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Tin Đạo sự
THÁNH THẤT CAO ĐÀI
HOUSTON, TEXAS

( Tóm tắt Tin mới trong tháng 2/2013)
__________
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Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quí Đồng Đạo
khắp nơi cùng chung lòng, chung sức với chúng
tôi để Đạo CĐ có được một Thánh Thất uy nghi
vươn lên trong bầu trời Hải Ngoại, hỗ trợ cho việc
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO…Hiện công trình đã
qua được hơn 70% rồi, xin quí Đồng Đạo tiếp sức

1- Xây cất Thánh Thất CĐ Houston Texas
Đây là công đoạn vô cùng khẩn trương, khó
khăn, tế nhị và rất là phức tạp. Mặc dù Đồng Đạo
thuộc Thánh Thất CĐ Houston Texas đều tận
lực hy sinh, làm thế nào để kịp AN VỊ THÁNH
TƯỢNG trong thời gian từ 30/08/13 đến 01/09/13.

SƠN XONG PLAFOND DÙ BÁT QUÁI ĐÀI VÀ
GIAN GIỮA

2- Sinh hoạt Đạo
Mặc dù rất vướng bận về việc xây dựng Chánh
Điện đầy khó khăn nhưng Đồng Đạo Houston
thuộc Thánh Thất đều tích cực tham dự các thời
THÁNH THẤT HOUSTON HOÀN THÀNH 70%
cúng; ĐẠI ĐÀN rước Chư Thánh ngày chủ nhựt
* Khó khăn về kỷ thuật:
10/02/13; Đại Đàn Vía Đức Chí Tôn mùng 09
Công trình trong giai đoạn nầy rất xa lạ và tháng Giêng và Đại Đàn Lễ Thượng Ngươn Rằm
phức tạp đối với công thợ Hải ngoại là lấp ráp các tháng Giêng âm lịch.
biểu tượng, các loại CÙ NÓC, CÙ MÁI…sao cho
đúng vị trí. Điều rắc rối nhất là Plafond Dù Bát
Quái Đài, plafond Dù Nóc …rất xa lạ đối với họ
nên phải nghiên cứu khá lâu, mất rất nhiều thì giờ.
* Khó khăn về Tài Chánh:
Vì công trình phức tạp nên nhà thầu khó lượng
định giá cả đúng mức nên thường đến giai đoạn
chót bị lỗ lã có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Ngoài
ra, giai đoạn nầy lại nảy sanh ra nhiều việc bất
ngờ, tốn kém ngoài dự liệu mà khả năng đồng
đạo địa phương khó bù đắp được. Do đó, hiện giờ
chúng tôi đang gặp hoàn cảnh rất bấp bênh không
biết có hoàn thành như ý nguyện không?!
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GHI DẤU
Một số hình ảnh ban đầu

HT. TRỊNH QUỐC THẾ ĐỌC BÀI 2
SAU ĐÀN CÚNG

Đồng Đạo đã tham dự đông đủ, nghi thức
cúng kiến Đại Đàn có đủ NHẠC và LỄ SĨ. Trong
các ngày TẾT các cháu Thanh Thiếu Niên tham
dự khá nhộn nhịp, vui tươi, nhận lì xì và tập cúng
kiến.
Ngày mùng một Tết Quí Tỵ, mưa rơi lắc rắc
tại Thánh Thất CĐ Houston Texas, mọi người cảm
nhận như nước Cam Lồ đang chan rưới Hồng
Ân cho Thánh Thất mới, hình ảnh của Bạch Ngọc
Kinh giáng thế tại Hải Ngoại.
HT Nguyễn Ngọc Nương cảm ứng làm 4 câu
thơ và đọc tại Thánh Điện sau đàn cúng:
CẢM TÁC ĐẦU XUÂN
Đầu Xuân cam lộ rưới trần gian
Nhân thế nào hay Thượng Đế ban,
Bạch Ngọc Cảnh Thiên chừ giáng thế
Thần Tiên Thánh Phật ngự tâm an!
Ngọc Nương
* Hiền Tài Trịnh Quốc Thế lược ghi.
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đến 2 tiếng mới chấm dứt. Bài thảo luận mang lại
kiến thức và un đúc đức tin cho chư Đồng Đạo.
Đa số tỏ ý mong chờ buổi thảo luận giáo lý kế
Từ sau Đại lễ Rằm Hạ Ngươn và Lễ Kỷ Niệm tiếp.
Khai Đạo (năm thứ 88), một số sinh hoạt Đạo sự
tại Tộc đạo Thánh Thất Seattle được ghi nhận như
sau:
1- Cúng đàn Chúa Giáng Sinh: Tổ chức vào
Chúa Nhựt 23-12-1012, mặc dù ngoài trời mưa
lâm râm, nhưng chư Đồng Đạo tham dự cũng khá
đông.

Sinh hoạt Đạo sự
THÁNH THẤT SEATTLE

Sau đàn cúng, hiền huynh Q Đầu Tộc nói về
sự tái lâm của Đức Chúa. Hiền huynh chứng minh
sứ mạng của Chúa tái lâm hay của Đức Phật Di
Lạc là giống nhau nên hai vị chỉ là một. Có điều là
ngày nay người ta đang đi tìm kiếm Chúa tái lâm
hay Phật ra đời ở đâu và thời gian nào ?
Nhưng trong cửa Đạo Cao Đài qua biểu tượng
nơi Tòa Thánh cũng như qua Kinh Tận độ chúng
ta biết rất rõ là Ngài đã và sẽ xuất hiện trong cửa
Đạo Cao Đài. . . Đây là niềm vinh hạnh cho người
môn đệ Cao Đài vậy.
2- Buổi sinh hoạt “Cùng Học Giáo Lý”.
Thánh Thất Seattle đã tổ chức buổi “Cùng
Học Giáo Lý” vào Chúa Nhựt 16-12-2012, theo
Chương trình và đề tài của Cơ Quan Đại Diện đề
ra. Sau đàn cúng xong chư huynh tỷ ở lại tham dự
cùng học giáo lý khoảng 16 vị. Đề tài được thảo
luận kỳ nầy là “Tại Sao Đạo Cao Đài gọi là Đại
Ấn Xá” ?
Chư Huynh Tỷ thảo luận rất hào hứng, thời
gian dự trù khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng kết cuộc
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3- Buổi họp Chung niên Nhâm Thìn:
Hàng năm Thánh Thất Seattle tổ chức họp
chung niên vào ngày lễ Đưa Chư Thánh Triều
Thiên.
Năm nay, Lễ Đưa Chư Thánh được tổ chức
vào ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Thìn (nhằm
03-02-2013).
Sau đàn cúng xong, phiên họp bắt đầu lúc 1:
30 PM, gồm chư Chức sắc, Chức việc và Đồng
Đạo khoảng 40 người nghe các Ban bộ tường
trình thành quả đạt được trong năm qua.
Nhìn chung tương đối rất khả quan về các
phương diện: Công vụ phát triển cơ sở, Lễ vụ kiện

toàn nghi lễ, Hộ vụ gia tăng ngân quỹ, Lương vụ
chu toàn nấu ăn mỗi tuần mà không cần xuất quỹ,
Lớp Việt Ngữ tiến bộ, Nhóm học Giáo lý đều đặn
mỗi tuần (phái nữ). . .
Về chương trình dự trù cho năm tới, ngoài
các sinh hoạt thường xuyên, một số công tác cần
thực hiện như:
Sửa chửa Thánh Thất (đang chờ có Giấy phép)
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như dời nhà bếp ra bên ngoài hậu điện Thánh Thất
để tránh mùi nấu nướng xông lên nơi thờ cúng,
hoàn chỉnh nơi chánh điện và hậu điện. Ngoài
ra, ngôi nhà mới mua bên cạnh cần phải được tu
sửa rất nhiều để mở rộng phạm vi sinh hoạt của
Thánh Thất.
Về các buổi cùng học giáo lý: Năm rồi qua 2
kỳ giáo lý, quý Huynh Tỷ rất hân hoan và thấy
có lợi ích mở mang kiến thức Đạo, nên năm mới
dự trù sẽ tổ chức ít nhứt mỗi tháng một kỳ và
khuyến khích chư Đồng Đạo tham dự đông đủ
hơn nữa.
Đại Đạo Thanh Niên Hội: Các em dự trù tổ
chức Trại Hè vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ (July,
4, 2013), mời ĐĐTNH các nơi về tham dự (ước
tính khoảng 50-60 người).
BTS Thánh Thất Seattle và các em ĐĐTNH/
WA sẽ có kế hoạch tiếp đón quý Huynh Tỷ bên Úc
có nhã ý muốn tham quan vài thắng cảnh ở tiểu
bang Washington cũng như thành phố Vancouver,
Canada, nhân dịp tham dự Đại Hội của CQĐDCĐ/
HN, Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Lễ An vị
Thánh Tượng TT Cao Đài Houston dự trù vào đầu
tháng 9/2013 (vào dịp Lễ Labor Day) tại Thánh
Thất Houston, Texas sắp tới.
4- Mừng Xuân Quý Tỵ.
Năm nay vùng Tây Bắc , thời tiết không lạnh
lắm cũng không có mưa phùn nên Thánh Thất
Seattle đêm Giao thừa đón tiếp rất đông chư Đạo
tâm đạo hữu. Về phần trang trí trong điện có tiến
bộ là tấm diềm tượng Tam Giáo và Ngũ chi được
thực hiện nhờ cơ duyên có gia đình vị đạo hữu
mới đến có người chuyên môn về mỹ thuật vẽ
kiểu rèm mây phối hợp với các em thanh niên đã
hoàn thành tấm diềm trông cũng đẹp mắt.
Sau Đàn lễ Tý thời rước chư Thánh, hiền
huynh Q Đầu Tộc đọc lời chúc Tết. Sau những lời
chúc thông thường, hiền huynh nhấn mạnh chúng
ta phải làm thế nào để được về cùng Thầy trong
nội kiếp sanh nầy đó mới là điều quý báu nhứt.
Chúc Tết xong đến phần phát lộc trong mỗi
bao lì xì có tiền tượng trưng và có 4 câu thi lấy từ
quyển Đạo Sử của Bà Đầu Sư nói lên hoàn cảnh
người đó, mà có nhiều người thấy rất đúng.
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Sau phần phát lộc, BTS phát giấy khen thưởng
cho các em đồng nhi và Lễ sĩ sinh hoạt đều đặn
và vài đạo hữu có thành tích xuất sắc trong năm.

Sau đó chư Đồng Đạo bước xuống hậu điện,
tay bắt mặt mừng chúc tụng nhau vui vẻ, quyện
cùng khói nhang trên bàn thờ Cửu Huyền và cũng
có cành đào, cành mai (giả) khoe sắc đượm không
khí ngày xuân dân tộc. . .
5- Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn.
Chúa Nhựt, nhằm mùng 8 tháng Giêng AL,
nhưng BTS thiết lễ Vía Đức Chí Tôn luôn. Buổi
sáng sau khi mãn lớp học độ 11 giờ, một số các
em học sinh lớp Việt Ngữ đứng sắp hàng tề chỉnh
trước Bàn Tri Sự và chư Đồng Đạo cùng hát bài

Chúc Tết và xong rồi các vị lì xì cho các em trong
không khí vui tươi nhộn nhịp. . .
Đến Ngọ thời, bắt đầu Đàn lễ trang nghiêm,
tất cả tâm thành kỉnh dâng lên Đại Từ Phụ, năm
nay nghi thức hoàn chỉnh không có điều sơ suất.
Sau khi mãn đàn, hiền huynh Q Đầu Tộc
đọc lại bài thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh
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thuyết vào ngày Vía Đức Chí Tôn năm Đinh Mùi
(1967).
Đức Ngài nhắc nhở: Trong cửa Đạo, người
quyết chí tu hành phải chuyên lo trau giồi hạnh
đức, bồi bổ tinh thần, lánh chốn phồn hoa cạnh
tranh mồi phú quí. .
Kế đó là phần cúng sao, cũng có mâm cát
cắm đèn cầy, tất cả vào cầu nguyện xong rồi tụng
Kinh Di Lặc, Cứu Khổ và Sám Hối.
Trước khi tụng Kinh, hiền huynh Q Đầu Tộc
có vài lời nhắc nhở chung là việc cúng sao hạn
là do tập quán Ông Bà để lại, nhưng cách hay
nhất để tiêu tai, giải nạn và cho vận mạng hanh
thông là phải lập nhiều âm chất thì tự nhiên tai
nạn được hóa giải cũng như lời Đức Phật ví dụ lấy
nắm muối bỏ vào 1 ly nước thì vị rất mặn, nhưng
cũng nắm muối đó bỏ vào một bình nước thật to
sẽ không còn thấy mặn nữa. . . . .

chưa tổ chức khánh thành được vì chưa thực hiện
xong Cổng Tam Quan và Cột Phướng do nhà thầu
hủy bỏ hợp đồng vì sơ đồ chưa được chấp thuận
của chính quyền thành phố.
May duyên có hai hiền đệ Nguyễn Kinh Luân
và Lâm Thành Danh con em nhà Đạo đứng ra
nhận vẽ đồ án và tiếp tục xin phép và đã được
Thành phố chấp thuận (chiều cao 45 feets) .
Tộc Đạo tiến hành khảo giá với nhà thầu và
việc thực hiện được tiến hành thuận lợi nhờ sự
yểm trợ công quả 5,000 USD của Hiền Tỷ CTS
Phạm Thị Thu Tuyền, Hương Đạo Arlington.

(Tin gởi từ TT Seattle- HT. Mai văn Tìm)

Đến nay, chỉ còn gắn ít hoa văn và hoa sen
dưới chân cột Phướng cũng như lót gạch bông
trước mặt tiền kể cả 5 cấp cùng với chung quanh
cột Phướng là hoàn tất.
Đồng Đạo Thánh Thất và ĐTPM DallasFortWorth hết sức vui mừng vì nhìn thấy Cổng
Tam Quan và Cột Phướng gần hoàn tất và toàn
cảnh của Thánh Thất Cao Đài không những đẹp
đẽ, khang trang, mà còn hiển lộ vẻ uy nghi, thiêng
liêng của một nơi thờ tự Đấng Cao Đài Ngọc Đế,
Đấng Cha chung của nhơn loại. Thật là huyền vi
mầu nhiệm.
2- Xây dựng Hội Trường của Thánh Thất:
Sau nhiều phiên họp được tổ chức để bàn thảo,
việc xây dựng Hội Trường Thánh Thất với diện
tích dự trù xây dựng khoảng 3500 sq feets đã và
đang là mối ưu tư của Tộc Đạo và Quản Tộc Đạo
và Đồng Đạo tại địa phương.
Mãi đến phiên họp ngày 20-1-2013 tại hậu
trường Thánh Thất với sự tham dự gồm Hành
chánh, Phước Thiện và các em ĐĐTN (buổi họp
trên 60 vị tham dự, đông nhứt từ trước tới nay)
vấn đề xây Hội Trường xem như đã được giải
quyết qua quyết tâm thực hiện với sự yểm trợ
tài chính của Đồng Đạo trong đó có sự góp phần

Sinh hoạt Đạo sự
THÁNH THẤT DALLASFORTWORTH ( TX )

(Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2013)
*Niềm vui mới: “Thánh Thất Dallas-Fort
Worth và Điện Thờ Phật Mẫu đang trên đà phát
triển”.
Tính từ sau Lễ Khai Đạo đến 20-1-2013,
Tộc Đạo và Ban Quản Tộc Thánh Thất và Điện
Thờ Phật Mẫu Dallas-FortWorth cùng bổn Đạo
địa phương đã có nhiều nỗ lực thực hiện một số
Đạo sự chính làm nền cho sự ổn định và phát triển
trong giai đoạn tới.
1- Hoàn tất cổng Tam Quan, Cột Phương,
lót gạch, trang trí hàng rào của Thánh Thất:
Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu DallasFortWorth, Texas được xây dựng theo mẫu Tòa
Thánh Tây Ninh, nhờ vào sự quyết tâm của Đồng
Đạo tại địa phương và sự ủng hộ nhiệt tình của
Đồng Đạo khắp nơi. Sau Lễ An Vị Thánh Tượng
vào ngày 3 tháng 10 năm 2009, đến nay cũng
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quan trọng của Quý Đệ Muội HTDP và Đại Đạo (9-12-N-Thìn), trong phần dẫn giải về Ngũ
Thanh Niên Hội.
nguyện, HH rất xúc động phát biểu kêu gọi anh em
Đồng Đạo hãy đoàn kết, yêu thương, tha thứ và
hỷ xả cho nhau để cùng nhau hoằng khai Đại Đạo.

(Theo ghi nhận được thì phần góp công quả
từ 27,000-32.500 USD và cho mượn số tiền là
25,000USD. Tổng cộng khoảng trên 52,000 USD,
trong đó có Đồng Đạo vừa góp công quả vừa cho
mượn để xây cất). Sắp tới Tộc Đạo và Quản Tộc
Đạo sẽ tiếp tục vận động sự yểm trợ của Đồng
Đạo tại địa phương, hy vọng sẽ đáp ứng đủ nhu
cầu tài chính cho công trình nầy.
Tộc Đạo giao cho hai hiền đệ Nguyễn Kinh
Luân, Thạc Sĩ Kỹ Sư xây dựng và hiền đệ Lâm
Thành Danh, Thạc sĩ kiến trúc giúp đảm nhận bản
vẽ và xin Giấy Phép. Theo dự trù, khi có Giấy
phép, sẽ đổ nền rồi làm lễ Khánh Thành Thánh
Thất, sau đó sẽ dần thực hiện theo khả năng theo
từng giai đoạn một cho đến khi hoàn tất.
Mặc dù rất bận rộn với công việc tại sở làm
của mình nhưng hai hiền đệ đã vui vẻ nhận lãnh
trách nhiệm giúp Đạo.
3- Chào mừng Hiền Huynh HT. Lê Thành
Hưng trở về Dallas và cùng sinh hoạt với Đồng
Đạo đồng thời đảm nhận phần Giáo lý sau đàn
cúng tại Thánh Thất.
Hiền Tài Lê Thành Hưng là một trong những
vị Hội Trưởng khai sơn phá thạch tiền nhiệm
ra công sức đóng góp phát triển Thánh Thất và
ĐTPM Dallas-FortWorth/TX. Hiền Huynh tâm
tình cho biết vì hoàn cảnh gia đình mới xa bạn
đạo, tuy nhiên tâm tư lúc nào cũng hướng về
mái ấm đại gia đình thờ Ông Cha, Bà Mẹ Thiêng
Liêng nơi đây.
Sau đàn cúng vào Ngọ Thời ngày20-1-2013

Trong hoàn cảnh khó khăn của Tộc Đạo trong
việc xây dựng Hội trường, gia đình Hiền Huynh
& Hiền Tỷ hoan hỷ công qủa 5,000 mỹ kim và sau
đó còn hứa cho mượn thêm 10,000 USD.
4-Tán thưởng công sức quý Huynh Tỷ, Đệ
Muội đóng góp cho Thánh Thất thời gian qua:
Cũng trong phiên họp ngày 20-1-2013 nói
trên, HH CTS Q. ĐTĐ đề nghị toàn thể hội trường
tán thưởng những vị sau đây:
* Về Xây dựng và Giáo Lý: Gồm có HH
HTDP Trần Công Bé, Chủ Trưởng Phước Thiện;
HH HTDP Nguyễn Văn Đông, Trưởng Ban Giáo
Lý , HH Phạm Văn Mộc, HH Đỗ Văn Phải, HH
Trần Văn Mỹ .
Chư vị nói trên đã miệt mài, không quản cực
nhọc, có nhiều sáng kiến trong công việc, suốt
năm 2012 hy sinh cho Đạo theo đuổi công trình
xây dựng cổng Tam Quan, hàng rào, cột Phướng,
cột cờ, thực hiện việc trang trí tạo cho mặt tiền
Thánh Thất,...cũng như đã bỏ công sức sưu tầm
nghiên cứu và hướng dẫn về giáo lý cho Đồng
Đạo để vững bước trên đường tu tập.
* Về Hậu Cần: Gồm có (06 vị): Hiền Tỷ Võ
Thị Yến Tuyết phu nhân của H/Tài Hưng (trở về
sát cánh cùng Quý Hiền Tỷ nơi đây) - Hiền Tỷ
Trần Thị Nam Em Chủ Trưởng Phước Thiện Nữ
-Hiền Tỷ Nguyễn Thị Em thường trực Thánh Thất
- Hiền Tỷ TS Nguyễn Kiêm Hương, Hương Đạo
Arlington - Hiền Tỷ H/Tài Lê Thị Huệ Hường
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CTS Hương Đạo Dallas và Hiền Huynh TS Cao
Văn Triết phụ trách Lương Vụ.
Chư vị đã không quản ngày đêm gói bánh,
làm thức ăn chay bán gây qũy cho Thánh Thất mà
còn nấu thức ăn chay phục vụ cho các vị công qủa
hàng ngày.
5- Quận Hội ĐĐTNH/ DFW bầu Ban Chấp
Hành Nhiệm kỳ 2013-2015.
Trong việc bầu lại Ban Chấp Hành Quận Hội
ĐĐTNH, việc ứng cử, đề cử, bầu cử áp dụng theo
thể thức trực tiếp và công khai với kết qủa như
sau:
* Ban Chấp Hành:
-Hội Trưởng: PTS Trần Hồng Hà; Phó Nội
Vụ: Hiền Đệ Lâm Thành Danh; Phó Ngoại
Vụ: Hiền Đệ Thông Sự Lương Vương
Thiện.
-Tổng Thư Ký kiêm Ủy viên báo chí: Hiền
Đệ HTDP Lê Thanh Sơn.
-Thư Ký thường trực: Hiền Muội Mai Thị
Hồng Phúc.
-Thủ Qũy: Hiền Đệ Nguyễn Văn Đức.
* Ban Cố Vấn: Gồm có Hiền Đệ HTDP
Nguyễn Sơn, Hiền Đệ Trần Công Dân, Hiền Đệ
HTDP Thông Sự Nguyễn Kinh Luân, Hiền Đệ
Nguyễn Thanh Hùng.
Các Niên trưởng rất kỳ vọng vào BCH/
ĐĐTNH nhiêm kỳ mới 2013-2015 sẽ hoàn thành
tốt công việc của mình. Nhân dịp này HH CTS
Q.ĐTĐ kêu gọi các em Thanh niên Thanh nữ Đại
Đạo hãy mạnh dạn sớm dấn thân vào các chức vụ
Hành Chánh và Phước Thiện tại đia phương để
dần đảm nhận trọng trách tiếp nối thế hệ đi trước.
Chính các em thế hệ sau có đủ điều kiện về văn
hóa, trình độ học vấn và sức khỏe, có đủ năng lực
truyền bá Đạo Trời nơi Hải ngoại.
6- Học Giáo Lý:
*Tổ chức học GL cho Thanh Niên Đại Đạo:
Để giải quyết nhu cầu về tìm hiểu Giáo Lý
cho Thanh Niên Đại Đạo, theo đề nghị của Hiền
đệ Hội Trưởng ĐĐTNH, HH Nguyễn Văn Đông
Trưởng Ban Giáo Lý sẽ chuyển tài liệu cho Ban
Quản Trị Website của Thánh Thất và nơi đây sẽ
chuyển tiếp qua E mail đến cho các thành viên để
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mọi người cùng nhau tìm hiểu và học hỏi.
*Chương trình Cùng học Giáo Lý do Cơ
Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại tổ chức.
HH CTS Q.ĐTĐ trình bày sự lợi ích của
Chương trình Cùng Học Giáo Lý được Đồng Đạo
nhiệt liệt ủng hộ vì mọi người dều hiểu rằng “Tu
mà không học là tu mù” và học Giáo lý để “giữ
vững Đức Tin tôn giáo hầu cùng nhau bảo vệ nền
Chánh giáo”. Chí Tôn thường nhắc nhở đọc Giáo
lý sau đàn cúng cũng như Hội Thánh lập Hạnh
đường để hàng Giáo phẩm tu học để dạy lại tín đồ.
Trong nhiệm vụ quan trọng này, Đồng Đạo
đề cử Hiền Tài Lê Thành Hưng, Hiền Tài Nguyễn
Văn Đông cựu Q. ĐT New Orleans phụ trách vì
cả hai vị đều có nhiều kinh nghiệm về giáo lý và
phát thanh giáo lý, cùng HH HTDP Trần Công
Bé, Chủ Trưởng Phước Thiện đảm trách. Riêng
những ngày Lễ vía do HH CTS Q.ĐTĐ đảm trách.
7- Lập Trang Web cho Thánh Thất:
Hiền Đệ HTDP Lê Thanh Sơn được giới thiệu
lãnh lập Website cho Thánh Thất đã trình bày tên
và mục đích lập Website như sau:
- Tên: CAODAIGARLAND.ORG
- Mục đích: Quảng bá Đạo Cao Đài tại DFW
ra đại chúng, tập hợp trí thức để giúp nhau nhứt là
học sinh, sinh viên tìm học đúng các ngành sở cầu
khi vào Đại học.
Hiền đệ cũng kêu gọi ĐĐTNH họp tác cùng
các bậc trưởng thượng góp sức hầu Website được
phong phú.
8- Ban Hậu Cần hoạt động gây quỹ cho
Thánh Thất:
Hiền Tỷ Chủ Trưởng Trần Thị Nam Em cùng
với qúy Huynh Tỷ, Đệ muội phát động làm bánh ít
bán gây quỹ cho Thánh Thất. Buổi đầu, vì không
chuyên nghiệp, làm thì qúa vất vả mà kết qủa lại
thấp. Gặp may duyên, có Hiền tỷ Nguyễn Thu
Hồng là bào muội của thông gia Hiền Tỷ Hiền Tài
Lê Thị Huệ Hường từ Thánh Thất Orange Wood
đến thăm, chỉ cách thức gói bánh được nhiều
người ưa thích.
Sau đó được sự chỉ dẫn thêm của Hiền Tỷ Võ
Thị Yến Tuyết về bí quyết và phương pháp gói cả
bánh tét lẫn bánh chuối với chất lượng và hương
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vị rất đặc sắc được đồng hương ưa chuộng. Nhờ cay muôn đắng hầu dìu bạn đồng sanh đến nơi
vậy có số tiêu thụ khá cao, đây là sự khích lệ lớn Bồng Đảo.
cho các Hiền Tỷ nơi đây.
Hy vọng trong tương lai gần, hoạt động của
MAI TRẦN
Ban Hậu cần sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho
(Tường thuật từ Dallas, FortWorth, TX)
Thánh Thất, trước mắt đóng góp xây được Hội
trường để mọi người có cơ hội làm công qủa,
TIN ĐẠO SỰ
cũng như góp phần vào sự phát triển ổn định,
Thánh Thất WICHITA, KANSAS
vững chắc cho Thánh Thất về sau nầy.
9- Lễ đưa Chư Thánh:

Để kết thúc bản tin sinh hoạt Đạo sự, chúng
tôi vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ qúy Niên
Trưởng đã nằm xuống lót đường cho thế hệ tiếp
nối cũng như qúy huynh tiền nhiệm qúy Chức
việc cùng ban bộ đương nhiệm đã hy sinh dấn
thân lập công bồi đức trong tuổi đời còn lại với
ước nguyện phụng sự Đạo pháp dù cam chịu ngàn

Từ sau Rằm tháng 8 (Al. năm Nhâm Thìn)
đến sau Tết Nguyên Đán năm Quý Tỵ/2013, hoạt
động phục vụ nhân sinh và Đạo Pháp của BTS
và toàn Đạo Thánh Thất và ĐTPM Wichita, Bang
Kansas được ghi nhận như sau:
A- VỀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:
Vào mùa báo hiếu Vu Lan và Lễ tưởng niệm
Hội Yến Diêu Trì Cung năm nay (2012), Hành
Chánh Đạo đã tạo điều kiện thi ân lập công bồi
đức để đáp lại lòng háo sanh đại từ đại bi của hai
Đấng Đại Từ Phụ - Đại Từ Mẫu, Đức Quan Thế
Âm Bồ Tát. Từ khoảng giữa tháng 9 đến tháng
12/2012, nhiều công tác xã hội lần lượt được thực
hiện:
* Hưởng ứng chương trình Đại nhạc hội
gây quỹ, Thánh Thất và ĐTPM sở tại đã hĩ hiến
$100.00 để gởi yểm trợ Hội cứu trợ Thương Phế
Binh và Quả Phụ VNCH. Tuy số tiền nhỏ nhoi,
song thể hiện được tinh thần “Uống nước nhớ
nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, “Của tuy tơ tóc,
nghĩa so nghìn trùng”, tưởng nhớ công ơn của
các chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy
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sinh một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ
Tự Do cho nhân dân miền Nam VN, hiện sống
trong hoàn cảnh nghiệt ngã và bị phân biệt đối xử
ở quê nhà.
*Thanh Thiếu Niên Đại Đạo sở tại đã mở
cuộc vận động lạc quyên yểm trợ cho chương
trình “One Body Village - Stop Children Sex
Slavery” của Linh mục Nguyễn Bá Thông với số
tiền $350.00.
*Cũng trong chương trình xã hội nhằm khích
lệ, vinh danh các sinh viên học sinh đạt thành
tích xuất sắc trong niên học 2011-2012 vừa qua,
HH.CTS Nguyễn Văn Hai đã thay mặt Hành
Chánh Đạo sở tại tham dự buội lễ “Phát quà Trung
Thu cho các cháu nhi đồng và phát thưởng do Hội
Sinh Viên & HS thành phố Wichita tổ chức. Trong
dịp này, Thánh Thất & ĐTPM Wichita đã hĩ hiến
$100.00 giúp quỹ cho ban tổ chức.
*Được sự khuyến khích và hướng dẫn của

Hành Chánh Đạo, các Thanh Thiếu Niên Đại Đạo
Thanh Niên Hội đã lạc quyên tại các cơ sở Thương
mại và đồng Đạo Thánh Thất & ĐTPM giúp nạn
nhân cơn bão Sandy, NewYork. Tiền quyên góp
được $840.12 đã được HH. PTS Hồ Văn Chì cùng
HM. Thảo Nguyễn trao cho văn phòng American
Red Cross.
*Từ ngày 14 đến 18/12/2012, Thánh Thất tổ
chức Lễ Cầu Nguyện cho vong linh 20 học sinh
cùng 6 vị giáo viên đã tử nạn trong cuộc thảm
sát tại truờng Tiểu học Sandy Hook ở Tiểu bang
Connecticut.
B- SINH HOẠT ĐẠO SỰ:
1- Sinh hoạt Đạo sự vào cuối năm 2012:
Đáp Thư Ngỏ của Hành Chánh Tộc Đạo New
Orleans, và cũng đáp lại ân tình của quý Huynh
Tỷ trong thời gian qua đã yểm trợ mọi sinh hoạt
Đạo Sự nhất là hai buội lễ Khánh Thành Thánh
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Thất và Lễ Thượng Bửu Tượng Đức Phật Mẫu
vừa qua, đồng Đạo sở tại đã hoan hĩ chung đậu
đuợc số tiền khá khích lệ là $890.00 USD để yểm
trợ gây quỹ.
Sau ngày Lễ Thượng Bửu Tượng Phật Mẫu,
Hành Chánh Đạo tiếp tục không mệt mỏi đã xây
dưng thêm cơ sở phía sau Điện Thờ Phật Mẫu, với
diện tích độ 240 square feet để làm nơi sinh hoạt
cho Đại Đạo Thanh Niên Hội sở tại, đặc biệt là
mở lớp học tiếng Việt đáp ứng nhu cầu phát triển
cho thế hệ kế thừa.
Xin ghi nhận công đức của các HH. Đạo tâm
Roly Trân Đặng đã xuyên suốt tham dự thi công,
cùng sự trợ sức của các Hiền Huynh Trần Quốc
Trị, Lại Mầu, Đặng Nam, Lê Hoàng Minh, Đao
Tâm Trần Đạt, Niên Truởng Tân Tín đồ Nguyễn
Thành Tâm, Nguyễn Trung Nhựt . . .
Ngoài ra, các sinh hoạt khác như tổ chức Nhập
Môn cho tân tín đồ (HH Nguyễn Thành Tâm) và
thiết lễ cúng Đại Tường cho đồng Đạo qui vị (cố
Đạo hữu Huỳnh Quang Vinh) tại Thánh Thất.

Vào cuối năm (dl. 30-12-2012), BTS và đồng
Đạo có phiên họp cuối năm nhằm rút ưu, khuyết
điểm và định hướng cho Đạo sự cho năm 2013.
Trong tinh thần đoàn kết, thương yêu, toàn
Đạo nguyện quyết tâm giữ vững niềm tin trên
đường tu tập, hành Đạo, phục vụ nhân sinh và
Đạo Pháp.
2- Sinh hoạt Đạo sự vào đầu năm 2013
(Quý 1/2013).
*Ủy lạo làm quà Xuân cho Chư Chức Sắc
đang sống tại Dưỡng Lão Đường Trí Giác
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Cung:
Hằng năm, cứ mỗi độ Xuân về, để đáp lại công
đức hạnh Bồ Đề của Chư Chức Sắc đã hiến thân
trọn đời cho Hội Thánh, đồng Đạo đã chung đậu
được số tiền $650.00 Mỹ kim gởi về ủy lạo làm
quà Xuân đến 46 Chư Chức Sắc đang sống tại
Dưỡng Lão Đường, Trí Giác Cung - Tòa Thánh
Tây Ninh, mỗi phần được 300.000 ngàn đồng
Việt Nam. Số tiền nầy đựợc Hiền Tỷ Nguyễn Lệ
Hường mang về nhân chuyến về thăm quê hương
Tết Quý Tỵ/2013.
*Gây Quỹ Yểm Trợ Công Trình Xây Dựng
Thánh Thất Cao Đài Houston, Taxas:
Đáp Tâm Thư của Thánh Thất Cao Đài
Houston, Hành Chánh Đạo TT & ĐTPM Wichita
kêu gọi Đồng Đạo sở tại đã hĩ hiến được số tịnh
tài là $840.00 và kính chúc công trình xây dựng
đạt viên mãn.
*Lễ Rước Chư Thánh và Đón Giao Thừa
Mừng Xuân:
Vào 5 giờ chiều ngày 29 tháng 01 năm
Nhâm Thìn (DL 09-02-2013) tại Điện Tiền Phật
Mẫu, đồng Đạo đã long trọng thiêt lễ rước CHƯ
THÁNH.

Sau đó, tất cả quay quần bên nhau dùng cháo
chay, các cháu Thanh Thiếu Niên Đại Đạo chơi
các trò chơi “Bầu cua cá cọp - Lô tô”.. , các Tỷ
Muội thì xem chương trình nhạc Xuân.
Đúng 11 giờ đêm, tại Điện Tiền Thánh
Thất, tất cả Đồng Đạo trang nghiêm thiết Lễ Rước
CHƯ THÁNH và đón GIAO THỪA dưới sự chủ
lễ của HH. Chánh Trị Sự Đầu Hương Nguyễn Văn

Hai.

SOÁ 04 / 2013

Buổi lễ được kết thúc với tràn pháo nổ dòn

giã với hy vọng báo hiệu sự thịnh vượng cơ Đạo
trong năm quí Tỵ- 2013.
*Thiết Lễ Mừng Xuân Đầu Năm Quý Tỵ
2013:
Đúng 11 giờ trưa, Ngọ Thời ngày mùng 1 Tết
Quý Tỵ (DL 01-02-2013), đồng Đạo Thánh Thất
& ĐTPM Cao Đài Wichita cùng Chư Thiện Nam
Tín Nữ và Đồng hương, thân hữu về đãnh Lễ Đức
Chí Tôn - Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng
Liêng. Sau đàn cúng, HH. CTS đã trích đọc bài
Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh đêm
mùng 2 tết năm Mậu Tý 1948 tựa đề “Ngày Xuân
là ngày phục sinh của vạn vật”.
Sau đó là lời chúc Tết của HH. CTS. Nguyễn

Văn Hai, tiếp theo là phần phát lộc được Niên
Trưởng Lại Văn Lộc, thay mặt Hành Chánh Đạo
đảm trách. Đến 12g30 phút, Đoàn Lân do Đạo
Tâm Nguyễn Thế Vinh làm trưởng đoàn đến đãnh
lễ Đức Chí Tôn nơi Cửu Trùng Đài, sau đó ra
trước sân Phướn múa biểu diễn mừng Xuân cùng
Đồng Đạo, Đồng Hương, Đạo Tâm với hàng loạt
tràng pháo nổ giòn giã liên hồi. Sau cùng, toàn
thể quan khách thập phương cùng đồng Đạo trở
lại phòng trù dùng cơm chay trong bầu không khí
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Đặc biệt, trong Đàn cúng Vía Đức Chí Tôn,
trước khi bãi Đàn, tất cả đồng Đạo cùng quỳ truớc
Thiên Bàn để kính lễ Tạ Ơn Đức Chí Tôn, Đức
Phật Mẫu, Đức Phạm Hộ Pháp, Tam Trấn Oai
Nghiêm cùng chư Chơn Linh Cửu Huyền Thất
Tổ, Chiến Sĩ Vị Quốc Vong Thân.. đã trợ duyên
trả hết phần tiền mượn còn lại để hoàn thành được
2 ngôi Thờ Chí Tôn và Phật Mẫu cùng một số cơ
sở Đạo tại nơi dây.
Nhân dịp nầy, một lần nữa HH CTS Nguyễn
văn Hai thay mặt Hành Chánh Đạo và Bổn Đạo,
*Lễ Vía Đức Chí Tôn:
kính cầu nguyện hai Đấng Đại Từ Phụ, Đại Từ
Vào Ngọ thời ngày Chúa Nhựt Mùng 8 tháng
Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố ân lành,
giêng Quí Tỵ (DL: 02-02-2013), đồng Đạo sở
phước lộc đến Chư Huynh Tỷ và bửu quyến trọn
tại nghiêm thiết Đàn Lễ Vía Đức Chí Tôn tại
năm Quí Tỵ 2013.
Điện Tiền Thánh Thất. Đặc biệt trong Đàn Lễ có
sự tham dự của gần 20 Huynh Tỷ Đệ Muội từ
Tường thuật từ Wichita, Kansas.
các thành phố lân cận như Garden City, Salina,
(Châu - Ý - Mai - Thảo).
Kansas City, Newton cùng quí chư Đạo hữu các
Tôn giáo bạn.
vui Xuân thật ấm áp.

Mừng Xuân quý Tỵ (2013)
Tại THÁNH THẤT CAO ĐÀI
KITCHENER, ONTARIO, CANADA

Đúng 4 giờ chiều tất cả đồng Đạo thiết lễ tại
Điện Tiền Phật Mẫu với trọn đức tin vì Thầy vì
Đạo trong việc lập công đức trong thời kỳ hoằng
hóa nền Đạo tại Hải Ngoại.
*Mừng Đại Lễ Thượng Ngươn:
Mặc dù trong thời tiết giá lạnh, sau một cơn
bão tuyết với độ dầy 14 inches, các Huynh Đệ đã
không ngại khó khăn cố gắng cào tuyết, dọn chỗ
đậu xe để chuẩn bị mừng Đại Lễ Thượng Ngươn.
Buổi lễ Thượng Ngươn đưọc tổ chức vào Ngọ
thời ngày rằm tháng giêng năm Quí Tỵ (DL: 2402-2013). Sau đó Đồng Đạo tề tựu về Cửu Huyền
cúng Đất Đai, Chiến sĩ, Cửu Huyền Thất Tổ và
sau cùng là tụng Kinh Sám Hối.
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Thánh thất Kitchener là trung tâm của các
vùng phụ cân tại Ontario - Canada, một cơ sở
tôn giáo Cao Đài rất khang trang, thiết trí cách
thờ cúng theo khuôn mẫu chĩ dẫn của Hội Thánh
Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ( trước năm 1975).
Hương Đạo Thánh thất Kitchener được Cơ Quan
Đại Diện Cao Đài Hải ngoại công nhận là thành
viên (Ontario Canada).
Trong tình yêu thương đoàn kết của đồng
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qui củ. Nữ chăm lo việc làm bánh tét, thức ăn
chay để bán gây quỹ tại Hôi chợ Tết, phần thì lo
việc trai soạn để tiếp khách tại Thánh Thất trong
ba ngày đầu Xuân.
1- Rước Giao Thừa - Đón Xuân & Chúc
Mừng Năm Mới.
Lễ rước chư Thánh và đón Giao Thừa được tổ
chức vào 12 giờ đêm 30 tháng Chạp.
Sau Đàn cúng, đồng Đạo cùng nhau chúc
mừng tân Xuân. Sáng mồng một rước lân và nhận
lì xì, cầu mong gặp may mắn suốt năm.
Đạo, toàn Đạo nam nữ cùng nhau chung góp công
quả để góp phần vun bồi Đạo nghiệp chung ở hài
ngoại, và cùng nhau tu hành theo nền Chánh Pháp
của Đức Chí Tôn.

2- Vía Đức Chí Tôn, Đại lễ Thượng Ngươn
Rằm tháng Giêng và cúng Sao hội:
Thời gian qua mau, sau mùa đón Xuân, toàn
Đạo tại Thánh Thất nao nức cùng nhau mừng Đại
Lễ Vía Đức Chí Tôn (mùng 9 tháng Giêng) và Đại
lễ Thượng ngươn Rằm tháng giêng có lễ cúng Sao
hội được tổ chức vào Dậu thời.
Trong tâm thức của mỗi tín hữu chúng ta luôn ghi
nhớ rằng cho dù Hội Thánh bị giải tán năm 1979
theo chỉ thị của chính quyền tỉnh Tây Ninh lúc
bấy giờ, nhưng nền chơn giáo của Đức Chí Tôn sẽ
mãi mãi lưu truyền đến thất ức niên.
Trong tinh thần đón Xuân, Nam Nữ đạo hữu
xa gần cùng nhau hiệp lực để tạo một Lễ Tết truyền
thống nơi hải ngoại, cũng có bánh chưng xanh, có
mai vàng, câu đối đỏ...Thánh thất được coi như là
gia đình chung một Cha, trong tình huynh đệ, mọi
người đều tự nguyện nhận phân công góp phần
phụ giúp công việc theo khả năng lo chuẩn bị cho
năm mới.
Nam được phân công trang trí lau chùi dọn
dẹp cho Thánh Thất đạt được vẻ trang nghiêm,
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hải ngoại mãi được an bình và xin hãy cùng dìu
dắt nhau tu hành theo đúng Chánh Pháp hầu
hưởng được Đại Ân Xá thời Tam Kỳ Phổ Độ và
để không uổng một kiếp sanh mai duyên gặp Đạo.
(HT Nguyễn Tấn Phát gởi tin từ TT Kitchener,
Ontario, Canada)

Vài hình ảnh Sinh hoạt Đạo sự
THÁNH THẤT CAO ĐÀI AUSTIN,
TEXAS
1. Vào 16 tháng 12, 2012 - Trung Tâm Việt

Ngữ Minh Đức tổ chức lễ Tất Niên tại Hội trường
sinh hoạt ĐĐTNH Austin. (Công bố kết quả thi
học kỳ một, Phát thưởng học kỳ một, Trao đổi quà
Noel “Secret Santa Clause” game, Ăn trưa)

Lễ hội mùng Xuân năm nay được tổ chức
trong một hội trường chứa khoảng mười ngàn
đồng hương vui Xuân. Đăc biêt Lễ hội Tết năm
nay có sự tham dự của Thủ tướng Stephen Harper,
Minister of multicultural John Kenny và Thượng
nghị sĩ gốc Việt đầu tiên Ông Ngô Thanh Hải.
Thánh Thất Cao Đài Kitchener có một gian
hàng cùng với Hội người Viêt Kitchener. Đai diện
Thánh Thất phụ trách lớp hướng dẫn làm bánh tét
tại Hội trường. Chương trình này được rất nhiều
đồng hương ghé xem và tham gia.
* * *
Hội Thánh chơn truyền đã mất, nhưng Đạo ta
mãi vẫn còn. Bản Tin Cao Đài Hải ngoại là một
nhịp cầu để kết nối chúng ta lại gần nhau hơn
trong tình thương yêu, đoàn kết huynh đệ để có
dịp trao đổi, học hỏi và cùng chung sức trong sứ
mạng gìn giữ Chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ
Phổ Độ.
Xin hãy cùng nhau cầu nguyện cho nền Đạo
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2. Vào 6 tháng 1, 2013 - Đoàn Lân Thánh

Thất Cao Đài Austin tham dự và trình diễn múa
lân nghệ thuật tại lễ “Khánh Thành Trung Tâm
Sinh Hoạt Cộng Đồng” của tổ chức Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia tại Austin và vùng phụ cận.

3- Đầu năm Quý Tỵ- các em đoàn lân chờ
đãnh lễ Đức Chí Tôn và múa Mừng Xuân mới.
(Thành viên trong đoàn lân vào Chánh Điện
đãnh lễ Đức Chí Tôn).
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Ngươn:
Sau ba ngày Xuân, Bàn Trị Sự và Đồng Đạo
thiết Lễ Vía Đức Chí Tôn (Mùng 9 tháng 1 Quý
Tỵ) và Đàn Lễ Rằm Thượng Ngươn và Tế chiến
sĩ trận vong (Ngày 15 tháng 1- al.)
(Tường thuật tóm lược gởi từ Austin, Texas)

Tin Sinh hoạt Đạo sự
THÁNH THẤT NEW ORLEANS

Ngày Rằm tháng mười năm Bính Dần (1926)
Đức Chí Tôn đã hướng dẫn các vị Chức Sắc Tiền
khai tổ chức ngày Lễ Khai Đạo tại Từ Lâm Tự
chính thức khai mở nền Đạo Cao Đài với sự tham
dự của nhiều chục ngàn người và kế tiếp những
năm sau đó Hội Thánh trung ương và các Thánh
Thất Việt Nam trên toàn cõi Việt Nam đều tổ chức
mừng ngày trọng đại nầy thật long trọng.
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Cho đến nay theo vận nước nỗi trôi tín đồ
Cao Đài có mặt khắp cả các quốc gia tự do trên
thế giới và qui tụ lại thành lập được rất nhiều đơn
vị Đạo. Hàng năm dù đông hay ít Đạo hữu khắp
nơi cũng đều tổ chức lễ mừng một cách trọng thể
như thiết lễ Đại Đàn và tiệc chay để các đồng Đạo
có cơ hội trao đổi, học hỏi nhau về nền Đạo, có
nơi còn tổ chức rộng hơn mời các tôn giáo bạn và
quan khách Đời để giới thiệu nền Tân Tôn Giáo
của Đấng Cha Trời khai mở tại Việt Nam.

Thánh Thất New Orleans không ngoài thông
lệ đó, mặc dù số tín đồ rất khiêm nhường nhưng tất
cả quyết tâm tổ chức Lễ Kỷ Niệm ngày Khai Đạo
thật qui mô hơn từ trước tới nay tại địa phương.
Sau khi Lễ Đại Đàn với sự tham dự của các Tôn
giáo bạn, các Ban trong Cộng Đồng người Việt
cùng các hội đoàn Quân, Dân, Cán, Chính, Xã
hội, Cơ Quan Truyền Thông, các thân hữu trong
cộng đồng và tất cả đồng Đạo gần xa tề tựu được
mời dự bửa cơm chay thân mật cũng không ngoài
mục đích gây quỹ để chi dụng trong việc sinh
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hoạt, bảo trì …
khoẻ làm việc nặng, người lớn tuổi làm việc nhẹ
Buổi tiệc Chay gần 400 người tham dự có
với nụ cười luôn nở trên môi đúng với tinh thần
phần giúp vui văn nghệ trong không khí vui tươi,
đoàn kết Đạo Đời và tương trợ lẫn nhau.
Thánh Thất New Orleans từ ngày khánh thành
đến nay đã trải qua mấy mùa bão và 2 trận mưa đá
nên phần kiến trúc bên ngoài đã bị hư hỏng nhiều.
Do nhu cầu
tu bổ để mừng Tết
Nguyên Đán Quý
Tỵ, nên chúng tôi
đã tổ chức tu sửa,
bảo trì những
phần xi măng
làm công quả, lau chùi quét dọn bàn thờ, lư hương
bị hư hỏng và
sạch sẽ để chuẩn bị đón Giao Thừa và năm mới.
sơn lại tất cả các
Lễ đón Giao Thừa năm nay rất trang nghiêm,
phần bên ngoài
có đầy đủ Lễ Sĩ và ấm cúng tình đồng Đạo dù
building, có (02)
trong thời tiết lạnh giá của mùa Đông.
hai đồng Đạo đã
Trong không khí đón mừng Xuân, cũng như
không đi làm rất
hàng năm, Thánh Thất đều tổ chức lãnh lộc tại
tích cực và năng
Điện Thờ Đức Phật Mẫu, mỗi người được lì xì
nổ làm việc trên
một bao thơ đỏ trong đó có tiền và một câu Thánh
hai tuần lễ, vì các
Giáo, đã khêu gợi lòng hiếu kỳ của mọi người,
phần lầu chuông, lầu trống quá cao nên phải thuê
ai cũng muốn xem nhơn dịp đầu năm mình được
xe cần cẩu và dùng máy áp lực để phun nước rửa
Phật Mẫu dạy điều gì, tạo thêm niềm tin mãnh liệt
và sơn trong điều kiện thời tiết mưa gió giá lạnh
về Đạo cho mọi người.
vào những ngày mùa đông cuối năm và một Đạo
Đây là một công tác khó khăn nhất kể từ khi
hữu nữ phái tình nguyện sơn lại các cột rồng trước
sau Lễ Khánh Thành đòi hỏi rất nhiều nhân lực và
bao lơn.
tài chánh.
Thánh Thất cũng tổ chức tụng Kinh Di Lạc
cầu an cho Nhơn sanh bá tánh từ ngày Mồng Một
Tết đến hết ngày Rằm tháng Giêng, vì mọi người
vẫn phải đi làm việc hàng ngày nên mỗi đàn cúng
chỉ được khoảng 10 người mà thôi, dù vậy chúng
tôi vẫn cố gắng giữ được tinh thần tốt đẹp này.
Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn vào Trưa Mùng 8
tháng Giêng và buổi chiều có đàn cúng tại Điện
Thờ Phật Mẫu để giải Sao Hạn cho mọi người,
đều có Lễ Sĩ càng tăng phần long trọng và trang
nghiêm.
Đại Lễ Rằm Thượng Ngươn là ngày đồng
Trong khi sơn sửa bên ngoài, Thánh Thất đã
Đạo xa gần qui tụ về Thánh Thất đông nhất dự lễ
vận động đồng Đạo được sự hưởng ứng nồng nhiệt
cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ và cùng nhau
nhất là nữ phái đến clean up trong ngoài, người
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dùng cơm chay thật vui vẽ.
Trong tinh thần của những ngày đầu năm hy vọng mọi sinh hoạt tại địa phương trong tương lai sẽ đạt
nhiều kết quả tốt đẹp.
Nhân dịp đầu năm, toàn thể Hành Chánh Đạo cùng toàn thể đồng Đạo Thánh Thất New Orleans
kính chúc quý Chức Sắc, Chức Việc cùng toàn thể đồng Đạo khắp nơi được nhiều Hồng Ân của Đức
Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, sức khỏe dồi dào, gia quyến an khang và nhiều hạnh lạc trong ân phước
của hai Đấng Phụ Mẫu Vạn linh.
* Tin từ Thánh Thất New Orleans

Thaùnh Ngoân
Cương tỏa đương thời đã giải vây,
Đừng mơ oan nghiệt một đời nầy.
Hữu duyên độ thấu nguồn chơn Đạo,
Tu niệm khuyên bền chí chớ lay.
(Thi Tập /28 -1-1926)
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CẢM TẠ YỂM TRỢ
BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Thưa Quý Đồng Đạo, quý Đồng hương và Thân hữu,
BAN BIÊN TẬP chân thành cảm tạ sự yểm trợ hết sức quý báu về mọi mặt của Quý
Hiền Huynh, Hiền Tỷ trong thời gian qua, giúp cho Bản Tin có được điều kiện thuận lợi
phục vụ Đạo.
BAN BIÊN TẬP cũng xin chân thành cám ơn sự cộng tác nhiệt tình của các Cơ sở Đạo
đã kịp thời gởi tin tức Đạo sự, bài vở cho Bản Tin . . .
BAN BIÊN TẬP rất mong được tiếp tục hỗ trợ của chư Huynh, Tỷ và sẽ hết sức cố
gắng trong nhiệm vụ để cho BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI xứng đáng là tiếng nói
chân chính của tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ở hải ngọai.
Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng chan rưới Hồng
ân cho toàn thể Quý Huynh Tỷ và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành và
tu tấn trên đường Lập vị.
Trân trọng,
BAN BIÊN TẬP
CÁO LỖI:
Do khuôn khổ có hạn của Bản Tin, có vài tin tức đã được tóm lược, hoặc thu gọn lại.
(vẫn giữ được nội dung chính).
Ban Biên Tập thành thật xin cáo lỗi và mong đươc sự cảm thông của chư Huynh Tỷ,
Đệ Muội. Xin Đa tạ.
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Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

PHÂN ƯU

1. Đạo hữu CAO THỊ YÊN, sinh năm 1937, là Hiền Thê của Hiền Huynh Dương văn
Ngừa, Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Bắc California, Trưởng Ban Điều Hành Hội
Tương Tế Cao Đài, qui vị vào lúc 8 giờ 10 phút tối ngày 20/3/2013 ( nhằm ngày mùng
9 tháng 2/ Quý Tỵ) tại San Jose California, hưởng thọ 77 tuổi.
2. Đạo hữu NGUYỄN THỊ CHUỐI, sinh năm 1946, là Bào Tỷ của Hiền Tỷ Thông
sự Nguyễn Kim Luông, Thánh Thất Portland / Oregon và của Hiền Huynh Nguyễn văn
Tiến ngụ bang Oregon, qui vị lúc 07 giờ chiều ngày 5/3/2013 ( nhằm ngày 24 tháng 1
Quý Tỵ) tại Jersey City, Bang New Jersey, Hoa Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi.
3. Cụ Bà Đạo hữu LÊ THỊ CÁNH, là Hiền Mẫu của Hiền Huynh Lưu văn Chỉ, ngụ
tại San Jose - CA, qui vị ngày 18 tháng 2 năm 2013 (nhằm Mùng 9 tháng 1 năm Quý
Tỵ) tại Cần Thơ, an táng tại tỉnh Sadec - Việt Nam, hưởng thọ 99 tuổi.
4. Cụ Bà Đạo hữu TRẦN THỊ NGA, sinh năm 1924, là Hiền Mẫu của Hiền Huynh
Trưởng nam Nguyễn văn Phú và quý bào Tỷ, Đệ, Muội . ., qui vị vào lúc 6: 20 chiều
ngày 15/02/13 (nhằm ngày mùng 6/01/Quý Tỵ) tại Mountain View, CA, hưởng thọ 90
tuổi. An táng tại Los Gatos Memorial Park.
5. Chánh Trị Sự HUỲNH DIỆU NGỌC, hành Đạo tại Thánh Thất Orange County,
qui vị lúc 3:40 chiều ngày 10 tháng 2 năm 2013 (nhằm ngày Mùng 1 Tết Quý Tỵ) taị
bịnh viện Fountain Valley, hưởng thọ 61 tuổi. An táng tại Nghĩa Trang Cao Đài California.
6. Cụ Bà Đạo hữu ĐÀO THỊ XINH, là Hiền Mẫu của Hiền Tỷ Nguyễn Thị Lượm và
cũng là Nhạc Mẫu của HH Nguyễn văn Tài là qui vị vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 12
Nhâm Thìn (27-1-2013 dl) tại Dallas, Texas. hưởng thọ 95 tuổi.
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7. Đạo hữu VÕ THỊ THÔNG, là Hiền Thê của Hiền Huynh CTS. Nguyễn văn Tươi
đang hành Đạo tại Tộc Đạo Little Saigon - California, qui vị ngày 16/1/2013 tại bịnh
viện Kindred California, hưởng thọ 68 tuổi.
8. Đạo hữu ĐÒAN PHỤNG CƠ, sinh năm 1943, là Phu quân của Hiền Tỷ Nguyễn
Thị Phấn, qui vị lúc 9.00 sáng ngày 18 tháng 12 năm 2012 (nhằm ngày mùng 6 tháng
11 năm Nhâm Thìn) tại bịnh viện Regional Medical Center, San Jose, CA. hưởng thọ
70 tuổi.
9. Cựu CTS TRẦN VĂN HỪNG, là Hiền phu của Hiền Tỷ Luật sự Nguyễn Thị Tư
Bé, Ban Pháp Chánh Châu Đạo California, qui vị lúc 0 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 12
năm 2012 ( nhằm Mùng 4 tháng 11 năm Nhâm Thìn) tại Bịnh viện UCI, Orange County,
California, hưởng thọ 80 tuổi.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
Thành tâm cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU, CÁC ĐẤNG THIÊNG
LIÊNG chan rưới HỒNG ÂN, độ rỗi chư Hương Linh người quá cố được an nhàn
nơi cõi THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG.

“Nam Mô Thượng Đế Ngọc Hoàng,
Mở Cơ Tận Độ nhẹ nhàng Chơn Linh.
Cửa Cực Lạc thinh thinh rộng mở,
Rước vong hồn lui trở ngôi xưa”.

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

(Ban Điều Hợp, các Ban Vụ và các cơ sở Đạo Thành viên)

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
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