Nụ Cười Giáng Sinh
Tường trình vài cảm nghĩ qua buổi hát Christmas Carols trong
nursing-homes.
Chú Nhậm, thành viên hội Legio Marie
*Thứ bảy ngày 3/12/2016. Cha Trường đã tập họp các
em Thiếu nhi,một số phụ huynh và anh chị Legio Mariae
lúc 10giờ sáng tại Trung Tâm Hoan Thiện để khởi hành
vào thăm 2 Nursing homes: Kingston Gardens và
Springvale Nursing home thăm viếng và hát Thánh Ca
Giáng Sinh chia sẽ niềm vui với các bác cao niên.
* Thật là một ngày rất tuyệt vời và để lại nhiều kỹ niệm khó
quên cho anh chị Lêgiô chúng con khi tiêp xúc và gởi các
món qùa giáng sinh nhỏ bé đến với các bác cao niên. Nhìn
thấy các bác nở nụ cười vui vẻ và còn góp vui cùng hát
Thánh Ca, cùng múa nhảy Dancing góp vui khiến bầu không
khí rất phấn khởi vui nhộn.
* Chúng con cám ơn cha Trường rất nhiều đã có sáng kiến
năng động, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi đem chia
sẽ tình thương yêu nhau trong Mùa Giáng Sinh này.
Linh Mục J.B Đặng Nhật Trường
Là một người xa quê như nhiều người khác, tôi cảm được
nỗi cô đơn trống vắng khi không có người thân bên cạnh, nỗi
nhớ nhà da diết khi sống nơi đất khách quê người, nơi mà
người ta phải đối diện với bao khó khăn của sự khác biệt:
ngôn ngữ, văn hóa, thực phẩm v.v.v.
Tôi thiển nghĩ các ông bà cao niên đang sống trong các
nursing-home cũng đang trải nghiệm những cảm giác tương
tự, nào là cô đơn trống vắng trong phòng chỉ “mình ta với ta”,
nào là nỗi nhớ nhà, nhớ cái ngõ, nhớ cái vườn rau và nhớ da
diết các con các cháu.
Để phần nào làm vơi nỗi cô đơn và nỗi nhớ đó của những
người trong nursing-home, tôi tin sự hiện diện và việc hát
Christmas carols của một số chú cô hội Legio và các em
Thiếu Nhi Thánh Thể là một việc làm thật thiết thực. Một
nghĩa cử nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.
Chúng ta đã mang đến cho những người trong nursing-home
sức sống của người trẻ, sự an ủi động viên và chia sẻ của
người lớn. Đó là một món quà Giáng sinh thật tuyệt vời của
chúng ta tặng cho họ trong dịp Giáng Sinh. Chúng ta đã thật
sự gặp gỡ đụng chạm Chúa Giê-Su hài đồng trong hình ảnh
của cụ ông ngồi trên xe lăn, của cụ bà chống gậy hay của ai đó thều thào mệt mỏi. Lời ca
tiếng hát của chúng ta hôm đó mang ý nghĩa chẳng thua gì của các mục đồng và thiên thần
hát vang khi Chúa sinh ra cách đây hai ngàn năm.

Khía cạnh thứ hai của việc hát Christmas Carols. Đây là cơ hội rất tốt để cho các em Thiếu
nhi đụng chạm thực tế về yêu thương và chia sẻ, những điều mà suốt năm các em được
nghe giảng giải. Tôi hy vọng các em sẽ cảm hơn và hiểu hơn về dụ ngôn Người Samaria
nhân hậu hay câu truyện trong kinh thánh về lòng xót thương của Chúa đã mở mắt người
mù. Đa số em Thiếu nhi đã có những cảm giác hạnh phúc, thơ thới hân hoan khó tả vì mình
vừa mới làm một điều tốt lành. Và qua nghĩa cử này có thể giúp các em sẽ cảm thương ông
bà của các em hơn.
Tạ ơn Chúa, Đấng hiệp nhất, đã hiệp nhật chúng con với nhau trong tình yêu Chúa.
Anonymous name
It was very meaningful. Christmas is a time of sharing and caring and through the gift of song and
music, we were able to express this to the people in the homes. We should definitely do this again this
year and maybe even have 1 or 2 more homes. It will also help the kids see that not everyone is so
lucky to spend Christmas with their families.
Hoan Thiện Christmas 2016 Rev J.B Truong N Dan

