
12/11/2022 
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, 

Tuần này, chúng ta có cơ hội để chia sẻ hai cử hành văn hoá rất đặc biệt trong mùa Vọng.   

Thứ hai, 12/12, chúng ta sẽ cử hành lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Lễ Đức Mẹ Guadalupe kỷ niệm 

việc Đức Trinh Nữ hiện ra với thánh Juan Diego trên Đồi Tepeyac. Đức Mẹ nói với Juan Diego 

rằng Mẹ là mẹ của Thiên Chúa thật và yêu cầu xây ngôi thánh đường ngay tại chỗ đó, nơi mà 

tiếng kêu khóc của người nghèo và những người bị áp bức đều được nghe thấy. Giáo xứ chúng 

ta sẽ bắt đầu cử hành thánh lễ này sáng sớm thứ Hai lúc 5:a.m. với bài ca Mañanitas (bài ca ngợi 

buổi sáng) ca ngợi Đức Trinh Nữ. Sau đó vào buổi chiều, chúng ta sẽ có buổi rước kiệu Đức Mẹ 

lúc 5 p.m, lần hạt lúc 5:30 p.m., truyền thống diễn cảnh câu chuyện Guadalupe lúc 6:00 p.m., 

Thánh lễ lúc 7:00 p.m., tiếp theo là tiệc mừng, giải trí và giao lưu thân hữu tại hội trường giáo 

xứ. Tôi muốn cám ơn tất cả các thành viên cộng đồng anh chị em Hispanic của chúng ta, làm việc 

vất vả mỗi năm để giúp cho ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe thật đặc biệt như thế.    

Thứ Năm, 12/15 lúc 7 p.m., và Chúa nhật 12/18 lúc 5 p.m., giáo xứ chúng ta sẽ cử hành Thánh 

lễ Simbang Gabi. Simbang Gabi (Lễ Đêm) là một truyền thống Giáng Sinh của người Philippin. 

Đó là một tuần chín thánh lễ theo truyền thống được cử hành rất sớm vào buổi sáng từ ngày 16 

tháng 12 và kết thúc vào Lễ Đêm Giáng sinh.  

Simbang Gabi là một phần chuẩn bị tinh thần cho Giáng Sinh, trong việc kỷ niệm ngày sinh của 

Chúa Giêsu Kitô và tôn vinh Đức Mẹ của chúng ta. Cử hành lễ này cũng được xem như một cách 

cầu xin ơn lành từ Thiên Chúa, và hầu hết tin tưởng rằng nếu ai đó hoàn thành chuỗi chín thánh 

lễ ban mai, thì ước nguyện của họ sẽ được thực hiện.  

Tại đây trong quận Nam King (South King County), các Thánh lễ Simbang Gabi sẽ được phân bổ 

trong các giáo xứ khác nhau. Xin theo dõi bản tin để biết danh sách đầy đủ các buổi cử hành 

Simbang Gabi trong Hạt chúng ta.  

Tôi muốn cám ơn tất cả các thành viên cộng đồng Hispanic và Filipino trong giáo xứ đã làm việc 

cần mẫn hàng năm để giúp cho cộng đồng chúng ta có được những trang trí tuyệt đẹp cho thời 

điểm này trong năm.  
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