
Nhà hàng Ngàn Sao.   

Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên chúng tôi vui 

mừng sung sướng triền miên. .. 

Tạ ơn Chúa qua Mẹ LaVang đã luôn đồng hành với 

đoàn con nơi vùng đất Keysborough. 

Xin chia sẻ những cảm nghiệm trong những ngày qua, 

trong cách làm việc của nhà hàng Ngàn Sao, cùng 

những anh chị em phục vụ ẩm thực trong hai ngày đại 

hội. Với khu đất rộng thênh thang, mỗi căn lều được 

mọc lên với thời tiết nắng. ..bụi. ..gió. Nhà hàng Ngàn 

Sao cũng được mở để phục vụ từ thứ tư 2/5 ,các anh 

tới làm việc lớn nhỏ trong khuôn đất, người làm lều. ..người chạy 

điện,...người bắt âm thanh....nhiều. ...nhiều việc lắm, việc của ai 

người đó làm trong tiếng reo hò gọi nhau đưa cái này lấy cái kia,cứ 

nhịp nhàng mà làm  

Ngày thứ năm trời thì nắng, gió mạnh (như những trận cuồng 

phong) mình nói các chị trong bếp âm thầm đọc kinh kính mừng 

hiệp ý cầu nguyện phó thác cho Mẹ La Vang ...sau những cơn gió 

cuốn thì mưa, mưa tầm tã cả đêm, vừa mưa vừa gió . 

Sáng thứ sáu các anh đến sớm từ 5/6 giờ,nhìn tan hoang một vài 

chỗ thảm lão chiến trường, lều nhỏ bị bung, băng Ron bị kéo 

xuống, gió và mưa cứ như đang đùa giỡn với các anh, các anh 

không nản chí, áo ấm, mũ mặc dày vào  (tưởng anh nào cũng lên 

vài ký ).Gian nan thử đức tin, anh nào cũng hăng say làm dưới cơn 

mưa gió ,nhìn thương lắm  (thương trong tinh yêu Chúa Kitô ,trong 

phục vụ,) thế là nhà hàng Ngàn Sao cũng đáp ứng theo nhu cầu của 

thời tiết ,những bữa cơm dưới mái hiên, vừa ăn vừa nhìn mưa 

hồng ân ,những đợt nước trái tắt nóng mật ong ra đời, chị 

thì đi nấu nước xôi, chị thì pha nước tắt, ,vài chị đem đến 

mọi chỗ để mời các anh chị trong mọi ban ngành ,nước 

nóng mật ong cứ thế xếp hàng ra trận để phục vụ chống 

lạnh và khô cổ rồi. ... 

Đến chiều thì bớt gió, nhưng còn lai rai mưa, các anh chị 

được phục vụ với những tô phở nóng. Mọi sự gần như đã 

xong, nhưng vì mai là ngày Đại Hội, nên một số anh xung 

phong ở lại để tâm sự với Mẹ. Nửa đêm một khoảng trời 

ló sáng, thì ra ánh trăng từ. ..từ tỏ ra  (đó là trăng của đêm 

20 âm lịch )biết là ai cũng mệt. ...nhưng vì mục đích 

chung, nhìn nhau chỉ biết mỉm cười . 

Khâu làm ẩm thực của công đoàn Keysbough thật là hấp dẫn, ai cũng chân bước tay làm 500 ký thịt bò gân, 

cùng 500 ký cốt lết bên cắt ,bên ướp, người bỏ bao đem đi cất trong tủ lạnh, cứ thế mà đều. ..đều nhịp 

nhàng ,1000 ký thịt được đóng băng nhường chỗ cho cà rốt, hành ngò, tiếng réo gọi nhờ làm cái này lấy cái 



kia, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười ròn rã ở khu nhà 

bếp, có chị lại còn gọi các anh chị trong bếp thử ăn chè 

có vừa. ...ngon không. ...chao ơi ai cũng thử hai. ..ba ly 

đấy nhé  

Sáng thứ bẩy, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 3 khai mạc 

thì những anh chị em âm thầm đứng sau hậu trường 

để làm thức ăn cho khách hành hương, lại có những 

tiếng gọi nhau trong tình thân, khi phát thức ăn 

vui...vui....vì chiều ai cũng đói, bắt đầu người se lạnh, 

có một hộp bò kho và ổ bánh mì làm ấm lòng chiến sĩ 

người hành hương.  

Qua Chúa Nhật. ...một bầu trời trong lành, những tia nắng như mùa hè, từ đợt người bước vào. ..vào nơi 

nào cũng có người  (đúng là đại hội ).Anh chị em trong hậu trường lại tay vớt tay chiên để có những hộp 

cơm sườn trứng, và hộp súp, một sự chu đáo của ban ẩm thực, nghĩ ai cũng mệt, nên làm súp ăn kèm cho 

dễ ăn, sau đợt ăn trưa lại thấy các anh chị bưng, bê xóc, đổ vào, để có những hộp xôi chả lụa, coi như một 

chân tình lo cho nhau để khách hành hương ra về, vui vẻ, no nê. ....hai ngày được no say tình Chúa, tình 

người, Mẹ đứng trên cao, sao Mẹ không bồi hồi cảm động được, khi thấy đoàn con tung tăng, ....chỗ khác 

nhộn nhịp, ,chỗ thì im để nghe cha giảng, một khung cảnh bao la trong bầu khí thiên hoà địa lợi.  

Hôm nay ngồi ghi lại những gì mình cảm nhận qua đức tin, của từng người, mỗi ban ngành đều có sự hy 

sinh ,dấn thân cùng một mục đích chung để làm nên Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 3. 

Chắc chắn trong lúc làm việc không tránh được những va chạm, vô tinh hay trong lúc mệt mỏi, xin thông 

cảm bỏ qua cho nhau  (ai để ý giận lâu ráng chịu. ...ha...ha… 

Viên đá đầu tiên là viên đá góc tường, là chính Chúa Giésu Kitô là chính Chúa Giésu Kitô . 

Từng viên đá. ....từng viên đá. ....của mỗi chúng con trở nên Ngôi Nhà của Thiên Chúa. ...Xin cho chúng con 

luôn hiệp nhất yêu thương. ...Xin chúc mừng. ..xin chúc mừng. ..Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.  

Chân thành cám ơn các bạn. 

Chào thân ái  

MT 

Nhà Hàng Ngàn Sao 7/5/2018 

 

 

 

 


