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CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ MARIA YÊU DẤU! 

Các tín hữu thuộc trường phái Thánh Thomas ở 

Kerala - Ấn Độ, đã mừng kỷ niệm lễ Sinh nhật Đức Maria 

như một sự kiện kéo dài tám ngày. Một tuần lễ chay tịnh 

tám ngày mừng kính trọng thể ngày sinh nhật Đức Mẹ 

Maria. Trong suốt tuần chay này, các tín hữu tham gia vào 

việc ăn chay cầu nguyện trong tám ngày từ ngày mùng 1 

đến ngày 8 tháng 9. Tất cả các tính hữu thuộc trường phái 

thánh Thomas tuân thủ rất nghiêm ngặt tuần lễ tám ngày 

ăn chay này từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 8 của tháng 9 với 

các hoạt động từ thiện, đại hội truyền giáo và những lời cầu 

nguyện đặc biệt để tôn vinh Đức Maria. Cầu nguyện với 

tràng chuỗi mân côi theo từng nhóm là thói quen quan 

trọng trong suốt những ngày này. Vào ngày lễ Marymas, 

một nghi lễ làm bánh pudding được gọi là Pachoru, được làm từ sữa, gạo và đường thốt nốt được 

chuẩn bị trong các nhà thờ và phân phát cho những người sùng một vào buổi chiều như một phần 

của ngày lễ.     

Tại Goa (Ấn Độ), ngày lễ sinh nhật Đức Maria, được gọi là Lễ hội Monti, là một ngày lễ 

lớn của gia đình, được coi như là lễ hội tạ ơn chúc phúc mùa thu hoạch với hoa màu mới, và được 

tổ chức bằng bữa trưa lễ hội tập trung vào việc chúc phúc các loại hạt của vụ thu hoạch. 

Ở Mangalore (Ấn Độ), ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ cũng được gọi là “Lễ hội Monthi”. Vào 

ngày này, mỗi người Mangalore chỉ ăn hạt đã được đập ra (hạt khô) và rau. Vị linh mục chúc lành 

cho những nhánh lúa mạch được bỏ thêm vào trong thức ăn. Trước ngày lễ mùng 8 tháng 9, có 

tuần cửu nhật theo sau đó có nghi thức tung hoa lên tượng bé Maria sơ sinh.  

Giáo hội Công giáo mừng lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria vào ngày cố định theo truyền thống 

mùng 8 tháng 9, chín tháng sau ngày lễ mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội từ lúc 

được thụ thai làm con của thánh Gioakim và thánh Anna. Chúng ta nhớ đến tất cả anh chị em giáo 

dân có ngày sinh nhật mùng 8 tháng 9 trùng với ngày lễ này của Mẹ Maria, vì thế Mẹ sẽ chuyển 

cầu cho anh chị em có một sức khỏe tốt và lâu dài.  
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