
Viếng Nhà Thờ

Hôm nay tôi kính mời quí bạn cùng tôi đi viếng nhà thờ Saint Joseph ở thành phố Montreal 

Canada. Giống như những đền đài ở Montreal, nhà thờ được xây bằng đá kiểu Italian 

Renaissance rất uy nghi nằm trên triền Mount Royal nền nằm trên mực nước sông 243m, từ 

nền cho đến chóp vòm cao 91m. Nhà thờ được khởi công năm 1924, xây xong năm 1938. 

Hình ảnh nơi đây được chụp bằng hai máy digital camera Panasonic TZ5, và Canon S3 IS, cả 

hai đều rẻ tiền, giá bán lúc sau cùng khoảng $200. Kinh nghiệm cho thấy đi chơi xa chụp 

bằng một máy ảnh duy nhất “nguy hiểm” lắm, nếu cái máy ảnh duy nhất trục trặc thì mất đi 

phần nào ảnh kỷ niệm của chuyến đi. Lần đi Hawaii tôi bị mất đi một số ảnh do flash 

memory trục trặc.

Xin các bạn đọc câu “giáo đầu” cần thiết, có thể nhấn space bar nhanh để bỏ qua những hàng 

vô duyên nầy. “Xin quí bạn hiểu cho rằng mỗi người chúng ta chỉ là hạt bụi bé nhỏ trong 

không gian và là một sát na trong thời gian. Tôi biết nhiều bạn không có dịp đi viếng 

Canada, cũng như tôi và một số quí bạn không có dịp nhìn tận mắt Vịnh Hạ Long, Chùa 

Hương Tích, cố đô Huế.  Dấu chân quí bạn đã có lần in trên Vạn Lý Trường Thành, trên giải 

đất Giang Nam, Giang Bắc, có lần đứng trên Hoàng Hạc Lâu để thấm thía với câu thơ của 

Thôi Hựu “Yên ba giang thượng sử nhân sầu”. Còn tôi và nhiều bằng hữu khác thì không và 

có lẽ không bao giờ có dịp”. 
Huỳnh Chiếu Đẳng 27-Jun-09



Nhìn bên hông.

Hình nầy lấy từ Internet 

Mặt tiền ban đêm

Hình nầy lấy từ Internet 



Tôi sẽ zoom vào nơi đây 

để các bạn thấy tên




Mời quí bạn cùng tôi 

đi vào những nơi nầy.









Và bên trong nhà thờ.



Nhìn cận ảnh các bạn 

thấy nhà thờ lớn cỡ nào.



Du khách



Trước khi xem tiếp kính mời các bạn xem mặt tiền của nhà thờ 

xưa hơn, đó là nhà thờ Basilique Notre Dame Du Montreal nằm 

trên đường phố chánh ngựa xe rộn rịp. 

Tôi có hơi “bất mãn” một chút về thành phố Montreal. Đậu xe 

phải trả trung bình $3 cho 20 phút. Tìm chỗ đậu được chiếc xe 

mất “cả buổi”. Đậu được xe xong ai ngờ bị đòi tiền vô cửa nhà 

thờ. Tôi vốn là “cả kẹo” cho nên các bạn thiếu hình ảnh bên 

trong. Nhà thờ Saint Joshep khác hơn mọi thứ đều miễn phí. 

Các bạn nhìn thấy trong hình du khách đi dập dìu. Có hai chiếc xe 

đám cưới vừa đậu lại. Chiếc đầu tiên là một Rolls Royce xưa. 

Những lần khác đi ngang đây tôi cũng gặp đám cưới. Bây giờ trở 

lại …

Rolls Royce đồ cổ





Trời về chiều và chuyển mưa âm u cho nên ảnh 

chụp chưa vừa ý, mời các bạn coi tạm.

Bây giờ chúng ta hãy theo thang máy lên “sân 

thượng” chỗ mủi để rồi nhìn ngược lại xem sao.



Sân thượng quá lớn phải không? Có lẽ vì không đòi tiền vô 

cửa nên nhiều nơi gạch bong lên chưa được vá lại.

Đứng nơi đây nhìn bao quát xuống thành phố xa 

xa rất đẹp. Hình chụp thành phố ở trang kế tiếp.





Đây là bức tượng ở hình những trang đầu



Du khách
Du khách

Hình từ sân thượng chụp xuống



Du khách

Tôi zoom lại nơi nầy các 

bạn xem thử coi cái TZ5 

zoom mạnh cỡ nào.



Đây là optical zoom 10x, vị 

trí máy ảnh vẫn y một chỗ.

Đây là hình zoom vừa optical 

vừa digital, vị trí máy ảnh 

vẫn y một chỗ.
Trời chiều tối nên cảnh vật 

có vẻ không tươi. Mời các 

bạn vào bên trong nhà thờ.



Hôm nay là ngày thứ bảy, nhà 

thờ đang làm lễ. Các bạn biết là 

trong nhà thờ tối lắm, không 

sáng như trong hình đâu.





Tòa giảng chính



Vì nhà thờ khá cao nên người ta đã trang bị thêm thang 

cuốn cho người già yếu vẫn đi được lên tầng trên.



Nơi đây rất thiếu sáng nhưng cái Panasonic vẫn chụp được 

ảnh, tuy nhiên hình thu được có rất nhiều “noise”. Tôi tắt 

flash, nếu dùng đèn flash thì cảnh không thấy rõ phía xa đâu.



Cầu thang rất đẹp để du khách 

lên xuống sân thượng.




