BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI:
“Bên nhau đi nốt cuộc đời” là chủ đề của chương trình Tri Ân Thương Phế Binh –
VNCH, trong dịp trao quà xuân cuối năm 2017 cho các ông TPB. Từ nhiều năm nay Nhà thờ
Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng đã trở nên quen thuộc với nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng
Hòa, những con người bất hạnh tìm chút hơi ấm cho những tháng ngày còn lại của họ, nơi mà sự
ân cần chia sẽ trở nên như một liều thuốc màu nhiệm làm dịu đi rất nhiều những những cơn đau
từ những vết thương trong chiến tranh, nơi chữa lành những vết thương thân thể và tâm hồn để
họ tìm về, và nơi khi nhắm mắt xuôi tay, họ biết mình không phải đầu đường xó chợ và không
đơn lẻ.
Tận dụng những ngày sau Lễ Giáng Sinh, các sinh hoạt trong sân Nhà Thờ Kỳ Đồng tạm
ngưng, nhóm Linh Mục phòng Công Lý và Hòa Bình, DCCT Sàigòn, tổ chức họp mặt sinh hoạt
trao quà xuân với một số Thương Phế Binh VNCH thuộc vùng Sàigòn và các tỉnh phụ cận. Các
cuộc họp mặt được tổ chức liên tục trong năm ngày 26, 27, 28, 29 và 30, trừ sáng ngày 28 tạm
ngưng để nhường sân cho một sinh hoạt khác của Nhà Dòng. Theo tin từ phòng Công Lý và Hòa
Bình: có khoảng trên 6.000 ông ghi danh tham dự chương trình “Tri Ân TPB – VNCH” do
Phòng Công Lý và Hòa Bình tổ chức, lần họp mặt này dành cho khoảng trên 4.000 ông. Trên
700 ông vùng miền Trung vì đường xa và sức khỏe yếu kém nên các cha sẽ đến tận nơi để trao
quà cho các ông, cùng lúc thăm nhà, xem xét hầu có những hỗ trợ cần thiết. Khoảng hơn 1.000
ông khác rải rác ở các vùng xa thuộc miền Nam hay Đông Nam, hoặc vì yếu sức, hoặc vì không
liên lạc được, các cha cũng sẽ tổ chức đến nơi để trao quà.

