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HAI CUỘC HỌP LIÊN TÔN. 

 
Tin Sài Gòn: Ngày 24 tháng 4 năm 2013, chức sắc thuộc bốn tôn giáo đã đến dự lễ 
Phật Đản tại Chùa Liên Trì Sài Gòn, sau đó đã thảo luận một hướng đi lâu dài cho 
Liên Tôn. Qúy Linh Mục Công Giáo không thể tham dự buổi họp này. 
Các chức sắc liên tôn đã thu xếp đến ngày 29-5-2013, lại gặp nhau tại Dòng Chúa 
Cứu Thế Việt Nam tại Sài Gòn để tiếp tục thảo luận về việc vận động một hiến pháp 
mới cho Việt Nam.  
Sợ hãi trước sự đòan kết của Liên Tôn. Ngày 28-5-2013, an ninh tỉnh Trà Vinh bắt 
Mục sư Nguyễn Hòang Hoa. Mặc dù phải thả Mục sư ngay trong ngày an ninh cộng 
sản vẫn tìm mọi cách ngăn cấm Mục sư lên Sài Gòn họp mặt với các chức sắc Liên 
tôn khác. 
Sáng ngày 29-5-2013, an ninh cộng sản bao vây Chùa Liên Trì và ngăn cản Hòa 
Thượng Thích Không Tánh không cho Hòa Thượng rời khỏi Chùa. 
Hai Phái Đòan Cao Đài, do Chánh Trị Sự Hứa Phi, và Hòa Hảo, do Cụ Lê Quang 
Liêm, đã đến tham dự buổi thảo luận. An ninh cộng sản bao vây Dòng Chúa Cứu 
Thế, nhiều tên còn xâm nhập và gây rối trong địa phận nhà thờ. 
Mặc dù bị an ninh cộng sản phá rối các giới chức tôn giáo vẫn đồng lòng tiếp tục 
trao đổi tìm phương cách để vận động một Hiến Pháp mới cho Việt Nam, đưa đất 
nước đến tự do dân chủ hòa nhập cùng văn minh nhân lọai.
 

 

Xin gởi đến các bạn một số hình c uộc họp tại Chùa Liên Trì Sài Gòn. 

 
Nguễn Quang Duy. 
Melbourne Úc Đại Lợi 
30-5-2013 
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