Ngày Họp Mặt Linh Mục –Tu Sĩ Xuất Thân Từ Cà Mau
Ngày 15/02/2021 (nhằm mồng 04 tết )
Tại: Họ đạo Hòa Thành- Cà Mau
Cũng như thường lệ
hằng
năm, cứ vào mùng 4 tết thì gia
đình
Linh mục, tu sĩ xuất thân từ Cà
Mau lại
tề tựu về một giáo xứ trong hạt
Cà Mau
đã được chỉ định từ ngày họp
mặt tất
niên năm trước để cùng nhau
vui
xuân. Đặc biệt, năm nay, giáo
xứ Hòa
Thành được chọn làm nơi
dừng
chân cho những người con
thuộc
gốc Cà Mau thân yêu. Và mặc
dù hoàn
cảnh xã hội dường như bị ngăn
cách do
đại dịch covid-19 hoành hành ,
đến nỗi
trước đó, ban tổ chức đã đặt lại
vấn đề
có nên duy trì buổi họp mặt tất niên năm nay không?. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình và nỗ lực xây
dựng sự hiệp nhất cho gia đình linh mục, tu sĩ trong giáo hạt, Cha Dominico Châu Hoàng Ngọc Chánh xứ Hòa Thành cùng quý Cha trưởng nhóm Martinô Nguyễn Hoàng Hôn, Cha phó nhóm
JB. Phạm Văn Tụ đã quyết định vẫn sẽ tổ chức ngày họp mặt nhằm duy trì tính truyền thống và
đều đặn hằng năm. Thiết tưởng rằng, sẽ chỉ có khoảng 25 đến 30 tham dự viên nhưng không ngờ,
đến giờ phút chót, con số hiện diện đã lên đến 50 với sự có mặt của 8 Cha , 2 thầy phó tế, 15
soeurs , 25 chủng sinh và dự tu thuộc các dòng tu khác nhau.
Trước thánh lễ, mọi người quây quần tại khu vực tiếp tân để gặp gỡ và chào hỏi nhau.
Đúng 9h, thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ơn
gọi được diễn ra trong bầu khí linh thiêng và
huynh đệ. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, có
sự hiện diện của 2 thầy phó tế Antôn Nguyễn
Hữu Thái, AA và Phêrô Nguyễn Thái Của,
CSSp. Trong bài chia sẻ, thầy Phêrô mời gọi quí
Cha và quí tu sĩ cùng tạ ơn Chúa trong ơn gọi
thánh
hiến, vì
Chúa đã
đi
dọc
mọi nơi
trong giáo hạt để chọn gọi những người con Cà Mau và
thánh hiến họ trở nên những môn đệ loan truyền phúc âm
trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội qua nhiều ơn gọi
trong chủng viện và các dòng tu khác nhau.

Sau thánh lễ, mọi người tập trung vào phòng họp mặt của giáo xứ để gặp gỡ và giới thiệu
các dòng tu mà những người con trong giáo hạt đã và đang theo đuổi.

Đặc biệt trong ngày họp mặt năm nay, ban tổ chức có thêm một sáng
kiến về phần chia sẻ kinh nghiệm đời tu của các bậc tiền bối để các
thế hệ măng non học hỏi. Niềm vui ấy càng được nhân đôi khi mọi
người được nhận những bao lì xì đỏ rực, xinh xắn của Cha Quản Hạt,
Cha chánh xứ Hòa Thành và chương trình xổ số của ban tổ chức.
Sau buổi
chia sẻ, cả
gia
đình
linh mục,
tu sĩ cùng
nhau chia
sẻ niềm vui
hiệp thông
qua
bữa
cơm thân mật, thấm đượm tình huynh
đệ.
Ngày họp mặt đã khép lại, mọi người
đều ra về trong niềm phấn khởi, hân hoan và
hứa hẹn một buổi họp mặt đông đủ và ấm áp hơn vào ngày mùng 4 năm sau tại Giáo xứ Cái Rắn.
Nhóm Biên Tập
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