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THƯ MỜI 
 

Trích yếu: V/v Kỷ Niệm 50 năm, Hội Thánh Thành Lập Đại Đạo Thanh Niên Hội 

Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại cùng Ban Tổ Chức xin trân trọng kính mời: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Đại Đạo Thanh Niên Hội và Tiệc Tân Niên Mừng 
Xuân Ất Mùi được tổ chức tại: 

Địa điểm:      Hội trường Unify Event Center  
765 Story Road,  
SanJose, CA 95122 

Thời gian:   Từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối  ngày 21 tháng 3 năm 2015 ( Nhằm  mùng 2 tháng 2 năm Ất Mùi ) 

Đại Đạo Thanh Niên Hội (ĐĐTNH) được Hội Thánh thành lập vào tháng 3 năm 1965 tại Tòa Thánh Tây Ninh, và từ đó thành lập 
các tổ chức ĐĐTNH ở địa phương đễ duy trì và phát triển mối Đạo khắp lãnh thổ ở Việt Nam. Đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp 
Thanh Thiếu Niên con nhà Đạo thành một khối vững chắc để phục vụ nhơn loại. Gây tình tương thân tương ái, trao đổi Văn 
Hóa kiến thức và kinh nghiệm giữa các đoàn thể thanh niên Tôn Giáo trên thế giới, thể hiện tình thương vạn loại đúng theo tôn 
chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đào tạo nhân tài cho xã hội trên căn bản Đức Trí Thể Dục để bảo đảm hạnh phúc chung cho 
nhân sanh. Duy trì, bảo vệ, phát triển và hòa hợp văn hóa truyền thống Việt Nam. Quyết tâm giữ vững nền Tân Luật, Pháp 
Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, bảo vệ tự do tín ngưỡng và tôn trọng các nền Tôn Giáo, tiến 
tới một thế giới đại đồng duy nhất trong Bảo Sanh, Nhân Nghĩa, Công Bằng. Hội chủ trương đặt tình yêu nhân loại trên hết và 
tuyệt đối không tham gia chính trị. 
 
Sau biến cố tang thương năm 1975, Hội cùng chung số phận với Hội Thánh Cao Đài đã bị giải thể trong nước. Ra hải ngoại, 
các Huynh Trưởng còn mang bầu nhiệt huyết đã gầy dựng lại ĐĐTNH khắp nơi, để hổ trợ cho Bàn Trị Sự ở địa phương, và là 
thế hệ kế thừa đắc lực trong tương lai cùng với cơ quan đàn anh Ban Thế Đạo Hải Ngoại trợ Đời và thi hành Thế Luật của 
Đạo.  
 
Hiện nay Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (ĐĐTNH-HN) hoạt động khắp nơi trên thế giới, từng bước từng bước phát triển 
lớn mạnh qua các Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức. Tất cả những sự trưởng thành đó đều nhờ sự thương yêu của Quý Huynh 
Tỷ, chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn các em trên bước đường tu học. 

 
Vì vậy, buổi lễ Kỷ Niệm 50 năm nầy rất quan trọng và nó đánh dấu sự trưởng thành của ĐĐTNH. Kính mong Quý Huynh Tỷ, Quý 
Quan Khách nhín chút thời gian đến tham dự buổi Lễ, để yểm trợ tinh thần cho các em. Sự hiện diện của Quý Vị sẽ là niềm khích lệ, 
cổ vũ tinh thần cho tuổi trẻ ĐĐTNH cũng như cho sự phát triển lâu dài của tổ chức. Sự thành công của ngày Kỷ Niệm hoàn toàn tùy 
thuộc vào sự giúp sức và ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần của quý đồng đạo và quý quan khách khắp nơi.  
 
Nguyện cầu Ơn Trên ban phước lành đến cho Quý Huynh Tỷ, Quý Quan Khách và gia đình, một năm mới an khang thịnh vượng. 
 
Nhằm giúp Ban Tổ Chức trong việc tiếp đón được chu đáo, kính mong Quý Huynh Tỷ và Quan Khách xin liên lac cho biết số người 
tham dự với quý Hiền Huynh dưới đây:  
 
Trần Minh Thành (408) 828-6291  Trương Công Lý (408) 886-0537       Trần Chí Dũng (408) 826-9760 
ddtnh_sc@yahoo.com   khanhly_t@yahoo.com   trancdung@sbcglobal.net 
Trân trọng kính chào 
Bắc California, ngày 10 tháng 2 năm 2015 

 
TM Ban Tổ Chức 

                                                                         
 

  
Trương Nguyễn Đăng Khoa (Trưởng Ban)                           Trần Minh Thành (Trưởng BTC Địa phương) 


