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Địa bàn Sông Phan là điểm đến
đầu tiên cho niềm vui chia sẻ
này. Tại sân nhà thờ giáo họ La
Vang, 50 phần quà được chính
các sơ trong trang phục ông già
Noel cùng với một số tình
nguyện viên Caritas trao tận
tay cho đại diện các hộ gia đình
nghèo trong vùng. Mỗi phần
quà trị giá khoảng 250 ngàn đồng. Riêng các bệnh nhân phong hay người già neo đơn thì
ông già Noel đến tận nhà trao quà.
Tại Giáo xứ Phục Sinh, được sự hỗ trợ tổ chức của cha chánh xứ, các sơ và “ông già Noel”
trao từng phần quà nhỏ đến cho các tông đồ thiếu nhi mừng Giáng Sinh. Niềm vui tỏa
sáng trong từng nụ cười và ánh mắt trẻ thơ khi các bé đua nhau nắm tay “ông già Noel”
mà lay mà lắc rồi còn hỏi han đủ chuyện.
Sang ngày lễ Giáng Sinh, chị em cũng chở 80 phần quà bánh xuống bệnh viện thị xã chia
sẻ với những bà con nghèo chẳng may phải nằm viện trong ngày mừng lễ. Riêng một số
những người có hoàn cảnh khó khăn tại Tân An, Phước Bình, bằng cách này hay cách khác,
một số chị em cũng đến nhà thăm hỏi và chia sẻ đôi chút.
Những phần quà Giáng Sinh ấy, dù chẳng đáng là gì nhưng chứa chan tình mến của biết
bao người: từ người chuyển, người trao cũng như người nhận. Niềm vui được thể rạng
ngời trong nụ cười, cái bắt tay của mọi người và cả những người đóng vai ông già Noel
đến tặng quà. Đôi lúc trong cuộc sống, những niềm vui, hạnh phúc cũng đến từ những
điều nhỏ bé nhất, bình dị nhất như thế!
Cám ơn Quý Sơ Bề Trên HDMTGPT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho chị em
trong Ban Bác Ái Xã Hội có dịp chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với bà con nghèo. Xin tri ân
mọi người đã nhiệt tình ủng hộ cách này cách khác để nối dài tình thương mến làm tỏa
lan hơi ấm tình người trong mùa Mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu năm 2016 này.
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