Nhng nm qua, công tác tuyên truyn vn ng luôn c các cp Hi ph n Hòa Vang chú trng, trong ó phi k
n công tác chm lo li ích i vi ph n tôn giáo ngày càng c quan tâm thit thc và hiu qu. Các cp Hi ã chú
trng chm lo li ích i vi ph n tôn giáo bng vic t chc các hot ng h tr hi viên, ph n tôn giáo phát trin kinh
t, to vic làm, tng thu nhp. Vi phng châm "hng mnh các hot ng v c s", phát huy n lc, gn kt các các
tng lp hi viên ph n.
Công tác tuyên truyn, giáo dc, vn ng ph n tôn giáo thc hin ch trng, chính sách, pháp lut t c nhng kt
qu áng khích l, góp phn nâng cao kin thc, nng lc, trình mi mt ca ph n. Công tác tuyên truyn thng
xuyên i mi v ni dung, a dng v hình thc, ni bt nh Câu lc b " Ngi m hin mu công giáo" ti thôn Tùng Sn
xã Hòa Sn. Chi hi ph n thôn Tùng Sn ph n t 18 tui tr lên có 101 ch trong ó HV là 89 ch t t l 90%. Hi
viên theo o Thiên Chúa Giáo chim t l 98%. Trong thôn có thành lp Câu lc b " Ngi m hin mu" có 32
ch tham gia, hng tháng trong Câu lc b t chc sinh hot gii ngi m vào chiu ch nht cui tháng, ngi li vi
nhau chia s nhng kinh nghim, nuôi con khe dy con ngoan, hc hi thêm nhng công vic trong gia ình,
giúp nhau phát trin ngành ngh, nâng cao i sng, to vic làm cho ch em xóa ói gim nghèo và làm giàu
chính áng cho tng hi viên ph n.

Các thành viên trong Câu lc b tích cc tham gia phòng chng các t nn xã hi, ngay t trong gia ình n
khu dân c, cng oàn giáo x, giáo h, xây dng thôn không có ti phm và t nn xã hi chm sóc dy con tht
tt. Câu lc b này hình thành phù hp cho c i ln o nhm gn kt tình làng ngha xóm, mt lòng ra sc chung
tay xây dng xóm làng bình yên, m no, hnh phúc, thc hin phng châm " sng tt i p o" thc hành c bác ái
yêu thng "sng phúc âm gia lòng dân tc".
Hc tp và làm theo t tng o c phong cách H Chí Minh ch em hi viên ph n công giáo trong thôn luôn
nêu cao tinh thn oàn kt giúp ln nhau trong khó khn, hon nn, thng xuyên n thm hi, ng viên, giúp
ngi già yu nêu n. ng ký giúp thng xuyên mi tháng 200.000/ 1 tháng/1 h nh h cô H Th lp, H cô
Nguyn Th Quyn…. T ó Câu lc b " Ngi m hin mu công giáo" c ch em ph n tham gia ngày càng ông
trong giáo x, giáo h, xây dng phm cht ngi m trong thi i mi " T tin, t trong. trung hu, m ang" và xây
dng mi quan h oàn kt trong cng ng, giáo x, giáo h và tôn giáo bn ngày càng vng mnh hn.

Hi viên ph n công giáo ã và ang tích cc ng hành cùng vi hi viên ph n trên a bàn huyn óng góp vào
nhng thành tích ca phong trào ph n huyn nói riêng và thành tu kinh t, vn hóa, xã hi ca huyn nói
chung./.
Thu Sa

