THOÂNG BAÙO
Thöa quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû,
Song song vôùi vieäc phaùt haønh Taäp San Theá Ñaïo 3 thaùng moät soá,
in kinh saùch moãi naêm toái thieåu 2 quyeån, thoâng tin qua website
Ban Theá Ñaïo (ñang thieát keá), ñeå phoå bieán, thoâng tin nhanh caùc
tin töùc, sinh hoaït ñaïo söï, caùc muïc tìm hieåu toân giaùo, hình aûnh
ngheä thuaät, vaên hoùa . . .v . . . . v . . . Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi
chuùng toâi, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa theá heä tre,û caùc cô sôû ñaïo, ñoàng
ñaïo vaø thaân höõu, seõ coá gaéng phaùt haønh Baûn tin Theá Ñaïo.
Ñeå Baûn Tin qua email naày ñöôïc lieân tuïc vaø coù noäi dung phong
phuù, kòp thôøi, chuùng toâi mong quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû giuùp
ñôõ chuùng toâi:
*- Cung caáp nhöõng tin töùc, sinh hoaït ñaïo söï cuøng hình aûnh neáu
coù taïi ñòa phöông, hoaëc nhöõng baøi vieát tham khaûo caàn phoå bieán.
*- Phoå bieán roäng raõi Baûn Tin naày ñeán thaân höõu, ngöôøi thaân vaø
cho chuùng toâi email ñeå coù theå chuyeån nhanh ñeán nhöõng vò naày.
*- Trong tröôøng hôïp quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû quaù baän roän
khoâng muoán nhaän Baûn tin naày, xin thoâng baùo chuùng toâi qua
email sau:
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi
banthedao@comcast.net
Chuùng toâi seõ boû teân quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû ra khoûi danh saùch
gôûi Baûn tin.
Thöa quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû,
Moät ñieàu phaûi thaønh thöïc coâng nhaän laø moïi hoaït ñoäng cuûa chuùng
toâi neáu coù keát quaû cuõng ñeàu tuøy thuoäc vaøo vaøo söï giuùp ñôõ, taùn
ñoàng cuûa quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû. Do ñoù chuùng toâi kính mong
quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû goùp yù, yeåm trôï maïnh meõ chuùng toâi.
Chuùng toâi xin chuùc laønh quyù Hieàn Huynh Hieàn Tyû vaø quyù quyeán.
Traân troïng,
San Jose, ngaøy 7-12-2013
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi
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THIEÄP MÔØI

Döï Leã An vò Thaùnh Töôïng
Thaùnh Thaáât San Diego, California
Chaâu Ñaïo California
Toäc Ñaïo San Diego
San Diego, CA 92117
3204 Clairemont Mesa
San Diego, CA 92117

Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä
Baùt thaäp cöûu nieân

Toøa Thaùnh Taây Ninh
--------------------------

Hoäi Ñoàng Quaûn Trò & Toäc Ñaïo San Diego,
Traân troïng kính môøi: Hieàn Huynh Hieàn Tyû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gia ñình cuøng quyù Thaân höõu,
Vui loøng daønh chuùt thì giôø quyù baùu quan laâm tham döï Leã An Vò Thaùnh Töôïng taïi Thaùnh Thaát
vaøo luùc 11.00 AM ngaøy 27-11 Quyù Tî (Dl nhaèm ngaøy 29-12-2013) taïi ñòa chæ neâu treân.
Söï hieän dieän cuûa Chö vò ñeå hieäp taâm caàu nguyeän Ñöùc Chí Toân cuøng caùc Ñaáng ban boá hoàng
aân cho quoác thaùi, daân an, moïi ngöôøi an höôûng thaùi bình, aám no haïnh phuùc vaø cuõng laø nieàm
khích leä voâ cuøng lôùn lao cho chuùng toâi.
VP Thaùnh Thaát San Diego, ngaøy 18-10-2013
TM. Hoäi Ñoàng Quaûn Trò		
TM. Baøn Trò Söï
HT. Nguyeãn Trung Ñaïo		
CTS. Leâ Quang Giai
Lieân laïc:
Hieàn Huynh Ñaïo: (619)573-3927
Hieàn Tyû Tuyeát: (858)335-5589 (Di ñoäng)
Hieàn Huynh Giai: (858)537-7479 (Di ñoäng) - (858)693-7259 (Nhaø)

CHÖÔNG TRÌNH

Ngaøy Chuû Nhaät 27-11-Quyù Tî (29-12-2013)
				7.00 AM: Thaønh phaàn cô höõu taäp trung taïi Thaùnh Thaát
				
9.00 AM: Tieáp ñoùn quan khaùch & ñoàng ñaïo.
				
11.00 AM: Döï Leã An Vò Thaùnh Töôïng.
*- Cuùng Tieåu Ñaøn
*- Tuïng kinh Caàu An
*- Di Laïc Chôn Kinh & Kinh Cöùu Khoå.
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Ngaøy Thöù Hai 28-11- Quyù Tî (30-12-2013)
6.15 PM: *- Cuùng Thôøi Daäu
		
*- Tuïng kinh Caàu An:
Di Laïc Chôn Kinh & Kinh Cöùu Khoå.
		
*- Côm chay thaân maät.

Ngaøy Thöù Ba 29-11- Quyù Tî (31-12-2013)
6.15 PM: *- Cuùng Thôøi Daäu.
		
*- Tuïng kinh Caàu An:
Di Laïc Chôn Kinh & Kinh Cöùu Khoå.
		
*- Tuïng kinh Saùm Hoái
		
*- Côm chay thaân maät.

Ngaùy Thöù Tö 1-12- Quyù Tî (1-1-2014)
6.15 PM: *- Cuùng Ñaøn daâng sôù
		
vaø Tam böûu.
		
*- Tuïng kinh Caàu An:
Di Laïc Chôn Kinh & Kinh Cöùu Khoå.
		
*- Côm chay thaân maät.
GHI CHUÙ: Ngoaøi caùc buoåi cuùng treân,
Chöùc vieäc vaø ñoàng ñaïo thay phieân nhau
Cuùng Töù Thôøi.

Tin Thaùnh Thaát Cao Ñaøi Kitchener, Waterloo, Canada
*- Cöùu trôï naïn luït Hayan (Philippine)

Ñaøn cuùng taïi Thaùnh Thaát
Höôûng öng lôøi keâu goïi cuûa Cô quan Ñaïi dieân Cao Ñaøi haûi ngoaïi,vaøo ngaøy Thöù baûy 23 -11.2013 vöøa qua
ñoàng Ñaïo thuoäc Thaùnh Thaát Kitchener, Waterloo, Canada ñaõ laøm Leã Caàu sieâu cho nhöûng ngöôøi Philippine
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ñaõ töû vong væ côn baõo Hayan ñöôïc sieâu thaêng tònh ñoä,ñoàng thôøi cuõng caàu nguyeän cho haèng trieäu ngöôøi ñang
gaêp naïn ,thöông taät ,ñoùi khaùt,maát heát nhaø cöûa,ñöôïc sôùm hoài phuïc ñôøi soâng.

HT Nguyeãn Taán Phaùt trao tieàn cho LS Trònh Hoäi
Cuøng ngaøy Baøn Trò Söï Thaùnh Thaât ñaõ caáp toác keâu goïi ñoàng Ñaïo ñang coù maët ñoùng goùp phaàn cöùu trôï, keât quaû
quyeân ñöôc moät soá tieàn vaø soá tieàn naøy ñaõ ñöôïc trao thaúng cho toå chöùc VOICE hieän ñang coâng taùc cöùu trôï taïi
Philippine maø ngöôøi ñaïi dieän laø LS Trinh Hoäi (vöøa ñeán Toronto).
Coâng cuoäc quyeân goùp tieàn cöùu trôï do Thaùnh Thaát Kitchener, Waterloo, Canada keâu goïi coøn ñang tieáp tuïc.

PHAÂNÖU
Chuùng toâi raát ñau buoàn khi ñöôïc tin:
Baøo Tyû cuûa Hieàn Huynh HTDP Nguyeãn Chí Hieàn, Ñaïi Ñieän Ban Theá Ñaïo Haûi
Ngoaïïi taïi Phaùp laø:

Hieàn Tyû

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung

Lieân Laïc
Baûn Tin Theá Ñaïo

ñaõ quy vò vaøo luùc 6.40 PM taïi Bònh vieän Fort Worth, Dallas, TX

Email:
banthedao@comcast.net
tn_ndk@yahoo.com

Chuùng toâi thaønh thaät chia buoàn cuøng Hieàn Huynh HTDP Nguyeãn Chí Hieàn vaø tang
gia hieáu quyeán.
Chuùng toâi thaønh taâm caàu nguyeän cho höông linh cuûa Hieàn Tyû Nguyeãn Thò Ngoïc
Dung sôùm veà coõi Thieâng Lieâng Haèng Soáng

Ñieän thoaïi:
408-238-6547
408-926-9186

Höôûng thoï 83 tuoåi.

Thaønh kính Phaân Öu
Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi vaø Taäp San Theá Ñaïo
Ban Theá Ñaïo Baéc CA, Ban Theá Ñaïo Nam CA, Ban Theá Ñaïo Texas, Ban Theá
Ñaïo UÙc Chaâu & Caùc Ban Ñaïi Dieän Ban Theá Ñaïo Haûi Ngoaïi taïi caùc ñòa phöông.
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Cuộc Sống Muôn Màu
Điêu khắc trên bí ngô
Quỳnh An (Theo Odd)

Sinh ra và lớn lên tại Columbia, Missouri, Marilyn Sunderland là một nghệ sỹ đặc
biệt. Cô có thể tạo một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trên vỏ một quả bí ngô.
Những bức tranh hoàn hảo trên hoa quả này đã được bàn tay khéo léo của bậc thầy
điêu khắc hoàn thiện. Có những tác phẩm lấy cảm hứng từ cảnh đẹp ở thung lung
Utah nơi Marilyn Sunderland đã sống trong 30 năm qua.
Được biết, nữ nghệ sỹ này mới chỉ khắc trên vỏ bầu trong một vài năm trước, sau
khi cô mua được một dụng cụ khắc ưng ý.
Trước đó, cô đã vẽ chân dung, phong cảnh và nhiều điều khác nhau với các thể loại
như bút vẽ, mực, tranh sơn dầu, tranh bút chì…
Marilyn nói: “Nghệ thuật luôn là một phần trong cuộc sống của tôi”. Vì thế người
xem đã cảm nhận được cái hồn trong từng tác phẩm khắc siêu đẳng của cô.
Cùng ngắm những tác phẩm điêu khắc của Marilyn Sunderland:

Nghệ thuật khắc tinh xảo trên quả bí ngô làm tất cả mọi người phải kinh ngạc
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Những bức tranh sống động trên vỏ quả

						
						

Những tác phẩm nghệ thuật sống động
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