban Ngành cố gắng chuẩn bị hoạch định chương trình để
thực hiện ngày vui Lễ Hội Trung Thu, mang mục đích gìn giữ nét văn hoá dân tộc của mình cho những thế hệ tiếp nối.

