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     Baûn Tin Theá Ñaïo              Soá 58 ngaøy 10-6-2016

ĐẠI  HỘI HỘI TƯƠNG TẾ CAO ĐÀI 
lần thứ 14 ngày 29-5-2016 tại San Jose, CA

Hôm nay, ngày 29-5-2016 , tại Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, CA, Hội Tương Tế Cao Đài đã tổ 
chức Đại hội thường niên lần thứ 14. Hiện diện trong đại hội, chúng tôi nhận thấy có:

 1- Ban Quản Trị Hội:
 *- Sam Nguyễn:   Chủ tịch
 *- Nguyễn Ngọc Dũ:  Phó Chủ tịch
 *- Võ Lạc Quan:   Thành viên
 *- Mai Ngọc Tuyết:   Thành viên.
 *- Dương văn Ngừa:  Thành viên.
 *- Nguyễn đăng Khích:  Thành viên.

 2*- Ban Điều Hành:
 *- Dương văn Ngừa:  Phó Ban Điều hành
 *- Nguyễn Đăng Khích               . . . nt . . .
Ngoài thành phần trên còn có một số hội viên ngụ tại San Jose, CA tham dự.

Đại hội bắt đầu lúc 10.30 AM. Mở đầu là nghi lễ  Đạo và kế tiếp là phần bầu Ban Chủ Tọa của 
Đại hội.
 Ban Chủ Tọa Đại hội gồm có:
  * Sam Nguyễn
  * Nguyễn Ngọc Dũ
  *- Đào Minh Ánh
 Thư Ký gồm có:
  *- Mai Xuân Thanh  
Phần kế tiếp là  giới thiệu những người hiện diện trong Đại hội.

Chương trình tiếp theo là phần Ban Điều hành báo cáo hoạt động của hội trong năm 2015 vừa qua 
về phương diện phát triển Hội và hoạt động xã hội như là thăm viếng các hội viên bị bịnh cũng 
như báo cáo về những  trở ngại của Hội.
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Tiếp theo phần báo cáo hoạt động của Hội là phần báo cáo thu chi của Hội trong năm 2015 và tồn 
quỹ của Hội như sau:
  Thu 2015:   US$  2,167.52
  Chi 2015:   US$      543.38
      -----------------------
  Kết số dư 2015:  US$ 1,624.14
  Tồn quỹ năm 2014:  US$ 16,249..65
    -------------------------------------------
  Tồn quỹ cuối năm 2015: US$  17,873.79    gồm có:
  Quỹ dự trử phúng điếu: US$       5,560.00
  Quỹ Điều hành:  US$     12,313.79

Tiếp theo là phần phát biểu của huynh Nguyễn Ngọc Dũ & huynh Đào Minh Ánh và phát biểu 
của quý hội viên hiện diện về những đề nghị cụ thể để phát triển Hội.

Ban Điều Hành & Ban Quản Trị Hội đã lắng nghe góp ý xây dựng của các hội viên và hứa sẽ thực 
hiện những đóng góp quý báu nầy.

Đại hội chấm dứt vào lúc 11.45 AM cùng ngày và điều khích lệ của buổi Đại Hội là có 2 vị xin 
gia nhập hội  tại chỗ. Trước khi chia tay ra về, Hội đã mời quý vị hiện diện dùng bửa trưa với 
bánh mì cary chay và chè ngọt thơm ngon.
 (Nguyên Ngọc)
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                                        THƯ VẬN ĐỘNG       
                 XÂY DỰNG THÁNH THẤT HOÀ TỊNH 
 

Kính thưa:   Quý Chức Sắc, quý Chức Việc, quý Đạo hữu,       
   quý  Nhà Hảo Tâm, quý Mạnh Thường Quân ! 
 
Thánh Thất Hoà Tịnh thuộc xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang,bắt nguồn từ một 
ngôi chùa Phật bằng tranh lá, sau đó trụ trì hiến cho đạo Cao Đài. Đồng đạo đã kiến tạo Thánh 
Thất theo mẫu số 6 nhưng chỉ có thể hoàn thành Bát Quái Đài mà thôi do không đủ tài chính. 
Sau bao 
nhiêu thăng trầm trên 10 năm dư, đồng đạo địa phương muốn kiến tạo ngôi thờ Đức Chí Tôn và 
các Đấng Thiêng Liêng được an ổn, trang nghiêm, mỹ miều, Ban Cai Quản và bổn đạo quyết 
định tiếp tục hoàn thành công trình Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài đang dang dỡ. Lễ đặt  
viên gạch đầu tiên được tổ chức ngày 10-11 Ất Mùi (20-12-2015) 
 
Vì đồng đạo nơi họ đạo này ít, nhơn lực kém, tài lực thiếu thốn rất hiều, nên công trình Thánh 
Thất chưa thể biết khi hoàn thành so với khả năng của bổn đạo địa phương. Thay mặt Ban Cai 
Quản và toàn đạo hánh Thất Hoà Tịnh, chúng tôi rất tha thiết quý Đồng Đạo, quý Mạnh Thường 
Quân, quý nhà Hảo Tâm trong và ngoài nước ủng hộ công trình Thánh Thất Hoà Tịnh mau sớm 
hoàn thành theo ước nguyện của nhơn sanh tại địa phương, để có ngôi thờ Thầy trang nghiêm. 
Mọi công quả Tài Vật, Hiện Vật, xin quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội liên lạc trực tiếp với Ban 
Cai Quản Thánh Thất Hoà Tịnh theo thông tin dưới đây: 

                                               Ban Cai Quản Thánh Thất Hoà Tịnh,       
       xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
                                   Lễ Sanh: Thượng Nghĩa Thanh [Lâm Hiếu Nghĩa].

                  Số điện thoại di động: 0165 4530 677 [Thánh Thất không có điện thoại bàn]. 
                                    Số tài khoản: 690 320 507 8121 (Lâm Hiếu Nghĩa)-      
       Ngân Hàng NNPTNT / Chi nhánh Châu Thành. 
  
 Chúng tôi, xin chân thành tri ân quý đồng đạo xa gần lưu tâm và chia sẻ thông tin này. Khẩn 
nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng  Thiêng Liêng ban nhiều hồng ân cho toàn thể 
quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội  trên bước đường lập công bồi đức, không ngừng thăng hoa trên con 
đường  Thiêng Liêng Hằng Sống. 
 
 Xin trân trọng tri ân! 
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                      THƯ VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG     
                THÁNH THẤT HOÀ HƯNG     
  [huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang] 
 
Kính thưa: Quý Ban Đại Diện Hội Thánh các Tỉnh và Thành Phố,    
  Quý Ban  Cai Quản các Họ Đạo, quý Chức Sắc, Chức    
  Việc, quý Mạnh Thường Quân, 
  Quý Nhà Hảo Tâm, quý Hội Từ Thiện trong và ngoài nước! 
 
Thánh Thất Hoà Hưng được xây dựng vào năm 1970, bằng cây lá đi cùng 
thời gian với khối đức tin trên 100 tín đồ sùng ngưỡng đấng Thượng Đế. 
Trên 30 năm trong sự khắc nghiệt của giặc giã, chiến tranh và thời 
tiết, Thánh Thất được đánh dấu bằng những nét thăng trầm qua nhiều lần 
trùng tu, sửa chửa. Có những lần, những cơn lũ tràn về làm ngập nền 
móng, khiến cho việc hiến lễ chư Thiên trở nên khó khăn hơn, vật liệu 
xuống cấp trầm trọng. Vì thế, Họ Đạo Hoà Hưng quyết định đồng tâm xin 
phép xây dựng ngôi thờ Đức Chí Tôn bằng vật liệu cốt thép vững chắc. 
 
Thánh Thất Hoà Hưng có trên dưới 100 tín đồ, sống bằng nghề nông thuần 
tuý nên quỹ nguồn rất khó khăn. Nay, Ban Cai Quản Thánh Thất Hoà Hưng 
rất tha thiết kêu gọi lòng hảo tâm của quý Ban Đại Diện Hội Thánh các 
Tỉnh và Thành Phố, quý Ban Cai Quản các Họ Đạo, quý Chức Sắc, Chức 
Việc, quý Mạnh Thường Quân, quý Nhà Hảo Tâm, quý Hội Từ Thiện trong 
và  ngoài nước tiếp bước công trình xây dựng này. Chúng tôi xin, đính kèm 
bên dưới là Bức Tâm Thư cùng với một số hình ảnh của công trình.Mọi 
thông tin hỷ hiến về tài vật, xin liên lạc trực tiếp với Ban Cai Quản 
Thánh Thất Hoà Hưng với thông tin chi tiết: 
 
  * Thánh Thất Hoà Hưng, xã Hoà Hưng,     
    huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 
           * Lễ Sanh Thượng Đắng Thanh [Huỳnh Văn Đắng] 
                            * ĐT di động: 09 7921 5133 
  * Số TK ngân hàng Nông Nghiệp &      
         Phát Triển Nông Thôn: 5706 205 114 603 
 
Ban Cai Quản và chư đồng đạo Thánh Thất Hoà xin chân thành cám ơn và 
ghi lòng tạc dạ những tấm lòng hỗ trợ của Quý Huynh, Tỷ, Đệ Muội và 
cúi đầu cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng 
Liêng gia hộ, ban hồng ân đủ đầy cho chư quý Huynh Tỷ Đệ Muội trên 
bước đường lập công, bồi đức. 
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VĂN PHÒNG
Ban Cai Quản Họ Đạo

P. Châu Phú A - TP. Châu Đốc
Tỉnh An Giang

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập nhứt niên)

  Tòa Thánh Tây Ninh

Số 1/BCQ-BBT

BỨC TÂM THƯ

Kính Quý Chức Sắc Thiên Phong, Quý Chức Việc cùng toàn Đạo Nam - Nữ,

Kính Quý tôn giáo bạn,

Kính Quý Mạnh Thường Quân cùng quý vị Đạo Tâm trong và ngoài tỉnh kính mến,

Thiểu phẩm  Lễ Sanh Thái Hân Thanh- Cai Quản Thánh Thất Điện Thờ Phật Mẫu Châu Đốc - An 
Giang.
Kính Quý Hiền Huynh Hiền Tỷ

Điện Thờ Phật Mẫu tọa lạc tại tổ 4, số 122 đường Thủ Khoa Nghĩa, Khóm 3, Phường Châu Phú 
A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, cách biên giới Campuchia 3 km, cách chùa Bà Chúa Xứ 
6 kmn.

Điện Thờ Phật Mẫu xây dựng  ngày mùng 10 tháng 4 năm Tân Hợi (DL 1959) bằng vật liệu cây 
ngói , tính đến nay 57 năm xuống cấp trầm trọng. Để đảm bảo tính mạng toàn Đạo địa phương 
nên Ban Cai Quản Họ Đạo quyết định mời toàn đạo xin tháo dỡ để xây dựng lại Ngôi thờ tự của 
Đức Mẹ, được sự đồng ý thống nhất của toàn Đạo. Đến ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi (2015) 
di dời Long vị Phật Mẫu ra sau Điện Thờ tạm, tiếp tục tháo dỡ, đến ngày mùng 4 tháng 11 năm 
Ất Mùi (DL 2015) Họ Đạo tổ chức Lễ đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu, được 
sự cho phép của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Chánh quyền Sở Xây Dựng Tỉnh An 
Giang cho phép xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu, mẫu số 5, dài 36m, ngang 12m6.
Buổi lễ tổ chức được sự đồng tình ủng hộ của toàn Đạo trong và ngoài tỉnh, quý Mạnh Thường 
Quân, Quý tôn giáo bạn.

Công trình tiến hành khởi công xây dựng ngày 20-1 năm Bính Thân (DL 2016) tính đến nay đang 
đổ cọc ép cừ 30 cm, nòng sắt 18kg, dài 20m, được 108 cây cọc. Ban công trình đang tiến hành 
cho ép cọc trọng lượng 70 tấn.

Kính thưa quý Huynh Tỷ, Quý Mạnh Thường Quân, quý tôn giáo bạn, Quý vị Đạo tâm cùng toàn 
đạo Nam - Nữ kính mến,

Điện thờ Phật Mẫu Họ Đạo Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An giang nằm trong thành phố có 6 tổ 
nghi lễ đời sống dân sinh của toàn đạo đa số làm thuê - mướn, nên việc xây dựng thiếu trước hụt 
sau rất trầm trọng như sắt, đá, xi măng, gạch xây . . . . .
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Hôm nay thiểu phẩm Lễ Sanh Thái Hân Thanh thiết tha kêu gọi quý Chức Sắc cùng toàn Đạo, 
quý Tôn giáo bạn, Quý Mạnh Thường Quân, Quý vị Đạo tâm, Quý kiều bào trong và ngoài Tỉnh
của ít lòng nhiều nhiệt tình hỗ trợ cho Họ Đạo phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang xây 
dựng ngội thờ tự của Phật Mẫu tốt đẹp để cho toàn Đạo gần xa chiêm ngưỡng và cúng bái.

Cuối thư Thiểu phẩm cuối đầu xin Đức Phật Mẫu, cửu vị Nữ Phật, Bạch Vân Động Chư Thánh  
chan rưới hồng ân ban phép lành cho toàn thể quý Huynh Tỷ, Quý Mạnh Thường Quân, Quý 
tôn giáo bạn, Quý vị Đạo tâm cùng toàn Đạo nam nữ được dồi dào sức khỏe cùng bửu quyến an 
khang - thịnh vượng.
Quý vị nhiệt tình giúp đỡ xin liên hệ:

   Điện thoại số: 09-7586-9511 - 09-1360-4456
   Số tài khoản:  070013361541
   Tên chủ tài khoản: Lê Thị Mai (Thủ quỹ)
   Ban Công Trình xây dựng Điện Thờ  Ngân Hàng SACOMBANK

Thiểu phẩm cúi đầu thành kính tri ân
Nay kính
Ngày 10 tháng 3 Bính Thân (DL 16-4-2016)
TM. Ban Cai Quản Họ Đạo
Cai Quản
(Ký tên và đóng dấu)
Lễ Sanh Thái Hân Thanh

TRONG SỐ NẦY
  1*- Hội Tương Tế Cao Đài tổ chức Đại hội lần thứ 14 vào ngày 
  29-5-2016 tại Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, CA. . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 1
  2*- Thư vận động xây dựng Thánh Thất Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo
  Tỉnh Tiền Giang và hình ảnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 4
  3*- Thư vận động xây dựng Thánh Thất Hòa Hưng, huyện 
  Giồng Riềng, Tỉnh Kiên giang và hình ảnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 9
  4*- Tâm Thư kêu gọi yểm trợ xây cất Điện Thờ Phật Mẫu
  Châu Phú - Châu Đốc - Tỉnh An giang và hình ảnh . . . . . . . . . . . . . .  Trang 13
  5*- Thông báo của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v Tổ chức Đại Hội 
  BTĐHN kỳ 8 tại Houxton TX ngày 4-9-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 17
  6*- Thông Báo của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại v/v
  tổ chức Đại Hội kỳ 3 tại Houston TX ngày 3-9-2016 . . . . . . . . . . . .   Trang 22
  *- Thư Mời tham dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất San Diego CA 
  tổ chức vào ngày 2 & 3 tháng 7 năm 2016 tại San Diego, CA . . . . . . Trang 24
  *- Thư Mời tham dự Đại Hội Thanh Thiếu niên Cao Đài 
  Thế giới lần 8 tổ chức tại San Jose, CA từ ngày 2 đến ngày 4-2016 . .Trang 26
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BẢN TIN THẾ ĐẠO
Phổ biến tin tức, bài vở tam giáo qua email 

Bản Tin Thế Đạo rất mong nhận được tin tức đạo sự và bài 
vở về tam giáo từ quý đồng đạo và thân hữu.

Xin vui lòng Liên lạc:
Email: banthedao@comcast.net
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GIẤY ỦY QUYỀN
v/v bầu cử tại Đại Hội Ban Th ế Đạo Hải Ngoại kỳ 8 tổ chức

ngày 4-9-2016 tại Th ánh Th ất Cao Đài Houston Texas.

Tôi tên là: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sanh năm . . . . . . . . .  .  . , hiện ngụ tại
số  . . . . . . . . đường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .thành phố , , , , , , , , , , , , , , , bang . . . . . . . . . . .  
nước . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Ủy quyền cho 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thay mặt tôi  có toàn quyền quyết định 
lá phiếu của tôi trong việc :
 1- Bầu Tổng Quản Nhiệm và 2 Phó Tổng Quản Nhiệm BTĐHN nhiệm kỳ 2016-  
 2019.
 2- Biểu quyết các vấn đề  phát sinh trong Đại Hội.

Tôi cam kết sẽ tuân theo mọi kết quả của Đại hội.

     Làm tại . . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng . . . . . .năm . . . . . 
                (Người ủy quyền ký tên)3

   Xác nhận
         Chữ ký kế bên là chữ ký của 4

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   . . . . . . . . . . . . . ., ngày . . . .tháng . . . . năm. . . . . .5

Ghi chú:  Người được ủy quyền sẽ nạp tờ ủy quyền nầy cho Ban Tổ Chức Đại Hội khi vào 
tham dự Đại Hội.
                      
1- HT hoặc HTDP . . . . . .  
2- HT hoặc HTDP . . . . . .  
3- Dưới Người ủy quyền ký tên là chữ ký và dưới chữ ký viết tên họ người ủy quyền. 
4- HT hoặc HTDP . . . . . .  
5- Dưới  năm . . . . là: *- chữ ký của Tổng Quản Nhiệm BTĐ địa phương/ 
   *- hoặc  chữ ký của Trưởng Ban Đại diện /BTĐHN.
   *- hoặc chữ ký và con dấu của Qu. Đầu tộc/ hoặc CTS  HC Đạo địa phương.
   *- hoặc xác nhận chữ ký của công chứng ( notary public)
     Hoặc bỏ hết phần xác nhận thay thế bằng :
   *- tờ copy ID người ủy quyền
   *- hoặc tờ copy sớ cầu Đạo
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TIN BUỒN
                                        Chúng tôi đau buồn nhận được tin:

                    HTDP  Võ Ngọc Rở
              đã qui vị  ngày 26-5-2016 tại Châu Đốc (An Giang)
          Hương thọ  86 tuổi.
          Xin thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.
          Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu & các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân       

        độ rỗi cho hương linh cố HTDP Võ Ngọc Rở sớm trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
                       Thành kính phân ưu
          Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo


