ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH - THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS
(8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071)

THƯ
TH MỜII
Ban Tổ Chức Đại Lễ Khánh Thành Trân Trọng Kính Mời
Chư Chức Sắc, Chức Việc, Quí Đồng Đạo và Đồng Hương Ân Nhân
Chư Vị Hiền Tài và Hiền Tài Dự Phong Ban Thế Đạo Hải Ngoại
Dành chút thời gian quý báu đến tham dự ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH THẤT CAO ĐÀI
HOUSTON TEXAS được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, Ngày 06/9/2015
(Labor Day Weekend). Chương trình tổng quát ba ngày Đại Lễ được đính kèm theo thư mời này.
Kính Thưa Các Bạn! Đôi khi lời chân thành cám ơn chưa đủ, nhất là đối với sự nhiệt tình hỗ trợ từ
vật chất lẫn tinh thần của quí ân nhân từ trước tới nay! Hãy cho chúng tôi bày tỏ sự biết ơn bằng
một món quà trang trọng, một món quà thật quí giá đối với những người có tinh thần hy sinh với
trái tim đầy TÂM ĐẠO như quí vị.
Đó là một ngôi Thánh Thất Cao Đài uy nghi hoàn thành!
Có lẽ các bạn đều biết rằng Thánh Thất Cao Đài vươn lên bất cứ nơi nào với LÁ PHƯỚN huyền
vi của Đấng Chí Tôn phất phới theo chiều gió, sẽ phát sinh tiềm năng vô đối có năng lượng độ rỗi
chúng sanh thoát chốn u đồ, được hưởng ĐẠI ÂN XÁ của Đấng Cha Trời. Nhìn món quà, có lẽ
Các Bạn sẽ hình dung được hình ảnh dũng cảm, đức tin vô đối và sự hy sinh vô bờ bến của các vị
Tiền Khai Đại Đạo cùng chung xây dựng TÒA THÁNH TÂY NINH, dẫn độ biết bao con cái của
Đức Chí Tôn đến bờ giác…từ trước đến nay cho đến hàng vạn năm sau! Nhìn món quà, có lẽ Các
Bạn sẽ thấy bao tấm lòng cao đẹp của những người con Cao Đài đang lưu lạc xứ người, với trái tim
và khối óc tràn đầy niềm tin mãnh liệt, vượt qua bao sự khó khăn hàng ngày, dũng cảm dấn thân
vào trường thi công quả, cùng góp bàn tay xây dựng Thánh Thất Cao Đài.
Xin nhiệt liệt đón chào Các Bạn! Hãy cùng đến chung vui với nhau dưới ánh sáng Đấng Tối Cao,
dưới mái nhà chung Tam Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Hiệp Nhất!
Kính Thư!
Ngày 5 Tháng 5 Năm 2015
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