XÂY DƯNG NHÀ THỜ GIÁO XỨ BÌNH HẢI, QUI NHƠN:
Sáng thứ Tư ngày 10 tháng 10, năm 2018, lúc 9g 30 Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi – Giám mục
Giáo phận Qui Nhơn về dâng Thánh lễ tạ ơn, Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Bình Hải… và
mừng kỷ niệm 60 Năm đón nhận Tin Mừng…
Giáo xứ Bình Hải bao gồm các xã ven biển của huyện Bình Sơn: Bình Hải, Bình Phú, Bình Châu, Bình
Tân, Bình Thuận và Bình Trị. Việc mục vụ trong địa bàn giáo xứ được các cha dòng Chúa Cứu Thế tại Châu Ổ
đảm nhận từ những năm 60. Lúc bấy giờ các nhà nguyện Phước Thiện (1960), Vạn Tường (1960), Thanh Thủy
(1961) thuộc xã Bình Thiện nay là Bình Hải; An Thạnh (1962) thuộc xã Bình Ân nay là Bình Phú; An Lộc
(1961), Lệ Thuỷ (1961) thuộc xã Bình Thông nay là Bình Trị hầu như đã đổ nát.
Riêng tại Bình Hải, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thế Thiệp Dòng Chúa Cứu Thế đã tình nguyện về đây
để tiếp nối và mở mang cánh đồng truyền giáo. Lúc bấy giờ con đường bộ từ Châu Ổ về Bình Hải khoảng 20
km nhưng không bảo đảm an ninh, các cha phải dùng đường thủy, khó, khổ và xa hơn đường bộ gấp ba lần. Từ
Châu Ổ đến bến ghe Bình Thạnh rồi ra cửa Sa Cần, vượt qua biển phía Đông vũng Quít nay là Dung Quất, qua
mũi Nam Châm rồi men theo bờ biển vũng Việt Thanh, vịnh Nho Na sẽ đến bờ biển Bình Hải.
Năm 1969, nhà thờ hình thành với mái tôn và vách cũng bằng tôn. Năm 1972, chiến tranh bùng nổ trên
diện rộng và âm ỉ kéo dài. Tình hình an ninh trong vùng bất ổn. Cư dân ở đây phải di cư nơi khác để tránh bom
đạn. Trong hoàn cảnh sống đạo đầy khó khăn này, một số anh chị em tự quy tụ lại trong các gia đình để hâm
nóng và nâng đỡ đức tin cho nhau bằng việc đọc kinh cầu nguyện chung và làm việc bác ái. Chính nhờ những
nỗ lực nầy mà đức tin của cộng đoàn tín hữu Bình Hải được duy trì trong một thời gian khá dài, gần 20 năm.
Sau khi được phép của UBND tỉnh Quảng Ngãi và sự giúp đỡ của dòng Chúa Cứu Thế tại Châu Ổ, bà
con giáo dân nô nức san lấp mặt bằng nhà thờ đã bị bom trong chiến tranh, dựng lại ngôi nhà thờ bằng những
vật liệu đơn thường, cột kèo bằng gỗ bạch đàn, mái lợp tôn, vách có chỗ bằng tôn hột mè cũ, có chỗ được che
bằng những mảnh gỗ nhỏ đủ loại không đều nhau được thu nhặt rồi ghép lại. Nhà thờ không sang trọng,
không kiên cố nhưng thực diễn mầu nhiệm nhập thể, dân ở sao Chúa ở vậy với dân.
Quý vị có lòng hảo tâm muốn chung tay mở mang Nước Chúa cho việc truyền giáo tại giáo xứ Bình
Hải xin gởi về Hội Ân Nhân. Xin ghi chú “chuyển cho Gx Bính Hải”. Chúng tôi sẽ chuyển đến cha Xứ
Gioakim Nguyễn Quang Minh để thực hiện ý muốn của quý vị.

