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Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø
Toäc Ñaïo San Diego, California
Traân troïng kính môøi Quyù Cô Sôû, Ñoàng ñaïo vaø
Thaân Höõu tham döï :

Leã An Vò Thaùnh Töôïng

vaøo ngaøy 29-12-2013
taïi soá 3204 Clairemont Mesa Blvd
San Diego, CA 92117
Lieân laïc:
HH Ñaïo: (619)573-3927
HTyû Tuyeát: (858)335-5589 (Cell)
HH Giai: (858)537-7479 (Cell)
(858)693-7259 (H)

CHÖÔNG TRÌNH

Ngaøy Chuû Nhaät 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.
1.00 PM:

6.15 PM: *- Cuùng Thôøi Daäu
		
*- Tuïng kinh Caàu An:
*- Di Laïc Chôn Kinh &
Kinh Cöùu Khoå.
		
*- Côm chay thaân maät.
Ngaøy Thöù Ba 31-12-2013
*- Cuùng Thôøi Daäu.
*- Tuïng kinh Caàu An:

*- Di Laïc Chôn Kinh &
Kinh Cöùu Khoå.

		*- Tuïng kinh Saùm Hoái
		

*- Côm chay thaân maät.
Ngaøy Thöù Tö 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.

Ngaøy Thöù Hai 30-12-2013)

6.15 PM:

		

		

*- Côm chay thaân maät.

GHI CHUÙ: Ngoaøi caùc buoåi cuùng treân,
Chöùc vieäc vaø ñoàng ñaïo thay phieân nhau
Cuùng Töù Thôøi.

Lieân laïc

BAÛN TIN THEÁ ÑAÏO

Email: banthedao@comcast.net
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Thánh Thất Cao Đài Kitchener Canada
cứu trợ nạn nhân traän luït Hayan (Philippines)
Hưởng öùng lời kêu gọi của Cơ Quan Đại Diên Cao Đài Hải Ngoại, vào ngaøyThứ bảy 23 Nov.2013 vừa qua đồng
Đạo thuộc TTCDKW đã làm Lễ Cầu siêu cho nhửng người Philippines đã tử vong vỉ cơn bảo Hayan được siêu
thăng tịnh độ,đồng thời cũng cầu nguyện cho hằng triệu người đang găp nạn ,thương tật, đói khát,mất hết nhà
cửa,được sớm hồi phục đời sông.
Cùng ngày Baøn Trò Söï Thaùnh Thât đã cấp tốc kêu gọi đồng Đạo đang có mặt đóng góp phần cứu trợ, Keát quaû soá
tieàn quyên đươc đã được trao thẳng cho tổ chức VOICE hiện đang công tác cứu trợ tại Philippine mà người đại
diện là Luaät Sö Trinh Hội (vừa đến Toronto )

Lễ Cầu nguyện tại Thaùnh Thaát Kitchener

HT Nguyễn Tấn Phát trao tiền cho LS Trịnh Hội

Hiện nay Baøn Trò Söï và đồng Đạo vẫn đang tiếp tục vận động, kêu gọi đóng góp vào chương trinh cứu trợ này

ÑOAØN ÑAÏI ÑAO THANH THIEÁU NIEÂN CAO ÑAØI WICHITA
LAÏC QUYEÂN GIUÙP CÔN BAÛO PHILLIPINES
Hoâm Thöù Baûy vöøa qua, ngaøy 30 thaùng 11, 2014. Ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Ñaïi Ñaïo Cao Ñaøi Wichita ñaõ ñeán caùc
cô sôû Thöông Maïi laïc quyeân giuùp cho naïn nhaân traän
baõo Phillippines raát laø thaønh coâng. Caùc em beù caàm
thuøng - posters quyeân goùp tieàn troâng thaät laø deã thöông
.,Khaùch haøng vaøo chôï caùc em noùi laø “Good morning Good afternoon, vaø khi ñöôïc aân nhaân naøo ñoùng goùp thì
noùi: “Thankyou, have a good day. Moãi laàn ñi nguyeân
goùp khoâng gì vui hôn khi nhaän ñöôïc nhöõng lôøi ñoäng
vieân cuûa AÂn Nhaân Myõ vaø ngöôøi Vieät. Hoï noùi:
”Good job - thank you for your good work - keep your
good work - thank you for do the job for us - Toát quaù,
caùc chaùu thaät laø ngoan ngoaõn, deã thöông.”
Caøng xuùc ñoäng hôn laø:
(1)”Coù moät Chò aân nhaân ñaõ phaùt tieàn cho töøng ñöùa con
- keâu goïi töøng ñöùa con cuûa Chò ñeán boû tieàn vaøo thuøng
													 Trang
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Donation. Chò noùi: “Taäp cho caùc chaùu laøm töø thieän cho quen, vaø choã naøo laøm töø thieän laø Chò saün saøng giuùp.”
(2) Laàn naøo ñeán ñòa ñieåm Thöong Maïi Thaùi Bình laïc quyeân Töø Thieän bao giôø cuõng ñöôïc caùc Anh Chò - Coâ
Baùc nhaân vieân heát loøng giuùp ñôõ. Ñoaøn Thanh Thieáu Nieân Cao Ñaøi trong coâng taùc laøm töø thieän. Nhöõng lôøi noùi,
nhöõng haønh ñoäng cöû chæ cao caû ñoù, laøm cho caùc chaùu khoâng meät moõi tieáp tuïc xuoáng ñöôøng ñeå ñem veà soá tieàn
giuùp ñôõ nhöõng naïn nhaân khoán khoå. Khoâng bieát noùi gì hôn, Caùm ôn quí vò aân nhaân thaät nhieàu . Caùm ôn nhaân
vieân - khaùch haøng - caùc Chuû tieäm cuûa caùc trung taâm thöôïng maïi ñaõ tin töôûng Ñoaøn Thanh Nieân Ñaïi Ñaïo Cao
Ñaøi trong coâng taùc laïc quyeân ngaøy hoâm nay ñöôïc thaønh coâng .
Ñöôïc bieát toång soá tieàn do caùc cuoäc laïc quyeân töø caùc cô sôû Thöông Maïi, quí vò aân nhaân vaø ñoàng Ñaïo leân tôùi
$2080.10. Soá tieàn naøy, caùc em ñaõ gôûi tröïc tieáp ñeán vaên phoøng American Redcross ñòa phöông vôùi ñaày ñuû hình
aønh vaø chöùng töø ghi nhaän.
Caàu nguyeän Ôn Treân ban Hoàng AÂn ñeàn töøng aân nhaân. Caùm ôn caùc baäc Cha Meï Myõ ñaõ dìu daét caùc em laøm coâng
taùc Töø Thieän naøy. Vaø moät buoåûi leã daâng lôøi Caàu Nguyeân vaø tuïng “Di Laïc Chôn Kinh” ñeå caàu nguyeän Ñöùc Chí
Toân, Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng nhaân Ñaïi Leã Haï Ngöôn vaø kyõ nieäm naêm thöù 89 ngaøy Khai Ñaïi
Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä ñeå caàu xin söï an laïc cho nhaân daân vaø chính phuû Phi Luaät Taân.
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Ra mắt Tân Ban Thường Vụ
Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ
(VienDongDaily.Com - 13/12/201
Thanh Phong/Viễn Đông

Chủ Tịch: Giám Mục Trần Thanh Vân (Tin Lành)
Phụ Tá Nội Vụ: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện
(Phật Giáo).
Phụ Tá Ngoại Vụ: Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Cao Đài)
Tổng Thư Ký: Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa
Hảo).
Ủy Viên Pháp Luật: LS Phạm Văn Phổ
Tân Chủ Tịch Ban Thường Vụ HĐLT, GM TL Trần
Thanh Vân cám ơn Hiền Tài Chủ Tịch và các thành
viên HĐLT đã tín nhiệm ông trong chức vụ Chủ Tịch
Ban Thường Vụ. Với cương vị này, ông sẽ cùng các
Hội Đồng Liên Tôn (ngồi hàng ghế đầu) phía sau là Ñại thành viên HĐLT phục vụ cộng đồng trong tinh thần
Diện Cộng Ñồng và các hội đoàn tham dự lễ ra mắt tân dấn thân, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.
Ban Đại Diện HĐLT VN tại Hoa Kỳ.
Với thành phần như trên, chúng ta không thấy có đại
WESTMINSTER – Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm 12-12diện của Công Giáo. Điều này được giáo sư Nguyễn
2013 Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức
Thanh Giàu (PG Hòa Hảo) cho biết, “Phải nhìn nhận
buổi ra mắt tân Ban Đại Diện tại hội trường Châu Đạo
rằng nếu không có Linh mục Nguyễn Uy Sỹ (nguyên
Cao Đài Nam California ở Westminster.
Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN) hỗ trợ hết lòng
Tham dự buổi lễ ra mắt tân Ban Đại Diện HĐLT có Luật thì không thể có cuộc bầu cử Cộng Đồng với con số cử
sư Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ tịch) và Hội Đồng Đại Diện tri lớn lao như vậy, và khởi đầu ngày thành lập, tất cả
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, ông Nguyễn các vị trong HĐLT đều được bổ nhiệm bởi người đứng
Mạnh Chí (Chủ tịcH) và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng, đầu trung ương của một giáo hội, chẳng hạn bên Công
ông Nguyễn Văn Cừ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Giáo thì phải do Liên Đoàn Công Giáo Hoa Kỳ chứ
Đồng Người Việt Los Angeles), Niên trưởng Phan Kỳ không phải ở tại Orange này bổ nhiệm đâu.
Nhơn (Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay
Sai), Chiến hữu Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng Cảnh “Cũng như chúng tôi được Giáo Hội Trung Ương Phật
Sát Quốc Gia VNCH), ông Phan Ngọc Lượng (Chủ Tịch Giáo Hòa Hảo ở khắp Hoa Kỳ và ở Canada bổ nhiệm
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ), cô Asia Thanh (Đại diện văn tôi vào đây chứ không phải tự nhiên tôi vào đây như có
phòng NS Lou Correa), Anh Lý Vĩnh Phong (Đại diện nhiều ông nói, ai bầu ông đại diện? Đoàn thể của tôi,
Giới trẻ), cô Nguyễn Thu Hà (Trưởng Đoàn Young Ma- tôn giáo của tôi đã bầu tôi làm Hội Trưởng miền Nam
rines); bà Bích Ngọc và các chị Nguyễn Xuân Mai, Thanh Cali, tất cả đại diện PGHH ở Hoa Kỳ và Canada cử tôi
Vân, Thu Thủy Phò, Hòa Đào, Hoàng Kim Thanh, cô làm đại diện với đầy đủ thẩm quyền quyết định tại chỗ
Quỳnh Hoa thuộc Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ gốc Việt, những ý kiến nào của PGHH.
các ông Phát Bùi, Trương Văn Song và Hứa Trung Lập
cùng một số cơ quan truyền thông.
“Thành ra cái thành quả của Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, Giáo sư Nguyễn Thanh đã làm cho tôi luôn luôn lúc nào họp HĐLT tôi cũng
Giàu giới thiệu Hiền Tài Phạm Văn Khảm, đại diện nhắc đến LM Nguyễn Uy Sỹ, và qua đây chúng tôi cũng
HĐLT nói lời chào mừng và tuyên bố mãn nhiệm, đồng mong rằng Hiền Tài Phạm Văn Khảm và bây giờ là
thời giới thiệu tân Hội Đồng Đại Diện HĐLT với thành Giám Mục Trần Thanh Vân, một lần nữa, sau kỳ ra
mắt này rồi thì quý vị làm sao để kỳ họp tới chúng ta
phần nhân sự như sau:
													 Trang
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sẽ có mặt một vị đại diện của Công Giáo ở trong HĐLT
này. Đó chẳng những tôi mà tất cả các đoàn thể ở miền
Nam Cali đều mong muốn, vì sự hiện diện của một
Linh Mục rất có ý nghĩa trong công cuộc chung của
chúng ta.”
Một số vị đã lên chúc mừng tân Hội Đồng Đại Diện
HĐLT, trong đó có niên trưởng Phan Kỳ Nhơn. Sau lời
chúc mừng, ông cho biết, nhiệm kỳ của Hội Đồng Liên
Tôn kết thúc trùng với kết thúc nhiệm kỳ của Cộng
Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào năm 2015.
Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn mong đến ngày đó, HĐLT
sẽ một lần nữa làm công việc đứng ra tổ chức thống
nhất một Cộng Đồng, vì hiện nay chúng ta vẫn có hai
Cộng Đồng.

Trả lời câu hỏi của Viễn Đông: Liệu đến năm 2015,
HĐLT có đứng ra làm công việc như đã làm hơn 10
năm trước đây là vận động bầu cử thống nhất một
Cộng Đồng như mong muốn của niên trưởng Phan Kỳ
Nhơn và cũng là ước mong của mọi người trong Cộng
Đồng?
Tân Chủ Tịch HĐLT, GM Trần Thanh Vân quả quyết
“Nếu đồng bào và các hội đoàn yêu cầu, chúng tôi hứa
sẽ đứng ra một lần nữa vận động tổ chức bầu cử để có
một cộng đồng duy nhất tại Nam California.”

10 Nhaø Thôø laï treân Theá Giôùi
1. Nhà thờ Lego (Hoà Lan)

Xếp hình Lego không chỉ là đồ chơi dành cho trẻ em,
mà cũng có thể là vật liệu để xây nên một nhà thờ nguy
nga. Nhà thờ Lego tại Hoà Lan. Toàn bộ nhà thờ xử
dụng gạch Lego được phóng to gấp trăm lần so với
món đồ chơi Lego thông thường. Kiến trúc sư Michiel
de Wit và Filip Jonker đã xây nhà thờ Lego trong cuộc
lễ Grenswerk ở thành phố Enschede, Hoà Lan.

2. Nhà thờ sinh học (Ý)

Tọa lạc ở vùng ngoại ô Bergamo, dưới chân núi Monte Arena, nhà thờ cây do nghệ sỹ Ý, Giuliano Mauri,
là một trong những kiến trúc sinh học độc đáo nhất.
Năm 2001, tình yêu thiên nhiên đã khơi nguồn cảm
hứng để nghệ sỹ này phác thảo dự án ở Bergamo – nhà
thờ làm toàn từ cây. Đáng tiếc, nghệ sỹ này qua đời vào
năm 2009 và không bao giờ nhìn thấy “đứa con tinh
thần” của ông lớn lên.

Khung của nhà thờ cây gồm 42 cột gỗ thông, những
cành cây hạt dẻ và vây phỉ góp sức hỗ trợ cấu trúc này,
bao quanh các cây non phía dưới. Theo thời gian, cây
cối sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn và cấu trúc gỗ ban
đầu sẽ không còn cần thiết. Như vậy, nhà thờ sẽ luôn có
màu xanh của lá và đây là công trình nhân tạo từ thiên
nhiên. Hiện tại, 6.000m gỗ hạt dẻ và 1.800 cây thông đã
được dựng khung, khi những cây sồi con đủ lớn, cũng
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là lúc khung gỗ mục để nhường chỗ cho nhà thờ thân
thiện với môi trường.

3. Nhà thờ xương người (Cộng hòa Czech)

Ý tưởng dựng nhà thờ băng đã được hình thành cách đó
100 năm, năm 1911. Lúc ấy dân làng Mitterfirmiansreut
thường phải đi bộ 90 phút mới có thể đến được nhà thờ
gần nhất nằm trong làng Mauth. Chính vì vậy, họ đã
nảy ra ý tưởng xây dựng nhà thờ tuyết, với hy vọng thu
hút sự chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của mình.
Nhà thờ băng ở Mitterfirmiansreut tốn khoảng 100.000
euro và 1.400 mét khối tuyết để hoàn thành.

5. Nhà thờ xe tăng (Hoà Lan)

Sedlec Ossuary không có gì khác biệt khi quan sát từ
bên ngoài. Đây là một nhà thờ nhỏ ở Sedlec, Kutna
Hora, Czech. Nhưng khi bước vào bên trong, bạn sẽ
phải ngạc nhiên vì nhà thờ, được trang trí bằng hơn
40.000 xương người. Cũng vì thế mà người ta gọi đây là
Nhà thờ Xương.

4. Nhà thờ băng (Đức)

Người dân làng Mitterfirmiasreut, Đức, đã xây dựng
nhà thờ băng tuyết này trong năm 2011, tại khu rừng
Bavaria, gần biên giới với Cộng hòa Czech. Nhà thờ
thực sự đẹp vào mỗi buổi tối khi có ánh sáng xanh độc
đáo. Ngày 28 tháng 12 năm ngoái, nhà thờ mới mở cửa
chào đón vị khách đầu tiên, mặc dù người dân hy vọng
nó sẽ được khánh thành trước dịp Giáng sinh. Vì thiếu
tuyết để xây nên kế hoạch đó bị hoãn.
													 Trang
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Một ứng viên nữa cho danh hiệu nhà thờ “lạ” đến từ
đất nước Hoà Lan. Nghệ sỹ Chris Kuksi đã dựng lên
nhà thờ xe tặng đặc biệt này, nhằm truyền thông điệp
hòa bình. Chân của nhà thờ làm từ một chiếc xe tăng
cũ, khẩu pháo của xe tăng vẫn được giữ nguyên vẹn.

6. Nhà thờ nổi (Hoà Lan)

Nhà thờ nổi có thể đón tiếp 30 vị khách. Hiện tại, nhà
thờ nổi Transparante Kerk đang thực hiện chuyến chu
du khắp đất nước Hoà Lan. Tuy nhiên, nhà thờ không tổ
chức các nghi lễ truyền thống mà chủ yếu dành cho các
hoạt động nhấn mạnh tới triết học và giá trị quan trọng
của cuộc sống.

7. Nhà thờ trong suốt (Bỉ)
Nhà thờ đặc biệt này do kiến trúc sư Pieterjian Gijs và
Arnout Van Vaerenbergh, tạo ra với thiết kế trong suốt
dưới ánh nắng mặt trời.
Nằm trên vùng đất Haspengouw, Bỉ, nhà thờ là một
phần của dự án nghệ thuật sắp đặt, có tên Z-OUT nhằm
thực hiện những kiến trúc không tưởng ở những nơi
công cộng tại Hoà Lan trong suốt 5 năm qua. Nhà thờ
trong suốt có kết cấu chia từng lớp với 2.000 tấm thép.
Tùy thuộc vào hướng nhìn, nhà thờ này có thể trở nên
vô hình.

Chắc chắn chỉ có thể gặp nhà thờ nổi ở Hoà Lan, nhà
thờ Transparante Kerk. Có thể tưởng tượng nhà thờ
nổi giống như nhà hơi mà các em bé vẫn chơi ở công
viên. Transparante Kerk dài 5m, rộng 6m và cao 8m,
bao gồm cả tháp chuông.

8. Nhà thờ nhỏ nhất thế giới (Mỹ)
Cross Island Chapel, nhà thờ nhỏ nhất thế giới nằm trên một bục gỗ nổi đặt giữa một ao
nhỏ. Nhà thờ được dựng lên từ năm 1989, mặt sàn chỉ rộng khoảng 1,2m x 2m và chỉ đủ
chỗ cho 2 người. Tất nhiên, muốn ghé thăm nhà thờ này, người ta phải đi lại bằng thuyền.
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9. Nhà thờ xe lửa (Nga)
Trông nhà thờ này có vẻ hơi quái đản, nhưng đây
lại là ý tưởng xây dựng nhà thờ nhanh nhất, và
rất phổ biến ở nước Nga. Người ta tận dụng toa
xe lửa cũ để làm nhà thờ.

10. Nhà thờ trên đỉnh núi (Georgia)
Nhà thờ vắt vẻo trên đỉnh núi
Nhà thờ độc đáo này nằm trên đỉnh cột đá
Katskhi, cách thành phố nhỏ Chiatura khoảng
10km, thuộc nước Georgia - một quốc gia nhỏ
có biên giới tiếp giáp với châu Âu và châu Á.
Không chỉ đặc biệt bởi nằm ở độ cao gần 40m
so với mặt đất, nhà thờ còn thu hút khách du lịch
bởi kiến trúc lạ lùng của nó. Nhà thờ nhỏ nằm
trên đỉnh núi được xây dựng trong khoảng thế kỷ
thứ 6 - thứ 8 và có nguồn gốc ngoại giáo, được xem
là biểu tượng của sự thịnh vượng.
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