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Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam chúng ta là một giáo xứ lớn, đông đúc, và thật năng động; tuy nhiên cả khuôn
viên của giáo xứ không được rộng rãi tiện nghi; ngược lại còn thiếu phòng ốc cho những sinh hoạt quanh năm của
giáo xứ. Vì thế trong những năm vừa qua, Cha Chính Xứ đã họp với các kỹ sư, kiến trúc sư, và giáo phận để trình
bày rõ về nhu cầu. Trong Tháng Năm 2022, Tổng Giáo Phận đã chính thức cho phép giáo xứ chúng ta được khởi
công xây khuôn viên nhà thờ tạm này trở thành Hội Trường Thánh Đôminicô, để giáo xứ có được tiện nghi cho nhiều
sinh hoạt của hội họp, tiệc tùng, đình đám,..v.v. trong giáo xứ.
Chương trình xây cất bắt đầu bằng Nghi Thức Làm Phép Viên Đá Đầu Tiên Xây Hội Trường sẽ vào sau Thánh
Lễ 8giờ Sáng Chúa Nhật, ngày mùng 3 tháng 7, 2022 tại sân nhà thờ tạm. Giáo xứ xin kính mời toàn thể cộng
đồng dân Chúa, hiệp cùng với Cha Chủ Tế, sau Thánh Lễ ra sân nhà thờ tạm để bắt đầu chương trình làm phép nghi
thức khởi công kiến trúc.
Tổng số tiền xây cất Hội Trường Đôminicô sẽ chi đúng 1triệu 2 trăm ngàn. Số tiền này do một Đại Ân Nhân là
Gia đình Anh Chị Nguyễn Thông Tommy và Phạm Hồng Yến dâng cúng toàn bộ, để giáo xứ lo kiến trúc một hội
trường đầy đủ phương tiện cho toàn thể giáo xứ. Tài khoản kiến trúc hội trường này hoàn toàn không đụng chạm gì
đến Quỹ Xây Cất của Đài Đức Mẹ.
Giáo xứ cũng xin thông báo thêm một chi tiết nữa:
Quỹ của Đài Đức Mẹ và Chặng Đàng Thánh Giá giáo xứ chúng ta từ nhiều năm nay, hàng tháng vẫn luôn có thêm
được chút tiền lời, và vốn gốc của Quỹ Đài Đức Mẹ từ trước đến giờ vẫn không bị mất hụt đi bất cứ một đồng xu nào!
Trong gần ba (3) năm qua khi Tổng Giáo Phận New Orleans đã khai luật phá sản (bankruptcy), Giáo phận không
cho phép bất cứ một giáo xứ nào trong cả giáo phận được xây dựng gì trong thời gian đó. Nhưng đến Mùa Hè năm
nay, vấn đề luật pháp đã hoàn tất; nên Tổng Giáo Phận gửi tin ra cho phép mọi giáo xứ của cả Tổng Giáo Phận biết để
được trở lại bình thường.
Họa đồ chương trình xây dựng Đài Đức Mẹ và Chặng Đàng Thánh Giá của Giáo xứ chúng ta cũng sẽ được trở lại
hoạch định và xếp đặt hành trình kiến thiết tiếp theo như những năm trước, giáo xứ sẽ thông báo ra cho toàn thể giáo
dân biết tin để chúng ta chuẩn bị chương trình khởi công xây Đài Đức Mẹ thật sớm.

