NGUOI TIN HUU TRUONG THANH- NGU DAN PHI L. TAN

Ngư dân Philippines rước kiệu tôn vinh Chúa Giêsu Hài Đồng

Hơn 200 thuyền đánh cá tham gia tuần lễ hội ở thành phố General Santos

Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Một ngư dân chở tượng Chúa Giêsu Hài Đồng trên thuyền trong cuộc diễu hành trên sông
hàng năm tại thành phố General Santos, miền nam Philippines, hôm 15-1.

Ngư dân tổ chức rước kiệu trên sông tại thành phố General Santos thuộc vùng Mindanao, miền
nam Philippines, nhằm tôn vinh Santo Nino, hay Chúa Giêsu Hài Đồng. Philippines đang mừng
ngày lễ trong tuần này.

Ít nhất có 200 thuyền đánh bắt cá đủ kích cỡ tham gia rước kiệu, sự kiện thường niên bắt đầu
cách đây 40 năm nhằm tạ ơn Chúa về ân huệ người dân nhận được từ biển.

Thành phố General Santos, trung tâm thành thị đa số Kitô hữu ở vùng miền nam Mindanao,
còn được gọi là "Thủ phủ Cá ngừ của Philippines".

Khoảng 20.000 người kiếm sống nhờ ngành công nghiệp đánh bắt cá ngừ, có tổng kim ngạch
xuất khẩu đạt khoảng 350 triệu Mỹ kim mỗi năm.

Làng Bula, nơi khởi xướng nghề đánh bắt cá ngừ trong vùng, người dân chọn Chúa Giêsu Hài
Đồng làm thánh bổn mạng, và ngày lễ được cử hành vào tháng Giêng mỗi năm.
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Hàng năm ngư dân đặt tượng Santo Nino trên thuyền tham gia diễu hành.

Truyền thống này của dân làng phát triển thành lễ hội dài 1 tuần bao gồm cuộc diễu hành
của các ngư dân.

Marfenio Tan, chủ đánh bắt cá và là nhà tổ chức sự kiện, cho biết cuộc diễu hành thu hút
du khách đến từ phương xa.

"Người sùng mộ đổ xô về thành phố để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa về những ơn phúc họ
nhận được", Tan nói.
UCAN Vietnam
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