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Nối tiếp hành trình đi giúp Trung Thu của mình, ngày 24/9/2018, các 

sinh viên thuộc lưu xá Đa Minh Cần Thơ và một số sinh viên tình nguyện đã đặt 

chân đến Giáo Xứ Trà Ôn, Giáo phận Vĩnh Long,  để mang đến cho thiếu nhi 

cũng như các bạn nhỏ tôn giáo bạn nơi đây, một  đêm Trung Thu nhiều kỉ niệm 

và ý nghĩa. 

Khi đến nơi, sau khi đã chào hỏi Cha sở, mọi người ngay lập tức bắt 

tay vào công tác chuẩn bị quà tặng cũng như trang trí sân khấu. Tất cả đều thực 

hiện công việc của mình với một thái độ hăng hái, tích cực để có thể mang lại 

cho khán giả nhí cũng như phụ huynh một đêm trung thu thật đáng nhớ. 

 

 
 

(Hình 1) 

Sau khi đã hoàn thành công tác chuẩn bị, mọi người tranh thủ dùng 

bữa ăn nhẹ để lấy sức  “ Chuẩn bị chiến đấu”.  

Mọi thứ đã sẵn sàng và đêm hội Trung Thu chính thức được khai mạc. 

Mở đầu là lời phát biểu của thầy Dom. Mart. Nguyễn Sĩ Lưu.OP . Tiếp sau đó là 

phần phát phiếu để tặng những phần quà có giá trị “Trên một nghìn và dưới một 



tỉ.”  Kế tiếp là phần không thể thiếu, chính là phần của những tiết mục vô cùng 

đặc sắc. 

 

(Hình 2) 

Vào giữa chương trình đã có cơn mưa ngoài ý muốn, mọi người vội vàng 

tìm chỗ để trú mưa, nhưng khi nhận thấy chỉ là cơn mưa nhỏ, anh em lưu xá Đa 

Minh đã kêu gọi mọi người trở lại sân khấu để tiếp tục chương trình. Nhờ ơn 

Chúa thương ban, cơn mưa tạnh ngay sau đó, trăng không còn bị mây che nên 

đã thể hiện hết vẻ đẹp của mình, một vầng trăng tròn trịa, sáng và đẹp một cách 

rất thơ mộng. 

Sau đó là phần được rất nhiều người trông đợi, chính là phần bốc phiếu  

để xác định ai là người may mắn nhận được phần quà từ ban tổ chức. Xen kẽ 

mỗi lần bốc là một tiết mục văn nghệ đến từ anh em Lưu xá Đa Minh. Sau ba 

lần bốc thăm hồi hộp, mọi người đã tìm ra ba chủ nhân của những phần quà giá 

trị. 

 



 

(Hình 3) 

Và phần cuối chương trình , cũng là phần chính của ngày hội - phần rước 

đèn và phát quà Trung Thu cho tất cả các em. Ánh nến của lồng đèn sáng lung 

linh dưới ánh trăng thơ mộng gợi cho người lớn nhớ về những kỉ niệm xưa cũ 

và cho những em nhỏ những kỉ niệm đẹp để tương lai nhớ về. 

 

(Hình 4) 



Sau khi đã kết thúc chương trình, mọi người cùng chụp với nhau một vài 

tấm ảnh làm kỉ niệm và dọn dẹp sân khấu.  Khi đã hoàn tất công việc thu dọn, 

mọi người vào nhà ăn để dùng bữa trước khi ra về, anh Phê-rô Nguyễn Giang 

Sơn  đã thay mặt anh em lưu xá cám ơn cha sở vì đã cho một cơ hội để học tập, 

tích lũy kinh nghiệm. 

Cuộc hành trình giúp trung thu tại Trà Ôn đã diễn ra thành công tốt đẹp 

với thành quả chính là giúp cho các em thiếu nhi một đêm trung thu vui vẻ và 

thành quả phụ là giúp cho các bạn sinh viên có thêm kĩ năng khi bước vào đời. 

Tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban để lễ hội diễn ra một cách êm đẹp.Amen. 

Đô La Mi 

 

 


