
Mêhicô. Taxco. Một Tuần Thánh gợi nhiều cảm hứng. 

 

Taxco, một thành phố ở miền 

trung-nam Mêhicô, cử hành Tuần 

Thánh với một số nghi lễ ấn tượng 

và xúc động nhất mà người ta có 

thể thấy được ở đất nước này. 
 

Trong Tuần Thánh, từ Chúa Nhật 

Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh, 

có tới 10 cuộc rước được tổ chức, 

4 cuộc rước vào ban ngày và 6 

cuộc rước vào ban đêm. Tuần 

Thánh ở Taxco đã được tổ chức 

theo cách này kể từ năm 1598. Các 

truyền thống đó được cho là bắt 

nguồn từ vùng Cadice, Tây Ban 

Nha. Được mang đến Mêhicô, các truyền thống đó cũng phát triển theo sự nhạy cảm văn 

hóa của người dân bản địa sống ở đất nước này trước khi người Tây Ban Nha đến. Người 

dân bản địa, vốn đã quen với việc cử hành những đại lễ thiêng liêng tôn giáo cổ xưa của 

họ, đã đón nhận các hoạt động thờ phượng cộng đồng của Giáo hội Công giáo với nghị 

lực và lòng nhiệt thành phi thường. 
 

Thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư của Tuần Thánh được dành riêng cho các cuộc rước do ba cộng 

đoàn tu sĩ lớn thực hiện: Tu sĩ khom lưng (Las Animas), Tu sĩ bị đóng đinh thập giá (Los 

Encruzados) và Tu sĩ tự hành xác (Los Flagelantes). Các thành viên của các cộng đoàn tu 

sĩ này dành cả Tuần Thánh để làm việc đền tội và do đó được gọi là ‘penitentes’, những 

người sám hối. 
 

Các Tu sĩ khom lưng (Las Animas) mặc áo choàng đen dài buộc ngang hông bằng thắt 

lưng lông ngựa, và đội mũ trùm đầu màu đen có những đường xẻ cho đôi mắt. Những 

người sám hối này cho buộc dây 

xích vào cổ chân mà họ phải kéo lê 

khi bước đi. Gập mình 90 độ ngang 

thắt lưng, họ mang theo những cây 

thánh giá nhỏ và những cây nến 

cháy. Đó là lý do tại sao các thành 

viên của cộng đoàn này được gọi là 

‘khom lưng’. Trái lại, các 

Encruzados (Tu sĩ bị đóng đinh thập 

giá) mang theo một bó gậy buộc 

ngang vai để trần. Những bó gậy này 

có thể nặng từ 40 đến 50 kílô. Cuối 

cùng, các Flagelantes (Tu sĩ tự hành 

xác) đi bộ, ngực để trần và ôm một 

cây thánh giá lớn trong vòng tay. 

 

Thành phố Taxco, miền bắc Bang Guerrero thuộc miền trung-

nam Mêhicô. 

Những người sám hối Animas (Tu sĩ khom lưng). Các Animas 

phải đi trong thinh lặng, mang theo nến và kéo lê xích, đồng 

thời phải cúi gập người ngang thắt lưng. 
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Dọc theo những con đường 
 

Chúa nhật Thương Khó 

(Chúa nhật Lễ Lá), một cuộc 

rước được tổ chức bắt đầu từ 

một địa điểm bên ngoài 

thành phố. Một nhóm người 

dẫn theo một con lừa chở 

tượng Chúa Giêsu Kitô. Tại 

các cửa cuốn dẫn vào thành 

phố Taxco, họ có thêm 12 

người đại diện cho mười hai 

tông đồ cùng tham gia. Cuộc 

rước kết thúc bằng Thánh lễ 

trọng thể Chúa nhật Lễ Lá. 
 

Thứ Hai Tuần Thánh, vào 

lúc chiều tối, bắt đầu một 

cuộc rước có tên gọi là cuộc rước các Đức Trinh Nữ. Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh nổi bật 

nhất trong đoàn rước, còn bức tượng màu trắng của Tổng lãnh thiên thần Micae, mặc đồ 

trắng, đi đầu mở đường. Các bức tượng khác cũng được rước theo: Đức Trinh Nữ 

Candelaria, Đức Trinh Nữ Fatima, Đức Trinh Nữ Lộ Đức, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội và Đức Trinh Nữ Tanda. Tháp tùng mỗi bức tượng là một nhóm phụ nữ mặc 

đồ trắng hoặc đồ đen, đi chân trần và đội khăn che mặt bằng ren trên đầu, mang theo nến 

và lắc bình hương. 
 

Thứ Ba Tuần Thánh, một cuộc rước những người bị xích chân được tổ chức, nam và nữ 

đều được phép tham gia. Cuộc rước bắt đầu vào khoảng 9 giờ rưỡi tối và dành riêng cho 

‘Các linh hồn trong luyện ngục’. Tượng Thánh Nicôla thành Tôlentinô được rước đi khắp 

nơi. Các Tu sĩ khom lưng (Animas) và các Tu sĩ bị đóng đinh thập giá (Encruzados) cũng 

tham gia. 
 

Thứ Tư Tuần Thánh, vào khoảng 

ba giờ chiều, tại giáo xứ Thánh 

Prisca và Thánh Sêbastianô, người 

ta xây dựng ‘Vườn Ôliu’ (tức là 

Vườn Giếtsêmani) bằng những 

cành nguyệt quế, hoa, chim nhốt 

trong lồng và một bức tượng của 

Chúa Giêsu. Khoảng chín giờ rưỡi, 

cuộc rước Chúa Ba Ngôi bắt đầu. 

Dẫn đầu cuộc rước là một bức 

tượng Thiên Chúa Ba Ngôi Chí 

Thánh. 

 

  

Đám rước các Đức Trinh Nữ. 

Những người sám hối Encruzado (Bị đóng đinh thập giá) rước 

kiệu qua các đường phố của Taxco, Mêhicô, trong Tuần Thánh. 
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Phụng vụ Cuộc Thương Khó 
 

Thứ Năm Tuần Thánh bắt đầu vào 

khoảng chín giờ sáng tại ‘Vườn 

Ôliu’. Cư dân Taxco và các vùng 

khác đến đó cầu nguyện suốt cả 

ngày. Giữa trưa, có lễ tiếp rước 

‘Los Cristos’ (‘Các tượng Chúa 

Kitô’) tại một trong những quảng 

trường của thành phố. Các ‘tượng 

Chúa Kitô’ là những bức tượng 

được rước đến từ các nhà thờ ở 

Taxco cũng như các thành phố gần 

đó. Vào khoảng 5 giờ chiều, tại 

giáo xứ Thánh Prisca và Thánh Sêbastianô, Thánh lễ Trọng thể Bữa Tiệc Ly được cử hành 

với nghi thức ‘Rửa chân cho các Tông Đồ’. 
 

Vào lúc bảy giờ tối, diễn ra ‘Cuộc hành quân của lính La Mã’ do Giuđa Iscariốt dẫn đầu, 

lùng sục tìm kiếm Chúa Giêsu trên các đường phố chính của thành phố. Tám giờ tối, Giờ 

Thánh Trọng Thể được tổ chức cũng trong nhà thờ của giáo xứ. Chín giờ, cuộc ‘Bắt giữ 

Chúa Giêsu’ của binh lính La Mã diễn ra tại lối vào nhà thờ, sau đó là cuộc Rước Người 

Tù Thánh Thiêng, đi từ nhà thờ đến một nhà nguyện gần đó, nơi người ta đã lập nhà tù 

giam giữ Chúa Giêsu. Một buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm được tổ chức để kính nhớ 

‘Người Tù Thánh Thiêng’. 
 

Mười một giờ, diễn ra cuộc Rước các Tượng Chúa Kitô. Những tượng ảnh khác nhau của 

Chúa Kitô đến từ các nhà thờ khác nhau được rước theo trong đám rước. 
 

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, vào khoảng sáu giờ sáng, 

tại một nhà nguyện địa phương diễn ra Buổi giảng 

thuyết về việc Chúa Giêsu bị trói vào cột đá. Từ nhà 

nguyện, vào lúc 11 giờ, cuộc Rước Chúa Giêsu Ngã 

Xuống Đất Ba Lần bắt đầu, cuọc rước tạm dừng vào 

giữa trưa cho Buổi giảng thuyết về việc Chúa Giêsu 

Ngã Xuống Đất Ba Lần và sau đó cuộc rước lại được 

tiếp tục. 
 

Vào lúc ba giờ chiều, diễn ra nghi thức phụng vụ trọng 

thể về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô 

tại nhà thờ giáo xứ Thánh Prisca và Thánh Sêbastianô, 

và sau đó là nghi thức Tôn Vinh Thánh Giá. 
 

Vào lúc 5 giờ chiều, tại nhà thờ của tu viện Thánh 

Bênađinô thành Siêna trước đây, diễn ra Buổi thuyết 

giảng về Việc Hạ xác Chúa Giêsu Kitô khỏi Thập tự 

giá, sau đó là cuộc Rước Mình Thánh Chúa, có những 

người sám hối và những người tự hành xác cùng tham 

gia. 

Cộng đoàn Flagelantes (Tu sĩ tự hành xác). 

Nhà thờ Thánh Prisca ở Taxco. 
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Vào lúc 11 giờ tối, tại tu viện Thánh Bênađinô thành Siêna trước đây, diễn ra buổi đọc 

kinh Mân Côi trọng thể và một bài thuyết giảng phân ưu với Đức Trinh Nữ Sầu Bi. Vào 

lúc nửa đêm, bắt đầu cuộc Rước Im Lặng trọng thể, dẫn đầu là bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. 

Sau đó là một cuộc canh thức suốt đêm. 
 

Thứ Bảy Tuần Thánh, người ta mang theo các thùng nước để được làm phép (nước vinh 

quang), nước phép sau đó sẽ được rắc ở lối vào của các ngôi nhà để ngăn cản những kẻ 

độc ác và những kẻ say xỉn. Mười giờ tối, diễn ra Nghi thức Canh Thức Vượt Qua tại nhà 

thờ giáo xứ. Vào lúc nửa đêm, Thánh lễ trọng thể Chúa Phục Sinh được cử hành. Vào buổi 

sáng ngày lễ Phục Sinh, cũng tại nhà thờ giáo xứ, một thánh lễ khác được cử hành và Chúa 

Giêsu Kitô được mặc áo trắng. Sau thánh lễ này, diễn ra một cuộc rước của trẻ em theo 

con đường chính của thành phố. Vào lúc 5 giờ chiều, cuộc Rước trọng thể Chúa Phục Sinh 

cũng được tổ chức theo con đường này, bắt đầu tại tu viện Thánh Bênađinô thành Siêna 

và kết thúc tại nhà thờ Thánh Micae. Nghi thức này đánh dấu sự kết thúc của các nghi lễ 

Tuần Thánh. 

 

Tác giả: Pedro Santacruz 
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