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Lần trở lại ngày đầu tiên 
cách đây đã ba mươi 
năm, đó là vào một buổi 

sáng ngày 01 tháng 07 năm 1985, 
khi ánh nắng ban mai chiếu rọi trên 
những khuôn mặt đang hồi hộp 
đứng chờ đón nhận cơ sở mới của 
cộng đoàn. 

Thế rồi, giây phút đợi chờ cũng 
đã đến, mọi người có mặt hôm đó 
từ Cha Tuyên uý Bùi Đức Tiến dẫn 
đầu, đến Ban thường vụ, các bậc 
trưởng thượng trong cộng đoàn 
hoan hỉ tiến vào tòa nhà, nhận nơi 
đây là Trung tâm Công giáo Việt 
Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Sau 
khi bàn giao sang nhượng và đón 
nhận các giấy tờ quan trọng. Mọi 
người hân hoan bắt tay vào việc 
dọn dẹp, tẩy uế, lau chùi quét dọn, 
sửa chữa sơ sài và chọn tòa nhà thứ 
hai trên lầu làm nhà nguyện nằm 
bên cạnh Đường Victoria. Nơi đây 

đủ chỗ cho 550 người đến tham dự 
Thánh lễ và cầu nguyện.

Tầng lầu trở thành “Nhà Cha ta 
là nhà cầu nguyện” là nơi thánh, là 
trung tâm điểm đời sống đức tin 
của người Công giáo tỵ nạn Việt 
Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Nơi 
trao ban Lời Chúa và là nơi cử 
hành các Bí tích, nơi đây là nhà 
của mọi người sống trong sự hiệp 
nhất, trong một niềm tin mở rộng 
vòng tay nhân ái, đón nhận những 
người đang trên đường vượt biển 
tìm tự do, đang bơ vơ lạc lõng có 
nơi nương nhờ tìm được sự bình an 
nơi xứ lạ quê người lúc ban đầu.

Trải qua mười tám năm (1985 
- 2003) từ khi nhận cơ sở trung 
tâm. Nguyện đường vẫn như lúc 
ban đầu. Tường xây, mái bằng lợp 
tôn, trần nhà thấp với hai hàng 
bóng Neon chạy song song trước 
mặt. Bốn quạt trần treo lủng lẳng 

bốn góc trần, quay vù vù trên đầu 
mỗi khi trời nóng. Mỗi khi tham dự 
Thánh lễ, tâm hồn không được tập 
trung nơi bàn tiệc Thánh Thể, lo ra 
vì ngoại cảnh chi phối.

Sau hơn mười năm cai quản 
Cộng đoàn (1993 - 2003) Linh mục 
Raphael Võ Đức Thiện, mọi việc 
ổn định, cộng đoàn đóng góp trả bớt 
công nợ, lúc này cha mới chú tâm 
đến việc trùng tu nguyện đường, 
sau việc sửa sang cơ sở trung tâm 
tạm ổn định. Ngài cho triệu tập một 
phiên họp Hội đồng Mục vụ để 
tham khảo ý kiến và quyết định bắt 
tay vào việc thực hiện. Ngài nhờ 
Kiến trúc sư vẽ kiểu để mọi người 
nhận xét và đóng góp ý kiến. Sau 
khi đã đồng thuận. Ngài xin giấy 
phép xây dựng của Hội đồng thành 
phố và thỉnh ý của địa phận. Khi 
mọi thủ tục được chấp thuận. Công 
ty xây dựng bắt đầu khởi công vào 
khoảng tháng 07 năm 2003. Đầu 
tiên họ dựng dàn ráo chung quanh 
nguyện đường (lúc này mọi nghi 
thức phụng vụ đều dời qua Thánh 
đường Saint Michael). Công ty tiếp 
tục gỡ bỏ mái cũ, đòn tay, đà trần 
ngang dọc, chỉ trừ bốn bức tường 
chung quanh để lại. Chiếc cầu 
thang bên trong đầu nhà nguyện 
cũng đều phá bỏ, để không chiếm 
chỗ và tránh được sự lên xuống 
trong khi cử hành Thánh lễ.

Nhà nguyện sẽ được nâng cao 
lên thành bốn mái. Hai mái cạnh 
hai bên thấp nằm gác lên hai bức 
tường cũ., tính từ mặt nền cao trên 
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ba mét. Hai mái giữa cao tính từ 
đỉnh giữa hai mái giáp nhau xuống 
tới nền cao bảy (7) mét. Bên trong 
không có cột, kèo nằm ngang dọc. 
Hai bức tường cao bên trên đỡ 
dàn mái nóc nằm trên hai cái đà 
dọc chạy song song từ đầu tường 
nhà nguyện đến tường phía cuối 
nhà nguyện và được gối trên đầu 
cột nằm ẩn bên trong tường rất 
vững chắc. Hai bên cạnh tường 
nhà nguyện cũng có hai hàng cột 
nằm khoảng cách hai bên, trên đầu 
cột hai bên là cái đà dọc để đỡ hai 
mái bên cạnh, nên người ta phải 
bọc Plaster để che phía ngoài, tạo 
nên bức tường rất dầy. Hai bên 
bức tường trên cao và tường thấp 
phía dưới đều có các cửa sổ nằm 
đối diện nhau rất thoáng mát, đem 
được luồng không khí bên ngoài 
vào bên trong rất dễ thở.

Sau giai đoạn lợp mái, đóng 

trần, chà bột đánh bóng. Đến giai 
đoạn làm khu gian Thánh, từ nền 
tam cấp gian thánh đến bàn thánh 
đều ghép bằng đá cẩm thạch một 
mầu rất trang nhã, nền nhà cũng 
được lột bỏ thảm, lát gạch men. 
Các ghế ngồi và bàn quỳ cũng đều 
đổi mới do một số quý ông bà và 
cá nhân chung sức đóng góp. Giai 
đoạn chót là sơn trần và tường cao 
thấp chung quanh. Chạy hệ thống 
điện trên tường cao, chung quanh 
các chặng đàng Thánh gía, trên 
trần thấp hai bên, trên gian thánh. 
Đó là một công trình rất kỹ thuật 
và mỹ thuật đầy sáng tạo vậy.

Đôi dòng nhận xét.
Nhà nguyện trung tâm vừa 

trùng tu xong. Các Thánh lễ Chúa 
nhật và ngày thường được chuyển 
từ Saint Michael về lại trung tâm. 
Trả lại sự yên tĩnh cho Giáo xứ 
Saint Michael. Lần đầu tiên thánh 
lễ được cử hành sau trên một năm 
vắng bóng được diễn ra trong bầu 
khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi 
người cảm thấy một niềm vui 
chung, vì cộng đoàn đã có được 
nơi thờ phượng xứng đáng. Mọi 
người trong thánh lễ này hiệp dâng 
lên Chúa lời cảm tạ tri ân sau một 
năm chờ đợi nay đã hoàn thành tốt 
đẹp. Lần đầu tiên vừa bước vào 
Nguyện đường, đứng phía dưới 
nhìn lên gian thánh, thấy thoải 
mái không còn vướng cản tầm 
nhìn như trước kia nữa. Nhìn từ 

bàn thờ ngước mắt lên chóp đỉnh 
nhà nguyện. Trên bức tường phía 
sau ngay chính giữa bên trên nhà 
tạm. Tượng Chúa treo trên Thập 
gía dang hai cánh tay như mời gọi: 
“Hãy đến với ta.” Trong bí tích 
Thánh Thể.

Nhìn hai bên tường cao, hai 
giòng điện rực sáng chiếu lên trần 
hai mái giữa phản chiếu xuống trên 
đầu mọi người. Một ánh sáng êm 
dịu không chói chang. Nhìn sang 
hai bên trần mái thấp. Trần uốn 
vòng từ trên giáp mí tường cao 
võng xuống dưới rồi vòng lên trên 
đầu tường hai bên phía dưới, tạo 
nên một cảm giác thanh thoát, nhờ 
có những khoảng cách trần bằng 
phẳng cao hơn bắt những bóng nhỏ 
chìm ẩn phía trên chiếu xuống... 
mờ ảo dễ chịu.

Nguyện đường đã được Đức 
Tổng Giám mục Denis Hart DD 
Làm phép Khánh thành Ngày 
26/09/2004 



CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VINH SƠN LIÊM Kỷ Yếu 2015 │29


