
Những Ưu Khuyết Điểm Của 2 Dự Án 

 

Dự án 1: Theo bản vẽ của công ty S2 (công ty đã xây nhà thờ cho giáo xứ trước đây)  sẽ 

được xây dựng dọc theo bức tường hướng bắc (23 Ave SE) 

1. Đáp ứng được hai mục đích chính của việc xây dựng tượng đài là để Cầu Nguyện và 

Chiêm Ngưỡng: Địa điểm khu đất phía North sẽ là nơi cầu nguyện yên tĩnh, độc lập, 

không gian rộng rãi trang nghiêm, ấm áp và gần gũi với Đức Mẹ. 

2. Thiết kế tổng quát hài hòa và tỷ lệ với cấu trúc của nhà thờ. 

3. Kết hợp giữa cấu trúc hiện đại của nhà thờ với nét nét đặc trưng của quê hương VN 

(Landscaping). 

4. Tính tiện nghi (Ra từ hai cửa hông của nhà thờ cũng như đến từ 2 cổng North và West, sẽ 

có những hàng ghế vòng cung để có thể ngồi tâm sự, đọc kinh, cầu nguyện). 

5. Sẽ có những tấm kiếng chắn gió (Wind block glass) và rặng cây bao bọc để tạo bầu khí 

riêng biệt, trang nghiêm, không bị chia trí trong lúc cầu nguyện. 

6. Biểu lộ tính Tôn kính cao, vì địa điểm tạm hiện thời, phần đông người qua lại không cúi 

chào hoặc vô tình có những lời nói hoặc cử chỉ bất Tôn kính. Giáo dân không thể lắng 

đọng để cầu nguyện, tâm sự cùng Đức Mẹ. 

7. Sẽ không chiếm chỗ parking, không cản trở lưu thông sau khi tan lễ và tránh được tiếng 

ồn ào qua lại của xe cộ. (Safety concerns) 

8. Electrical wire rough-in đã có sẵn. 

9. Cũng là nơi có khung cảnh khuôn viên đẹp để mọi người chụp hình lưu niệm và làm tăng 

thêm vẻ đẹp khuôn viên bên ngoài nhà thờ. 

10. Sidewalk với mô hình dòng suối nối dài south – north – east sẽ rất tiện cho những cuộc 

rước ngoài trời trong khuôn viên nhà thờ (Các dịp lễ lớn hoặc rước 14 trạng đàng trọng 

thể), cũng như thêm lối vào từ parking phía South vô cổng chính. 

 

Dự án 2: Được kiến trúc xây dựng dọc theo bức tường hướng đông đối diện bãi đậu xe (đấu 

lưng phía sau phòng âm thanh) 

1. Tượng đài được đặt đấu lưng phía sau phòng âm thanh.  Phía sau tượng đài có một bản tri 

ân hình bán nguyệt với những phiến đá ghi tên các ân nhân đã đóng góp cho dự án hoặc 

cầu nguyện theo nhu cầu. 

2. Vì nằm sát lối đi đối diện bãi đậu xe, nên rất tiện lợi, sạch sẽ và gần gủi cho những giáo 

dân gặp khó khăn trong việc đi lại. 

3. Tiện lợi vì giáo dân có thể đứng cầu nguyện theo nhóm hoặc cầu nguyện trước khi vào 

nhà thờ, thuận tiện trong những dịp tổ chức lễ lớn, có thể quy tụ nhiều người. 

4. Qua tượng đài người ta có thể biết đến giáo xứ vào những dịp hiếu hỷ (chụp hình lưu 

niệm). 

 

  



Ý kiến của Giáo Phận Calgary 

Các Cha Wilbert, Cha Nathan, Bà Simone đã phát biểu ý kiến và nhận xét riêng như sau: 

• Cha Wilbert và Cha Nathan cho rằng dự án 2 thì thực tế hơn vì tiện lợi cho giáo dân trong 

việc đi lại và có thể tránh được tệ nạn phá hoại vì có nhiều người qua lại.  Hai cha cũng lưu ý 

rằng việc đặt tên ân nhân phía sau tượng đài dễ gây chi phối cho người đứng cầu nguyện.  

Hơn nữa, bức tường phía bắc có thể dùng làm một mô hình kiến trúc khác trong tương lai.  

Cũng theo nhận xét của Cha Wilbert và Cha Nathan, dự án 1 không tiện lợi lắm vì phải đi bộ 

xa hơn nên có thể ít người đến và có nhiều cơ hội bị phá hoại nên cần có cửa khóa lại. 

 

• Bà Simone thì cho rằng, theo kinh nghiệm của bà, dự án 1 là thích hợp hơn cho việc cầu 

nguyện vì có không gian yên tỉnh, trang nghiêm và độc lập. Bà không ngại phải đi xa hơn 

một chút. 

 

• Ông Alejandro lưu ý rằng dự án 1 có một vùng đất rất rộng rãi và sẽ không có vấn đề khi xin 

giấy phép xây cất.  Ông lo ngại dự án 2 sẽ gặp trở ngại về luật an toàn cho người đi bộ của 

thành phố. 

 


