
 

 

Lịch sử Giáo xứ 
 
1975- Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam sơ khởi vùng Hoa-Thịnh-Ðốn 
quy tụ vào khoảng 40 gia đình thuộc mọi họ đạo trên quốc gia Việt 
Nam di tản tới Hoa Kỳ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Các nghi 
thức phụng-vụ được tổ chức hàng tháng, và các dịp lễ Giáng sinh, 
Phục Sinh, Tết tại các nhà thờ mượn tạị địa phương do các cha tuyên 
úy: Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Tấn Lập, Hilaro Trần Khắc Hỷ và 
sau này cha Giuse Bùi Trang Nghiêm, cha Phêrô Nguyễn Thanh Long, 
Cha Đaminh Vũ Ngọc An và cha Phaolô Trần Xuân Tâm, phó tế Gioan 
Baotixita Nguyễn Văn Hương. 
1978- Số giáo dân tăng đến 180 gia đình, có thánh lễ hàng tuần tại 
nhà thờ Sacred Heart tại Washington DC. Sinh hoạt cộng đồng gia 
tăng đều đặn và phát triển lớn mạnh. Hội đoàn Thánh Tâm được hình 
thành. Bản tin Nguồn Sống được xuất hành ghi nhận các sinh hoạt của 
thanh thiếu niên thay thế đặc san Tin-Yêu. 
1979- Tổng Giáo Phận Washington DC ban sắc lệnh thiết lập Ðặc-Xứ 
Nữ-Vương Việt-Nam ngày 21 tháng 9 năm 1979. Cha Phêrô Nguyễn 
Thanh Long được chỉ định làm cha quản nhiệm Ðặc-Xứ. Ban chấp 
hành cộng đồng được chính thức thành lập. Các gia đình tiếp tục đến 
định cư và gia nhập Đặc-Xứ. Năm 1981 có khoảng 230 gia đình. 
1982- Số giáo dân càng thêm đông đảo, Thánh lễ được cử hành thêm 
tại nhà thờ St. Jane de Chantal, Bethesda, Ðặc-Xứ khởi sự gây quỹ để 
mua lại một căn nhà cũ làm trung tâm sinh hoạt Cộng Ðồng và tiến tới 
nỗ lực xây dựng một thánh đường. 
1984- Ðặc-xứ Nữ-Vương Việt-Nam hội nhập chung tham dự thánh lễ 
tại nhà thờ Saint Camilus Silver Spring, MD. Sinh hoạt cộng đồng ngày 
càng lớn mạnh. Các chương trình giáo dục trọn năm được tổ chức tại 
cơ sở trường ốc của Saint Camillus. Các hội đoàn tuần tự được thành 
lập năm trong các năm 1984-1986. Ðặc-Xứ được chia ra làm 7 Xóm 
đạo: Washington DC, Prince George 's, Rockville, St Camillus, Silver 
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1986- Ðặc-Xứ Nữ-Vương Việt-Nam mua khu miếng và căn nhà tạị 11812 
New Hampshire Avenue để làm nơi sinh hoạt và phát triển tổ chức và cơ 
cấu qua sự phối hợp của hai hội đồng Mục-Vụ và Tài-chánh. Ðặc-Xứ phát 
động chương trình xây dựng thánh đường. 
1987- Ủy ban xây dựng Thánh đường được hình thành và đẩy mạnh các 
chương trình gây quỹ xây dựng Thánh đường. 
1990- Tổng Giáo Phận Washington DC ban sắc lệnh nâng Ðặc-Xứ Nữ-
Vương Việt-Nam lên thành Giáo Xứ thứ 135 của giáo phận ngày 9 tháng 4 
năm 1990 với danh hiệu mới là Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam. 
1992- Khởi công xây cất tầng I của Thánh đường nhân ngày lễ sinh nhật 
của Ðức Mẹ 8 tháng 9 năm 1992 
1993- Hoàn tất và khánh thành tầng I ngày thứ bẩy 28 tháng 8 năm 
1993  Diện tích 10,000 square feet, Mỗi cạnh 100 feet, chiều cao 14 feet, 
khả năng 600 chỗ ngồi và 120 chỗ đậu xe. Biến cố  đánh dấu một chặng 
đường mới của hơn 350 gia đình cũ  mới trong giáo xứ. 
1999- Khởi công xây cất tầng 2 vào tháng 12 năm 1999 với sự đóng góp 
trên 3 triệu Mỹ kim của 650 gia đình thuộc Giáo xứ và ân nhân từ khắp thế 
giớị. Các giáo phận tại Việt-Nam như: Huế, Sài Gòn, Bùi-Chu gửi các tặng 
vật: trống, chiêng, chuông, và kiệu. Các ân nhân dâng cúng bàn thờ, nhà 
tạm, toà giảng, giếng rửa tội, đàng Thánh Giá, ghế ngồi. 
2000- Khánh Thành đền thờ ngày 4 tháng 11 năm 2000 do Ðức Hồng Y 
James Hickey chủ sự và quan khách đến từ Việt nam và khắp thế giới . 
2001- Hoàn tất, làm phép và thánh hiến đền thờ ngày 8 tháng 9 năm 2001 
do Đức Hồng Y Theodore McCarrick chủ sự 
2003- Đặt viên đá đầu tiên khởi công xây cất Nhà Xứ ngày 9 tháng 11 năm 
2003 do Đức Hồng Y Theodore McCarrick, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và 
một số các Giám Mục, tu sĩ Việt-Nam 
2004- làm phép và thánh hiến Nhà Xứ ngày 29 tháng 5 năm 2004 do Đức 
Hồng Y Theodore McCarrick chủ sự 
2012– Hoàn tất Gác Đàn cho Ca-Đoàn và giáo dân hầu đáp ứng sự gia 
tăng dân số của giáo xứ. 
2013– khởi công xây cất Đài Đức Mẹ La-Vang trước Thánh Đường. 
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