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TƯỜNG THUẬT
			*- Chuyến đi Pháp và một số nước Âu châu của Phái đoàn 				
Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại để:
-				
*- Tham dự lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn 					
Thánh Thất Paris Pháp ngày 17-12-2017 và:
*- Thực hiện một số Đạo sự khác tại Âu châu: Kính viếng lăng mộ Đức Nguyệt
Tâm Chơn Nhơn và thăm đồng Đạo các nơi tại Âu châu.
Nhận được Thư Mời tham dự lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn của Thánh Thất Paris Pháp
quốc, Cao Đài TTTN Hải Ngoại (gọi tắt là Cao Đài Hải Ngoại) đã cử một phái đoàn gồm Chức sắc
và một số đồng Đạo tháp tùng.
Phái đoàn gồm có:
-QS Nguyễn Ngọc Dũ, từ Hoa kỳ, Q. Chủ Trưởng HTĐ-CĐHN, Trưởng đoàn,
-QS Nguyễn Thừa Long, từ Hoa kỳ, Phó Chủ Trưởng CTĐ-CĐHN, Phó Trưởng đoàn,
-HT Đào Duy Linh, từ Đức quốc, Phó Ban Đại Diện CĐHN Âu châu, Phó Trưởng đoàn,
-HT Võ Ngọc Độ, từ Hoa kỳ, Trưởng đoàn Thánh Thất Atlanta-Georgia, Phó Trưởng đoàn,
-HT Nguyễn Đăng Khích, từ Hoa kỳ, Thư ký
Đặc biệt, phái đoàn Thánh Thất Atlanta, Georgia tham dự đông nhất, 16 vị, trong đó có Hiền
Tỷ CTS Lê thị Hiệp cùng nam nữ đạo hữu và 3 em nhỏ tháp tùng.

1*Sơ lược đôi nét về sự hình thành và hoạt động của Thánh Thất Cao Đài Paris, Pháp:
Cũng như tình trạng chung của sự hình thành các Thánh Thất Cao Đài trên thế giới như Hoa
kỳ, Úc, Canada…, hầu hết tín đồ Cao Đài ở Pháp là người tỵ nạn , nhiều năm tháng dài mới bước
chân lập nghiệp vào nơi đất lạ quê người, miếng ăn manh áo, lo con cái ăn học…Rồi dần dần ổn
định đời sống, kẻ trước người sau con cháu học hành đỗ đạt thành tài, an cư lạc nghiêp thì nhu cầu
tâm linh thôi thúc, chư Huynh Tỷ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Paris, thủ đô nước Pháp và các
vùng phụ cận sau nhiều lần liên lạc và họp quyết định:
-Thành lập Hương Đạo Paris và bầu Bàn Trị Sự đầu tiên vào ngày 15-10-2003 tại tư gia đạo
hữu Nguyễn văn Phé số 14 Rue Francis Martin, 94190 Villeneuve St. Goerges, France, cũng là Văn
phòng và ngôi thờ Đức Chí Tôn tạm với 33 đồng đạo tham dự:
*- BTS nam :
- CTS Nguyễn văn Phé,
				-PTS Nguyễn Trọng Minh
				
-TS Gustao Tibo.
*- BTS nữ :
- CTS Lý Thu Nga
				- PTS Đặng thị Me
				
- TS Nguyễn Kim Thoa
*- Lễ vụ: Trần văn Bình và Đặng thị A
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- Tháng 10 năm 2004, sau một năm hoạt động đồng Đạo quyết định mua một miếng đất khu gia cư
rộng 500m2 có ngôi nhà và sửa sang làm nơi thờ phượng.
Được biết, Thánh Thất Paris là Thánh Thất duy nhất của tín đồ Cao Đài TTTN tại Âu châu,
nên từ khi thành lập chẳng những hoạt động Đạo sự tang tế sự tại địa phương mà còn lan rộng khắp
Âu châu như Đức, Thụy sĩ…
- Tháng 9/2006 Thánh Thất đã cử *- HTDP (nay là HT) Nguyễn Chí Hiền đại diện tham dự thành
lập Cơ Quan Đại Diện Cao Đài TTTN Hải Ngoại do hai vị Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh và Thái
Cầm Thanh ủy nhiệm cho Ban Thế Đạo Hải Ngoại mở Đại Hội thành lập tại San Jose, bang California Hoa kỳ. Từ đây Thánh Thất Paris liên kết cùng các cộng đồng Cao Đài TTTN HN tham dự các
hoạt động Đạo sự chung nhằm phát triển sự nghiệp Đạo hải ngoại. Và CTS Nguyễn văn Phé tham
dự Đại Hội Cao Đài TTTN HN lần 3 tổ chức tại Thánh Thất Houston Texas tháng 9/2016.
- Tháng 9-2014 Thánh Thất đã cử CTS Nguyễn văn Phé và HTDP Nguyễn Chí Hiền thay mặt
Thánh Thất CĐ Paris-Pháp tham dự tham dự Đai Hội Thượng Đỉnh Tôn Giáo Hòa Bình Thế Giới
(WARP) tại Seoul Nam Hàn cùng phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại .
-Ngày 17-19/ 9/2017 HT Đào Duy Linh, Phó Ban Đại Diện Cao Đài TTTN HN tại Âu châu cũng
thay mặt đồng Đạo tham gia phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại tham dự Đại Hội Thượng Đỉnh Liên
Minh Hòa bìnhThế Giới (3rd Annual Commemoration of WARP Summit) và ngày 20/9/2017 thăm
viếng chùa Yeoju Temple của giáo hội Daesoon Jinrihoe, Nam Hàn trao đổi giáo lý giữa hai tôn giáo
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(xin xem thêm nơi Tập san Thế Đạo số 73 và trang Web :www.banthedao.net).

2*- Thiên tai thử thách và phục hồi:
Vào tháng 6 năm 2016 Thánh Thất bị
chìm trong vùng ngập lụt thế kỷ nặng nề
kéo dài 10 ngày, tất cả cửa chính cửa sổ
cùng vật dụng thờ cúng (tầng thứ 2) đều
hư hoại.
Một sự cố gắng phi thường của đồng
Đạo khắp Âu châu, kể cả đồng Đạo xa
xôi nơi Đức quốc để dọn dẹp hư nát
và trùng tu (remodel) Thánh Thất nay
đã hoàn tất sau hơn một năm trường với
khoản bồi thường lụt lội ít ỏi và sự đóng
góp cạn kiệt của tấm lòng hiếu thảo con
cái Đức Chí Tôn nơi đây.
Hiện nay, Thánh Thất tuy là tạm chưa
khả năng làm như mẫu mã của Hội
Thánh nhưng trông rất khang trang.
Nơi chánh điện thờ Đức Chí Tôn có đủ
Chuông Trống lớn: Bạch Ngọc Chung
và Lôi Âm Cổ. Trên các bàn thờ Thầy và
Điện Thờ Phật Mẫu các vật trang hoàng trên bàn rất qui cách và trang trọng .

3-Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Paris-Pháp ngày 17/12/2017:
31- Những ngày trước cuộc lễ:Theo truyền thống Tây phương, những tuần lễ cuối tháng 12 dương
lịch là mùa Giáng sinh và đón chào năm mới, nên việc mua vé máy bay đi xa có phần khó khăn
và cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân tham dự trong phái đoàn Cao Đài Hải ngoại và
kể cả phái đoàn của Thánh Thất Atlanta Georgia –Hoa kỳ. Các thành viên cuả phái đoàn kể trên và
đồng Đạo từ Đức quốc đến Paris chia làm nhiều đợt đến Paris từ các ngày 12, 14, 15&16/12. Ban
Tổ chức rất vất vả tiếp đón và lo nơi ăn ở vì đang là những ngày còn làm việc nhận sự ít ỏi và thủ đô
Paris ngập trong rừng du khách mùa Noel . Tuy vậy, đồng đạo tại Paris-Pháp rất vui mừng được tin
rất đông chức sắc và đồng đạo đến từ các quốc gia ngoài nước Pháp đến tham dự Lễ An Vị Thánh
Tượng Thiên Nhãn của Thánh Thất. Đặc biệt là hiền huynh CTS Nguyễn văn Phé đã lo trong lo
ngoài mọi việc chu đáo. Lo trong, chuẩn bị trang hoàng trong ngoài chánh điện và ẩm thực cuộc lễ.
Lo ngoài, chính tay huynh Phé lái xe đón tận phi trường, thuê mướn nơi ăn nghỉ. Nhiều người bạn
ngoài Đạo thấy anh vất vả, tình nguyện giúp đỡ che rạp, đưa rước khách phương xa. Số bạn hữu
này từ năm qua đã giúp làm công quả trùng tu Thánh Thất, trong số họ có người ở xa, cuối tuần đến
ăn nghỉ tại nhà anh để được làm công quả. Tấm lòng phục vụ Đạo cuả anh và gia đình đã cảm hóa
được một số nhập môn vào Đạo, đáng khâm phục!
Trước ngày lễ, vào ngày 16/12/2017, từ sáng sớm phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại gồm có QS Nguyễn
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Ngọc Dũ, QS Nguyễn Thừa Long, HT Nguyễn Đăng Khích, HT Đào Duy Linh đã đến Thánh Thất
phụ giúp những gì có thể làm được thì đã thấy các bộ phận của Bàn Trị Sự tất bật lo trang hoàng
phần vụ của mình trong chánh điện (lễ vụ, công vụ), ngoài sân che rạp, treo banner, cờ xí, nhà bếp
quí hiền tỷ lương vụ lo nấu nướng, nói chung cả ngày này là bận rộn nhất. Đây là lần đầu tiên,
Thánh Thất cử hành lễ lớn, QS Long cố gắng hướng dẩn PTS Bằng cách điều khiển Trống “Lôi Âm
Cổ”và Chung “Bạch Ngọc Chung”, phần Lễ Vụ cũng như bộ phận Đồng nhi nhịp sanh theo nhạc
ghi âm của Hội Thánh trong nghi thức cúng Đàn. Cuối cùng thì chiều tối mọi việc chuẩn bị cũng
hoàn tất, sẵn sàng cho cuộc lễ ngày mai.
32- Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Đức Chí Tôn ngày 17/12/2017:
Hôm nay là ngày trọng đại trông chờ của đồng Đạo Thánh Thất Paris-Pháp, gồm rải rác tín hữu Cao
Đài Tòa Thánh Tây Ninh khắp Âu châu đã đến, sau hơn một năm bị trận lụt thế kỷ gây thiệt hại và
phải trùng tu thời gian dài.
Từ sáng sớm CTS Nguyễn văn Phé, PTS Lê văn Bằng cùng Bàn Trị Sự và đồng Đạo sở tại đã đến
sớm. Về khách tham dự gồm có:
- Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại : Qs Nguyễn ngọc Dũ, Qs Nguyễn Thừa Long, HT Nguyễn Đăng
Khích, HT Võ ngọc Độ (đến từ Hoa kỳ), HT Đào Duy Linh (Đức quốc) và tháp tùng có 4 vị đạo
hữu đạo tâm thân nhân của HH Dũ và HH Khích.
- Phái đoàn Thánh Thất Atlanta-Georgia (Hoa kỳ) do HT Võ Ngọc Độ làm Trưởng đoàn cùng Hiền
Tỷ CTS Lê thi Hiệp hướng dẫn , là đoàn tham dự đông đảo nhất 16 vị, trong đó có 3 em trẻ tháp
tùng.
- Hiền Huynh Huỳnh Tâm, nhà nghiên cứu kinh sách Cao Đài hiện đang giữ Thư viện Cao Đài tại
Paris-Pháp, đại diện Thánh Thất Affortville Pháp.
- Huynh Lê Tuấn, Đạo Tràng Đức Viên Phật Giáo.
- Đồng đạo đến từ Đức quốc, đến từ miền Bắc nước Pháp xa Thánh Thất gần 1000 cây số.
-Cùng các thân hữu, Mạnh Thường Quân công quả cho Thánh Thất
Ngoài ra tại địa phương Paris-Pháp còn có Ban Đại Diện Ban Thế Đạo tại Pháp: HT Nguyễn Chí
Hiền, HT Nguyễn Kim Phụng, HT Nguyễn Hiền Nhân, HT Nguyễn Hiền Quân và HT Nguyễn thị
Như Trúc (Marie Nguyễn) cũng đến tham dự đông đủ.
Tổng số tham dự khoảng 150 vị.
Đúng 12 giờ Thánh Thất cử hành lễ An Vị, cúng theo nghi thức Tiểu lễ vì không có Lễ sĩ và Nhạc
sống. Tuy nhiên, có dộng chuông trống và đồng nhi đọc kinh cúng theo nhạc thâu âm, nên đàn lễ
diễn ra rất uy nghiêm trang trọng. Sau thời cúng, HH CTS Phé, Q. Đầu Tộc Đạo chủ lễ đọc bài
thuyết đạo của Đức Hộ Pháp nói về ý nghĩa ngày Khai minh Đại Đạo.
Sau khi bãi đàn, HH Q. Đầu Tộc đã làm lễ nhập môn cho hai tân tín đồ với sự chứng kiến của chư
chức sắc, chức việc và đồng Đạo. Hai tân tín đồ được nhiều đồng Đạo bắt tay chúc mừng vui vẻ.
Đến đây Ban Tổ chức mời chư chức sắc cùng đồng Đạo và quan khách dùng tiệc chay do Chị Tư
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và các đầu bếp nấu chay của Thánh Thất khoản đãi trước sân Thánh Thất đã được che rạp sẵn.
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3.3*- Phần Tường Trình Tu Sửa Thánh Thất và Cảm Tưởng của Quan khách:
Cũng tại đây, vào lúc 2:30 phút chiều, Đại Diện Tộc Đạo CTS Nguyễn văn Phé đã tường trình cùng
đồng Đạo và quan khách quá trình tu sửa Thánh Thất chi thu tài chánh. Hiền Huynh để lời cảm tạ
chư chức sắc Cao Đài Hải Ngoại, Bàn Trị Sự, đồng Đạo và các Mạnh thường quân, đạo tâm thân
hữu đã đóng góp giúp đỡ Thánh Thất tu sửa khang trang như hôm nay.
Tiếp đến, phát biểu cảm tưởng của QS Nguyễn Ngọc Dũ, Q. Chủ Trưởng HTĐ, Trưởng phái đoàn
Cao Đài Hải Ngoại (CĐHN): Cao Đài TTTN Hải ngoại đánh giá cao vai trò của Thánh Thất Cao
Đài Paris-Pháp, Thánh Thất duy nhất của TTTN ở Âu Châu (Europe). Tầm quan trọng của nó đã
được hai vị lãnh đạo tối cao là Đức Quyền Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lưu ý đến từ mới khai Đạo,
cử Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Gobron là đại diện Cao Đài tham dự các hội nghị tôn giáo thế giới
đầu thập niên 1930 để thông truyền nền tân tôn giáo Cao Đài ra ngoại quốc. Hiền Huynh Quốc sĩ
ca ngợi tinh thần đồng Đạo nơi đây tuy không đông đảo như các nơi khác, nhưng đã xây dựng nên
ngôi thờ Đức Chí Tôn khang trang hiện nay. Từ đây Tộc Đạo Paris sẽ có vai trò hoạt động tang tế
sự rộng khắp Âu châu và góp phần cùng Cao Đài Hải Ngoại tham gia các công tác truyền giáo quốc
tế. CĐHN cũng sẽ sát cánh với Thánh Thất Paris trong mọi sinh hoạt phát triển Đạo sự chung.
Kế đến, HH. HT Võ Ngọc Độ và H.Tỷ CTS Lê thị Hiệp thay mặt phái đoàn Thánh Thất AtlantaGeorgia-Hoa kỳ có lời chúc mừng đến đồng Đạo Paris. HT CTS Hiệp cũng nhắc lại bài thi chữ
TÂM của Đức Phật Mẫu để đồng Đạo làm kim chỉ nam trong việc tu hành.
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Sau cùng là phát biểu của HT Đào Duy Linh, đại diện đồng đạo Đức quốc cũng có lời chúc mừng
đến đồng Đạo Paris và rất vui mừng, hân hoan được gặp nhiều Huynh Tỷ Đệ Muội từ khắp nơi trên
Thế giới về đây tham dự Lễ An Vị. HT Đào Duy Linh ôn lại một bài “thi”của Đức Chí Tôn trong
Thánh ngôn Hiệp Tuyển, ngày 15 tháng 9 năm Bính Dần,(DL 12-10-1926)
Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một nhà.
Nam, Bắc cùng rồi ra Ngoại Quốc,
Chủ quyền chơn Ðạo một mình Ta
Paris tiết trời lạnh lẽo , mặc dù sân lễ có đặt 3 lò sưởi, nhưng cũng không đủ ấm, dù vậy đồng Đạo
và quan khách vẫn ở lại đến phút chót 5 giờ chiều trời tối mới về.

ĐỌC VÀ CỔ ĐỘNG
BẢN TIN THẾ ĐẠO
Email:banthedao@comcast.net
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4*- Phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại kính viếng lăng mộ Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm
Chơn Nhơn:
Ngày 18/12/2017 lúc 8:30 sáng, HH CTS Nguyễn văn Phé hướng dẫn phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại
và Thánh Thất Atlanta-Georgea kính viếng và đặt vòng hoa tưởng nhớ công đức của Đức Chưởng
Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn lúc Đức Chí Tôn mới khai Đạo. Đại văn hào Victor Hugo là kiếp
giáng trần sau cùng của Ngài. Lăng mộ được đặt taị tầng hầm điện Pantheon - nơi dành cho các vị
Hàn lâm , công thần danh tướng triều đình Pháp thời xưa.
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Đối với Đạo Cao Đài, Đức Ngài có nhiệm vụ cao trọng, thường giáng cơ dạy Đạo, ban một số bài
Kinh, trên Thiên đình Ngài lo về Thiên Vụ, là một trong Tam Thánh ( cùng với Đức Thanh Sơn Đạo
Sĩ và Tôn Trung Sơn), ký Đệ Tam Thiên Nhơn Hòa Ước. Ý nghĩa rằng Ký hòa ước minh chứng sự
thỏa thuận của nhân loại (mà 3 vị Thánh đại diện) với Trời về việc khai mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ. Nếu nhân loại biết thờ Trời thì Trời độ lại người. Ngược lại gặp Đạo kỳ này mà không tu thì Đệ
Tam Hòa ước minh chứng không thể chối cãi.
Hình tượng Tam Thánh được đặt tại Tịnh Tâm Điện Tòa Thánh, trước khi bước vào chánh điện thờ
Đức Chí Tôn .
Sau đó, phái đoàn được HT Marie Nguyễn hướng dẫn tham quan phố xá khu vực Thánh Đường
Notre Dame.
Sau đó, Phái đoàn được hướng dẫn lấy vé đi tàu điện ngầm (metro) để di chuyển các nơi.
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5-Tham quan Anh quốc từ 19-21/12/2017:
Theo chương trình, Thánh Thất Paris sắp xếp cho phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại và Thánh Thất
Atlanta-Georgia tổng cộng 26 vị, kể cả 2 hướng dẫn viên là CTS Nguyễn văn Phé và cô Marie
Nguyễn nhân dịp này tham quan Anh quốc. Đoàn được đặt vé tàu hỏa tốc hành, riêng hai vợ chồng
HH Nguyễn văn Trượng (Atlanta-Georgia) đi bằng máy bay vì cần về Mỹ sớm. Tới nơi đoàn được
ban Tổ chức mướn nhà trọ trước tọa lạc khu ngoại ô thủ đô London-Anh quốc với tiền thuê phòng
và thức ăn giá rẻ hơn nơi khác.
Ngày đầu, cả đoàn mua vé xe điện ngầm (metro) đến trung tâm London. Phải nói rằng hệ thống xe
điện ngầm (metro) của London thật hiện đại, chằng chịt đan vào nhau như hang trùn (giun) dưới
đất, ai sử dụng lần đầu sơ ý có thể đi lạc…
Sang ngày thứ hai, mọi người đã quen dần, có nhóm tách đi riêng theo sở thích mua sắm hay địa
điểm tham quan. Nói chung, các địa điểm chính nổi tiếng phái đoàn đến như Điện Buckingham,
nơi cung điện Hoàng gia Anh sống và làm việc, tòa tháp Big Ban cao ngất, nhà hát Opera nguy nga
tráng lệ, London Brigde (cầu Luân đôn) lấp lánh ánh đèn màn đêm buông xuống được bao quanh
bởi các khu thương mại nổi tiếng…
Ngày sau cùng, chỉ còn có một buổi sáng để đồng Đạo có dịp mua sắm tự do và sau 2 giờ chiều đoàn
tập trung đến ga xe lửa để trở lại Paris.
Nhìn chung, mặc dù mùa mưa trời giá lạnh, phố xá London tương đối sạch đẹp, du khách nhộn nhịp
mua sắm quà Giáng sinh và đón chào năm mới 2018.
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6-Thăm viếng đồng Đạo các nơi:
Ngoài việc dự lễ An vị, viếng lăng mộ Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, phái đoàn nhân dịp này thăm
viếng đời sống sinh hoạt của các đồng đạo xa xôi.
6-1:Thăm Hiền Tài Nguyễn Ngọc Đặng tại thành phố Fribourg, Thụy sĩ ngày 22/12/2017:

di chuyển chậm.

Từ Paris-Pháp phái đoàn
CĐHN gồm chín vị thuê
xe do HT Đào Duy Linh
lái để đến Thụy sĩ, thành
phố Fribourg, nơi cư ngụ
của gia đình HT niên
trưởng Nguyễn Ngọc
Đặng. Đường đi xa xôi ,
vừa đi vừa nghỉ khoảng
hơn 7 giờ, xa lộ tương
đối tốt, không kẹt xe như
ở thủ đô Paris. Tuy nhiên
gần biên giới Pháp-Thụy
sĩ phải băng qua đèo núi
quanh co hiểm trở, nhiều
nơi tuyết phủ trắng vùng
hai bên đường mà Trời lại
lác đác mưa, buộc xe phải

Cuối cùng đến xế chiều thì cũng
tìm được nhà của HT Đặng. Được
biết HT Đặng là HT khóa 2 Ban Thế
Đạo, trước kia nhà ở Tây ninh, gần
nhà gia đình QS Nguyễn Thừa Long,
là bác sĩ thời Viêt nam Công Hòa.
Sau 1975 , theo lời Hiền Huynh kể
vuợt biên sang….rồi cơ duyên xum
hợp được với gia đình sinh sống tại
Thụy sĩ đến nay.
Theo lời QS Nguyễn Ngọc Dũ, may
mắn có người cho biết và HH liên
lạc trước khi đến thăm. Hiền Huynh Đặng vui mừng khôn xiết khi phái đoàn đến, nhận diện được
QS Dũ sau hơn 40 năm cách biệt . Được biết HH Đặng thuộc lớp niên trưởng “bát thập”, đã hỏi
thăm về bạn học cũ như QS Lê văn Thêm, QS Trịnh Quốc Thế, QS Nguyễn Ngọc Nương, HH
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Dương văn Ngừa…Phái đoàn rất vui mừng nhận thấy Hiền Huynh tuy tuổi cao nhưng dáng vẻ còn
nhanh nhẹn mạnh khỏe.
Hàn huyên chuyện trò trà nuớc độ 1 giờ thì phái đoàn tạm biệt. Hiền huynh ra tận cửa xe lưu luyến
tiễn phái đoàn ra về.

6- 2:Theo dự định, phái đoàn thăm viếng và nghỉ lại đêm tại nhà anh Nhân, thân hữu của
CTS Nguyễn văn Phé và HT Đào Duy Linh. Anh chị Nhân rất hiếu khách, đã đãi phái đoàn ăn cari
với bún chay ngon lành. Gia đình đã nhường cả 2 phòng ngủ và phòng khách cho phái đoàn nghỉ
ngơi, chủ nhà chuyện trò với khách tới khuya mới nghỉ.

Sáng hôm sau, anh Nhân còn hướng dẫn phái đoàn ghé thăm vội vã phố xá chính thủ đô Bern của
Thụy sĩ trong khoảng thời gian ngắn độ 01 giờ đồng hồ để phái đoàn tranh thủ thời gian về trở lại
Paris kịp dự lễ tuyên thệ nhận Chức vụ Q. Đầu Tộc Đạo của CTS Nguyễn văn Phé.
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7*- Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức Vụ Qu. Đầu Tộc Đạo Paris-Pháp:
Phái đoàn CĐHN từ Thụy sĩ về lại Paris đúng lúc tham dự cúng Dậu thời (6 giờ chiều) tại Thánh
Thất có sự hiện diện của Bàn Trị Sự và một số ít đồng Đạo vì chiều tối đồng Đạo ở xa không tham
dự được, Ban Đại Diện BTĐ Pháp HT Nguyễn Chí Hiền, HT. Nguyễn Kim Phụng và HT. Marie
Nguyễn cùng đông đủ phái đoàn CĐHN. Sau cúng Dậu thời là lễ Tuyên Thệ, QS Nguyễn Thừa
Long, Phó Chủ Trưởng Cửu Trùng Đài CĐHN chủ lễ Minh Thệ, QS Nguyễn Ngọc Dũ, Qu. Chủ
Trưởng HTĐ/CĐHN chứng kiến cùng đồng Đạo.
CTS Nguyễn văn Phé thề giữ dạ vô tư hành Đạo. Chức sắc , chức việc và đồng Đạo hiện diện thành
tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng phù hộ cho hiền huynh CTS
Nguyễn Văn Phé Tân Quyền Đầu Tộc chu toàn trách nhiệm.

BẢN TIN THẾ ĐẠO SỐ 98
ĐẶC BIỆT VỀ THÁNH THẤT CAO ĐÀI PARIS - PHÁP
Số 98					

Bản Tin Thế Đạo ngày 2-1-2018		

23

Số 98					

Bản Tin Thế Đạo ngày 2-1-2018		

24

8*- Thăm đồng Đạo tại Đức quốc từ 24-26/12/2017:
Theo lời mời của HT Đào Duy Linh, Phó Trưởng ban Đại Diện Cao Đài TTTN Âu châu, một số vị
trong phái đoàn CĐHN gồm có QS Nguyễn Thừa Long , HT Nguyễn Đăng Khích, ĐH Huỳnh thị
Huệ và Nguyễn Đăng Ngọc Quỳnh cùng chủ nhà đáp chuyến bay sang nước Đức thăm hai gia đình
đồng Đạo là HT Đào Duy Linh và ĐH Trần thị Thu Trang.
Phái đoàn rất vui được biết đến nhà hai đồng Đạo là chủ thật sự ngôi nhà của mình nơi xứ lạ quê
người, ở ngay tại thủ đô của một đất nước Đức thống nhất giàu mạnh. Phái đoàn nghỉ tại nhà HT
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Linh, cả phu nhân và hai cháu kháu khỉnh
rất hiếu khách. Gia đình của ĐH Trần thị
Thu Trang, chồng và một con trai ngoan
cũng đến ở lại đây trò chuyện chung vui thù
tạc với phái đoàn, cả khách lẫn chủ nhà ai
cũng có quà đêm Giáng sinh. Sáng 25/12 cả
hai nhà cùng đi chơi với phái
đoàn, thăm quảng trường cổng chào chiến
thắng, Tòa Quốc hội, Đài Kỷ niệm chiến
thắng phát-xít của đồng minh thế chiến II,
nơi còn đặt một khẩu pháo đại bác và 2 xe
tăng thời Xô-viết. HT Linh cũng dẫn đoàn
thăm TV Tower, là tòa tháp chọc trời làm
tháp Truyền hình thời Đông Đức cũ. Nơi
đây có thể xem toán cảnh thủ đô Berlin,
quanh bao lơn du khách quan sát có ghi chú
hình ảnh và giải thích từng khu đặc biệt của
Berlin
Đến trưa cả đoàn tới thăm nhà ĐH Thu
Trang, ngôi nhà xinh xắn ven đô được anh Thắng, phu quân của Thu Trang tân trang rất đẹp như
mới. Ngôi nhà có 2 tầng, mỗi tầng có đầy đủ phòng ngủ, ăn và vệ sinh…Bữa ăn trưa được anh
Thắng dọn sẵn và cả chủ lẫn khách có một bữa cơm chay vui vẻ ngon miệng.
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Sáng ngày sau cùng, đoàn được hướng
dẫn thăm đài tưởng niệm Cầu không
vận của đồng minh do Mỹ dẫn đầu tiếp
tế nước, thực phẩm cho Tây bá linh bị
Liên Xô phong tỏa. Đài này nằm ngay
trước phi trường làm Cầu Không vận của
Mỹ thời chiến tranh lạnh 1965 và nay đã
đóng cửa.

*Kết Luận:
Tóm lại, hành trình qua Âu châu, phái
đoàn Cao Đài TTTN Hải Ngoại đã thực
hiện:
1-Tham dự Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên
Nhãn thờ Đức Chí Tôn tại Thánh Thất
Paris-Pháp
2-Kính viếng và đặt vòng hoa lăng mộ
Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn
Nhơn (Ngài Victor Hugo)
3-Tham dự lễ Tuyên thệ nhậm chức Q.
Đầu Tộc Đạo Paris của Hiền Huynh CTS
Nguyễn văn Phé
4-Thăm viếng và tìm hiểu cuộc sống của
đồng Đạo các nơi như Paris (Pháp), Thuỵ sĩ, Berlin (Đức)
5-Đón nhận một số lớn Kinh sách tài liệu Đạo do HH Huỳnh Tâm (Thư Viện Cao Đài tại ParisPháp) biếu tặng Ban Thế Đạo Hải Ngoại - Cao Đài Hải Ngoại (do HH QS Nguyễn Ngọc Dũ liên
lạc và đón nhận).
Đồng thời, hầu hết thành viên trong đoàn cũng được thưởng thức những biểu tượng, di tích, đền
đài, danh lam thắng cảnh …thủ đô của các quốc gia Pháp, Thuỵ sĩ, Hoàng gia Anh và Đức quốc.
Ban tường thuật chuyến đi, xin thay mặt cho phái đoàn, chân thành cám ơn Ban Tổ chức Lễ An
Vị Thánh Thất Paris, CTS Nguyễn văn Phé cùng chị và gia đình, PTS Lê văn Bằng , HT Đào Duy
Linh, ĐH Trần thị Thu Trang cùng toàn thể Bàn Trị Sự và đồng Đạo đã đón tiếp phái đoàn vô cùng
trọng hậu trong suốt thời gian dài.
Ghi chép: HT. Nguyễn Đăng Khích
Hình ảnh: Nguyễn Phé, Nguyễn Dũ, Duy Linh và Võ Độ.
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PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
Thân phụ của Hiền điệt Nguyễn Tường Khôi và cũng là ba chồng HT Túy Nguyễn (Phó Tổng
Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại) là:

Hiền Huynh

NGUYỄN VĂN OANH
Đã quy vị vào lúc 11.30 AM ngày Chủ Nhật 31-12-2017 tại thành phớ Houston Texas, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 79 tuổi
Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Hiền Tỷ quả phụ Nguyễn Văn Oanh, Hiền điệt Nguyễn
Tường Khôi, HT. Túy Nguyễn và tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu Ơn Trên ban hồng ân cho hương linh Hiền Huynh NGUYỄN VĂN OANH sớm về
cõi VĨNH HẰNG
Thành kính phân ưu
San Jose, ngày 2-1-2018
Cao Đài Hải Ngoại và các Ban Vụ Viện
Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo
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