
 

 

 

 

 

 

 

Vào một buổi chiều cuối năm, Quán La Vang đã đi phát 

thức ăn cho người vô gia cư. Có hai món: cơm chiên và chả 

giò do quán La Vang làm, và vài món khác do giáo dân ủng 

hộ. 

 

Ở nơi phát cơm nhìn rất hoang vắng trơ trọi, chỉ có mấy căn 

nhà bỏ hoang. Chiều tối hôm nay trời đã vào cuối năm rất 

lạnh lẽo. Mỗi tuần, có rất nhiều các nhóm từ thiện đến. Nhìn 

thấy họ lay hoay sắp xếp bàn để chưng bầy các món 

ăn. Nhóm người vô gia cư đã đứng xếp thành một hàng 

ở  nơi phát cơm từ bao giờ, mọi người cười nói với nhau 

như một gia đình. Giờ phát cơm là 7:30pm cho nên mỗi 

nhóm đã đến sớm để chuẩn bị.  Các nhóm tự sắp xếp chỗ 

cho mình, thành ra mọi việc diễn ra rất trật tự. Số người đi 

lãnh thức ăn cũng rất đông, đa số là người lớn. First come, 

first served.  

 

Có một số người đã trở lại xếp hàng lần thứ hai. May ra còn 

dư để phát cho họ lần nữa, hầu hết các món ăn ngon đã hết 

sớm, mhững món còn lại sẽ cho thêm.  Khi hỏi mới biết, họ 

xin thêm một phần nữa để dành cho ngày mai. Đến 

đây,  mình mới thấy chỉ một cái bao nylon mà mỗi lần đi 

chợ về mình vất đi  thì đối với những người vô gia cư thật là 

quý, vì họ cần để đựng tất cả những thức ăn còn dư lại cho 

ngày mai.  

 

Tại nơi này, mỗi thứ hai vào lúc 7:30pm phát cơm cho 

người vô gia cư (ở góc đường "H" và Mc William). Cha 

John (Cha tuyên úy của những người Homeless tại Las 

Vegas) đã đến để làm phép của ăn trước khi bắt đầu phát 

cơm.  

 

Hình như tất cả những người homeless này coi Cha John 

như là Bố của họ vậy. Cử chỉ của họ rất thân thương, yêu 

quý Cha.  Cứ mỗi Thứ Hai đầu tháng sẽ có Thánh Lễ lúc 

6:30pm trước khi phát cơm. 

 

Quán La Vang lần đầu tiên theo Cô Mai Lê làm từ thiện. 

Tuy cả một ngày chuẩn bị các món ăn cũng mệt nhọc, 

nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái lạnh, cái đói nghèo của 

những người kém may mắn này, tôi mới cảm nghiệm được 

cái nghèo đói và còn biết bao nhiêu người như thế này trên 

thế giới. Dù cuộc sống chúng ta có  nhiều khó khăn thử 

thách, nhưng chúng ta sẽ cố vượt qua và chia sẻ một phần 

nào để quan tâm và giúp đỡ cho những người nghèo khổ bất 

hạnh, thì thế giới này cũng sẽ vơi bớt đi những đói nghèo và 

đau khổ!  

 

Chiều hôm nay đứng ở ngoài trời lạnh cóng, tôi mới cảm 

nhận và cảm thông hơn với cảnh ngộ của họ hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas vẫn có thói quen vào 

mùa Chay mỗi năm, là quyên tiền gây quỹ cho việc Từ thiện 

"Ai là anh em ta?"  "Nhà Hưu Trí của các Linh Mục". Hy 

vọng Mùa Chay năm nay, chúng ta vẫn tiếp tục hy sinh  bớt 

đi những chi tiêu không đáng để giúp đỡ những người kém 

may mắn hơn mình, điển hình như những người homeless, 

nhất là đồng bào nghèo khổ ở quê nhà.  

 

Nếu mỗi người đều quét sạch cổng ở nhà mình thì cả làng 

đều sạch. Nếu ai cũng thánh hóa bổn phận mình thì cả xã 

hội đều tốt đẹp. 

 

Vấn đề rất đơn giản: trước khi hành động con hãy nghĩ 

"Chúa muốn con làm gì?" Hãy thực hiện ý Ngài. 

 

Xin Chúa, Mẹ La Vang chúc lành cho những hy sinh, lòng 

rộng rãi của chúng ta. 

Hoài Thắm 

 

********************************************** 

 

Mùa Chay năm nay tôi sẽ cố gắng chỉnh đốn lại lời ăn tiếng 

nói, việc làm, cử chỉ hành động của tôi đối với mọi người 

chung quanh: 

 

Bốn điểm mà tôi cần phải trọng tâm suy xét:  

 

1. Pride / lòng tự ái, tự cao tự đại 

 

2. Laziness / Lười biếng, sợ hy sinh   

 

3. Desire for revenge / sự căm thù, ghen ghét  

 

4. Greed-Vanity / lòng ích kỷ, hẹp hòi 

 

 Happy moments, praise God.   

Giây phút hạnh phúc, Chúc tụng Thiên Chúa. 

 

 Difficult moments, seek God.   

Giây phút thử thách, Tím kiếm Thiên Chúa. 

 

 Quiet moments, worship God.   

Giây phút thinh lặng, Thờ lạy Thiên Chúa. 

 

 Painful moments, trust God.     

Giây phút đau đớn, Tin tưởng Thiên Chúa. 

 

 Every moment, thank God.     

Mỗi giây phút, Cảm tạ Thiên Chúa.  Amen. 

Sưu Tầm 
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