
 

 

Cuộc dã ngoạn (picnic) của nhóm giáo dân Giáo Xứ Đức 

Mẹ La Vang, Las Vegas, ngày 23-24 tháng 6 năm 2012 tại 

Lake Mead khu Echo Bay Marina cách trung tâm Las Vegas 

90 phút lái xe. Hồ nằm trong thung lũng giữa thung lũng 

thật đẹp. Đẹp như tình thương bao la của lòng nhân ái Chúa 

dành cho con Chúa. 

Theo hướng dẫn của máy GPS, khởi hành từ Đền Thánh bắt 

qua Highway 166  trùng trùng điệp điệp đồi núi đá đỏ hùng 

tráng với nhiều hình thù mà chỉ Hoá công mới làm nổi. Chín 

giờ sáng tới nơi, liên lạc cellphone chưa gặp được ai. Đậu xe 

đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác đều vắng giai âm. Hơn chín 

giờ mới gặp được xe của anh chị Trung-Tâm. Và rồi có 

thêm những gia đình khác nhập cuộc và đi tìm nơi anh Huân 

và phái đoàn tới trước chiều tối thứ Sáu và đã dựng trại. 

Đoàn xe nối đuôi nhau xuống dốc trên đoạn đường sỏi đá 

chưa được trải nhựa nên bụi mù bay toả khắp nơi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ồ, bờ hồ thấp thoáng bóng người với lều và dù bên hồ thướt 

tha dưới nắng chói chang. Gió hồ quá mạnh. Mấy chiếc dù 

phải cột thật chắc mới chịu đựng nổi từng đợt gió qua mang 

theo hơi nước thoáng mát. Các xe và những trại viên lần 

lượt hội tụ. Tranh thủ thời gian. Sinh hoạt trại bắt đầu bằng 

kinh khai mạc do anh Hoài hướng dẫn... xuống nước cầu 

nguyện. Ngay sau đó anh Trung đã chia mọi người thành 

nhiều nhóm để chơi các trò chơi dã ngoạn đầy hứng thú 

dưới nắng hè như các trò chơi dã chiến dùng quả chuối buộc 

dây tòng teng vào thắt lưng và rồi từng thành viên của mỗi 

nhóm phải dùng trái chuối tòng teng của mình để làm đổ các 

trai nước đã được xếp thành hàng y như chơi bowling. Chơi 

với chuối tòng teng chán rồi, anh Trung lại cho chơi "chuối 

chuyền"--cắp chuối vào háng rồi ĐI đua xem đội nào 

chuyền nhanh nhất.... Trong khi các trại viên vui chơi bồng 

cõng nắm đuôi nhau châm chích bong bóng của đội khác, 

những bếp dã chiến bắt đầu bốc mùi thịt nướng. Bánh mì 

thịt có sẵn, mọi người vui vẻ thưởng ngoại: đi tầu vượt sóng, 

câu cá, các em nhỏ lo xây lâu đài cát men bờ hồ. Những ca-

nô lần lượt chở các trại viên lướt sóng bao la vui cười át 

tiếng sóng nước. Các xe lớn đậu thành "cột trụ" tạo một 

khoảng trống chữ nhật để căng bạt, khó khăn và vật lộn với  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gió lộng. Tạo được một chỗ có thể nghỉ ngơi đỡ nhưng 

chẳng ai quan tâm hưởng dụng, nhưng có lẽ sẽ là nơi đặt 

lưng khi chiều tối. 

 

Ùa nhau ra hồ tắm nắng gió. Vui thật là vui. Bữa ăn trưa bắt 

đầu lai rai. Mấy anh chị phục vụ đã thấm mồ hôi. Anh Trung 

& chị Tâm vất vả giữa khói thơm thịt nướng.  

 

Thình lình cha Quang xuất hiện. Mọi người reo vui. Vị Cha 

chung không quản đường xa và nắng nực đội nón cói rộng 

vành, "gậy" trong tay đến chung vui cùng đoàn chiên. Hôm 

nay cũng là sinh nhật của Ngài. Chúc mừng sinh nhật!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy birthday Cha, vang lên. Hai trái dưa hấu được khắc 

thành đoá hoa hồng đỏ chói dưa hấu, trái kia khắc chữ 

"Happy Birthday" cầu kỳ mỹ thuật do nghệ nhân Lê Hoàng 

Tùng tỉ mỉ gọt tỉa. Cha con giáo xứ thu hẹp vui vẻ mừng 

Cha. Vừa cụng chai, ăn uống, tập dợt, ca hát những bài 

Thánh ca, những bài du ca Việt Nam mang đậm nét quê 

hương. Trại Hè Sa Mạc Tình Thương kéo dài qua thánh lễ 

lúc sáu giờ chiều và kết thúc sang đêm. 

 

Lời cuối không quên cám ơn Cha. Cám ơn các anh chị đã 

khổ công chuẩn bị và nấu nướng giúp phần ẩm thực, du 

thuyền và hướng dẫn trò chơi. Xin Chúa trả công bội hậu. 

Đặc biệt Cha xứ đã "nhân danh Chúa mà đến" với đoàn 

chiên di-trú. 

Phóng Sự Ghi Nhanh 

Thy Vy 

Trại Hè Sa Mạc Tình Thương 
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