
Philippines. Fiesta, lễ hội rộn rã. 

 

Một khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc 

sống của các thôn làng và giáo xứ ở 

Philippines là “fiesta”, lễ mừng hàng năm 

kính Thánh Bảo Trợ, bao gồm các hoạt 

động chuẩn bị, Thánh lễ trọng thể, một cuộc 

rước kiệu với các hình ảnh của vị Thánh, vô 

số món ăn và sự tiếp đãi nồng hậu. 
 

Mọi thị trấn ở Philippines, bất kể lớn hay 

nhỏ, đều tổ chức một fiesta. Theo truyền 

thống, fiesta là thời điểm mừng lễ vui vẻ 

của người Philippines, họ nấu rất nhiều 

những món ăn thịnh soạn, mở cửa nhà đón bất kỳ ai muốn đến thăm và tổ chức các cuộc diễu 

hành trên đường phố. Một số fiesta ở Philippines đã phát triển thành các lễ hội công phu 

hoàng tráng kéo dài nhiều ngày, trong khi những fiesta khác vẫn giữ hình thức ban đầu đơn 

giản hơn. 
 

Majayjay là một thị trấn thuộc tỉnh Laguna. 

Thị trấn này nằm ở chân núi Banahaw, cao 

hơn ba trăm mét so với mực nước biển, cách 

thủ đô Manila một trăm hai mươi kilômét về 

phía nam. Chính quyền thuộc địa Tây Ban 

Nha đã biến khu vực này thành một thị trấn 

vào năm 1578. 
 

Nhờ nằm dưới chân núi thị trấn có được một 

nguồn cung cấp dồi dào nước suối trong lành 

từ trên núi. Có bốn con sông chảy qua thị trấn. 
 

Majayjay là nơi có một trong những nhà thờ Công giáo La Mã đẹp nhất và lâu đời nhất ở 

Philippines, Nhà thờ giáo xứ Thánh Grêgôriô 

Cả. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1575 

nhưng đã bị hoả hoạn phá hủy nhiều lần. Nhà 

thờ được phục dựng vào năm 1730. Bất chấp 

những sự cố hỏa hoạn lặp đi lặp lại, bức hình 

Thánh Bảo trợ của họ, Thánh Grêgôriô Cả, 

một cách kỳ diệu vẫn không hề bị hư hại. 
 

Lễ hội SaGreMa (San Gregorio Magno 

Majayjay) là fiesta của giáo xứ được tổ chức 

vào ngày 3 tháng 9, ngày Thánh Grêgôriô lên 



ngôi giáo hoàng, và ngày 12 tháng 3, ngày 

thánh nhân qua đời. Vào thời điểm này trong 

năm, ba mươi nghìn cư dân cùng nhau tham 

gia một lễ mừng lớn. 
 

Rất nhiều các nghi lễ được lên kế hoạch do 

một ủy ban thường do Hermana Mayor (chị 

cả: nhà tài trợ chính) đứng đầu. Thông 

thường Đức Giám mục địa phương được mời 

chủ tế Thánh lễ trọng thể. Sau Thánh lễ là một 

cuộc rước rực rỡ, tất cả các bức tượng của các 

Thánh được rước quanh thị trấn trên những 

chiếc xe hoa, cùng với âm thanh rộn rã của 

ban nhạc kèn đồng địa phương. 
 

Fiesta là thời điểm mà dân làng tự hào về vị Thánh Bảo Trợ, về vẻ đẹp của nơi thờ phượng 

và về khu sinh sống của họ nói chung. Người lao động Philippines ở nước ngoài thường rất 

mong muốn được trở về thị trấn của họ để 

tham gia fiesta. Đó là khi thức ăn dồi dào, 

lòng hiếu khách nồng hậu, và ý thức cộng 

đồng phát triển mạnh mẽ. 
 

Ngày nay, đặc tính gắn kết và chuẩn mực của 

đời sống làng xã Philippines và các lễ hội 

được coi là điều tự nhiên, nhưng qua đó các 

nhà sử học nghiêm túc nhận ra đây chính là 

kết quả hoạt động truyền giáo của các tu sĩ 

Tây Ban Nha, những người chịu trách nhiệm 

tổ chức đời sống làng xã xung quanh nhà thờ 

giáo xứ và quảng trường. 
 

William Cameron Forbes, một Toàn quyền theo đạo Tin Lành của Philippines (1909-1913), 

khi đất nước này còn là một thuộc địa của 

Mỹ, không thể giấu được sự ngưỡng mộ 

trước hoạt động truyền giáo bền bỉ của 

người Tây Ban Nha khi ông nói: “Dù 

phương pháp của họ có thể là gì đi nữa, 

không một người có đầu óc không thành 

kiến nào có thể đánh giá thấp những thành 

tích của họ trong việc đối phó với các phe 

phái, các bộ lạc chia rẽ, kình địch nhau 

đang sinh sống tại Quần đảo Philippines 

vào năm 1565, cũng như trong việc tạo 

cho họ một sự thống nhất về tư tưởng xuất 



phát từ một tôn giáo chung, tôn giáo mà họ 

dấn thân phục vụ và duy trì bằng cách xây 

dựng những tòa nhà ấn tượng và hoành tráng 

nhất, ở đó việc thờ phượng được tiến hành 

theo nghi lễ của Giáo hội Công giáo La Mã.” 
 

Ở một số nơi, lễ Các Thánh Bảo Trợ đã phát 

triển thành các lễ hội như lễ Sinulog ở Cebu 

và lễ Ati-Atihan ở Kalibo thuộc tỉnh Aklan. 

Tỉnh Quezon trên đảo Luzon có một trong 

những fiesta hấp dẫn nhất ở Philippines. Lễ 

hội diễn ra ở Lucban, vào ngày 15 tháng 5. 

Mọi người trang trí nhà cửa bằng trái cây và rau củ để tôn vinh San Isidro Labrador (Thánh 

Isiđôrô Nông Dân), vị thánh bảo trợ của nông dân. 
 

Đi bộ xuyên thị trấn người ta sẽ thấy được những ngôi nhà phủ đầy các loại nông sản tươi 

sống. Lễ hội là một cách để người ta tạ ơn vì một vụ mùa bội thu và ngôi nhà được trang trí 

đẹp nhất sẽ giành được giải thưởng. Vào cuối lễ hội, du khách được phép mang theo giỏ và 

hái trái cây, rau củ miễn phí từ các ngôi nhà đó. Sự thành công của các lễ hội tôn giáo đó đã 

truyền cảm hứng cho các hoạt động văn hóa lớn khác gắn liền với thiên nhiên như “Liên Hoan 

Hoa hay Panagbenga” hàng năm ở Baguio và lễ hội hóa trang với mặt nạ “Masskara” ở 

Bacolod. 
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