ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(CỬU THẬP LỤC NIÊN)

TÒA THÁNH TÂY NINH
THÁNH THẤT CAO ĐÀI GEORGIA

TÂM THƯ
Kính gởi:
- Ban Thế Đạo Hải Ngoại
- Các Thánh Thất Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại
- Quí Đồng Đạo - Quí Đồng Hương
- Quí Mạnh Thường Quân – Thương gia – Nghiệp chủ
Kính thưa quí vị.
Sau lần xây dựng Thánh Thất Cao Đài Georgia theo mẫu số 5 của Hội Thánh Cao Đài
Tòa Thánh Tây Ninh không thành công, bởi sự gian trá, lừa bịp của nhà thầu xây dựng, trong thời vị Chánh Trị
Sự tiền nhiệm.
Đến nay, với quyết tâm phải tạo dựng bằng được nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng
Liêng, khang trang, sạch sẻ. Vì nơi Thánh Thất cũ ngày càng xuống cấp trầm trọng và chật hẹp so với sự phát
triễn ngày càng đông nơi Thánh Thất Cao Đài Georgia.
Nên Ban Trị Sự chúng tôi và Đồng Đạo cùng thống nhất ý kiến là hoàn chỉnh căn nhà mà trước đây dự
định làm hậu điện, để thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, thế cho Thánh Thất củ.
Sau một thời gian dài lo sửa lại bản vẽ nội thất, bản vẽ Parking và nhiều việc rắc rối khác do County địa
phương đưa ra, chúng tôi phải ráng cố gắng khắc phục dần dần mọi mặt, đến nay mới được cấp giấy phép xây
dựng. Chúng tôi đã bắt đầu khởi công xây dựng được hơn một tháng nay, đã hoàn thành một số công việc bước
đầu và hiện đang tiếp tục.
Kính thưa quí vị
Một lần vấp ngã, rồi đứng lên và tiếp tục bước đi thật vô cùng khó khăn, mà Bàn Trị Sự và Đồng Đạo
chúng tôi, nơi Thánh Thất Cao Đài Georgia chúng tôi phải cố gắng hết sức và rất cần được sự ủng hộ, tiếp sức
của quí vị mới tiến lên được.
Nên, nay chúng tôi viết Bức Tâm Thư này gởi đến quí vị Đồng Đạo, Đồng Hương và quí Mạnh thường
quân, kính mong được sự hổ trợ về mọi mặt, tinh thần lẩn vật chất hầu giúp chúng tôi hoàn thành ước nguyện là
có nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng, khang trang, đẹp đẽ và cũng là niềm hảnh diện chung cho Đạo
Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nơi hải ngoại ngày càng phát triển.
Trân trọng kính chào quí vị, không quên cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn – Phật Mẫu và các Đấng ban
ơn lành cho quí vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, trí nảo quang minh, tinh thần mẩn huệ.
Trân trọng
Atlanta ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (ngày 26 – 5 - 2021)
T.M Bàn Trị Sự & Đồng Đạo Cao Đài Thánh Thất Georgia
CHÁNH TRỊ SỰ

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG
Mọi đóng góp đều được trừ thuế.
Check hay Money Order
Xin gởi về: CAO DAI TEMPLE OF GEORGIA, INC
P.O BOX 527
MORROW, GA – 30260

Số điện thoại liên lạc : Hiền Huynh CTS Nguyễn Hữu Trường : (404) 323 - 3903
: HH TS Trần Quang Sang
: (678) 907 - 0838
Đính kèm một số hình ảnh đã hoàn thành trong thời gian qua tại địa chỉ mới:
6330 Hwy 42. REX – GA – 30273 với diện tích 5 Acres 39

Đoàn cơ giới đang đào mương, đặt cống và san lấp mặt bằng để làm Paking.

Parking đã hoàn thành được hơn 70 chổ

Sign: CAO DAI TEMPLE OF GEORGIA INC.
Địa chỉ: 6330 Hwy. 42. REX, GA-30273

NỘI THẤT: Phòng Chánh Điện

Phòng Trù: Nhà bếp và phòng ẩm thực

Phòng thờ Tổ Phụ và sinh hoạt Đạo Sự

Hệ thống ống và máy lạnh, nóng đã lấp đặt

Bên trong trên nóc đã phun chất cách nhiệt

Hộp điện điều khiển đã được lấp đặt

Các hệ thống đường ống máy lạnh, nước, điện đã lấp đặt xong, chờ County kiểm tra đúng kỷ thuật và an
toàn mới tiếp tục làm những công đoạn kế tiếp.

