CHÙA NGÀN PHẬT
Thousand Buddha Temple
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 - email: chuanganphat@gmail.com - Tel: (919)

349-6892

_______________________________________________________________________________

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan
và Lễ Khởi Công Xây Chùa Mới
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni.
Kính thưa Quý Đồng Hương, Phật Tử.
Để cảm niệm ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ nhiều đời, Chùa Ngàn Phật sẽ tổ chức
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật Lịch 2562 lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 26 tháng 8 năm
2018 tại khuôn viên Chùa Ngàn Phật số 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406. Cũng
trong dịp này Chùa có tổ chức Khóa Tu Học Phật Pháp trong hai ngày, và lễ khởi công xây dựng
chùa mới để có đủ điều kiện phục vụ cho các Phật tử về sinh hoạt trong các ngày lễ lớn hay các
khóa tu học. Chương trình Đại lễ Vu Lan và Lễ Khởi Công xây chùa mới gồm có:
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP TRONG HAI NGÀY
THỨ SÁU và THỨ BẢY, Ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2018
• Từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày
ĐẠI LỄ VU LAN và LỄ KHỞI CÔNG
CHỦ NHẬT, Ngày 26 tháng 8 năm 2018
• 10:00 AM Pháp thoại
• 11:15 AM Lễ Vu Lan và Lễ Khởi Công
• 12:30 PM Cơm chay thân mật
• 02:30 PM Quý Phật tử thăm Thầy và đặt các câu hỏi về Phật Pháp
• 05:00 PM Hoàn mãn
Trong tinh thần thực thi nếp sống hiếu hạnh theo lời Phật dạy và giữ gìn cội nguồn đạo lý của
dân tộc, chúng tôi thành tâm mong ước được sự tham dự của quý vị.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trân trọng cung thỉnh và kính mời.
Ngày 23 tháng 7 năm 2018

Hòa Thượng Chứng Minh
Thích Phước Tịnh
(Xử Lý Thường Vụ Chùa Ngàn Phật)

Trưởng Ban Tổ Chức
Phạm Nam Sơn pd Thị Phước
(Hội Trưởng Ban Trị Sự Chùa Ngàn Phật)
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THỜI KHÓA TU HỌC
Thứ Sá u và Thứ Bả y, Ngà y 24 và 25 thá ng 8 năm 2018
05:00 AM

Thức chú ng

06:00 AM

Ngồ i thiề n và lạ y Phạ t

08:00 AM

Ăn sá ng

09:30 AM

Ngồ i thiề n hoạ c thiề n hà nh

10:30 AM

Phá p thoạ i

12:00 PM

Thộ trai

02:30 PM

Ngồ i thiề n

03:00 PM

Tụ ng kinh và lạ y Phạ t

04:30 PM

Phá p đà m

06:30 PM

Ăn chiề u

08:00 PM

Phá p thoạ i

10:00 PM

Đi ngủ
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MẪU XIN DÂNG SỚ CẦU AN (Prayer Request for Peace and Well-Being)
Họ Tên Gia Chủ ________________________________________ Pháp Danh: _____________________________
(Name of Applicant)
(Buddhist Name)
Địa Chỉ: ______________________________________________________________________________________
(Address)
Điện Thoại: ______________________, Email: ______________________________________________________
(Phone)
Liên Hệ

Họ và Tên

Pháp Danh

Ngày Sanh

(Relationships)

(Full Name)

(Buddhist Name)

(Date of Birth)

MẪU XIN DÂNG SỚ CẦU SIÊU (Prayer Request for The Deceased)
Liên hệ

Họ và Tên Hương Linh

Pháp Danh

Ngày Mất

Tuổi

(Relationships)

(Full Name of The Deceased)

(Buddhist Name)

(Date Of Death)

(Age)
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GIỚI THIỆU CHÙA NGÀN PHẬT
Chù a Ngà n Phạ t ở Greensboro, NC đã đượ c thà nh lạ p và o thá ng 9 năm 2016 vớ i mụ c đích tu họ c và
cá c phương pháp thực tập để á p dụ ng những lờ i dạ y của Đức Phạ t trong cuọ c sống. Thá ng 6 năm
2018, Thà y Trụ Trì Geshe Gelek Chodha đã bà n giao công việ c củ a Thà y cho Hò a Thượ ng Thích
Phướ c Tịnh và Ban Trị Sự Chù a Ngà n Phạ t vì Thà y có nhiề u Phạ t sự ở chù a Tây Tạ ng tạ i Raleigh và
không có ngườ i lá i xe để đưa Thà y về Chù a Ngà n Phạ t hà ng tuà n. Thà y rá t hoan hỷ khi thá y nhân
duyên tốt hội tụ đầy đủ để ngườ i Việ t Nam đứng ra nhạ n lã nh trá ch nhiệ m xây dựng và quả n lý Chù a
Ngà n Phạ t để thờ 1,000 Tôn Tượng Đức Bỏ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phạ t cũ ng đã đượ c là m bà ng tay
bở i nhiề u Phạ t tử Việ t Nam ở North Carolina và cá c tiể u bang khá c trong hơn 10 năm qua.

DỰ ÁN XÂY DỰNG CHÙA MỚI
Giai Đoạn I - Nhân dịp Đạ i Lễ Vu Lan, Phạ t Lịch 2562, Chùa sẽ làm lễ động thổ khởi công xây dựng
chù a mớ i phía trướ c ngôi chù a tạ m trên miế ng đá t rọ ng gà n 6 mã u tọ a lạ c tạ i địa chỉ 153 Wolfetrail
Road, Greensboro, North Carolina. Chù a mớ i sễ có mọ t chá nh điệ n trang nghiêm để thờ Tôn Tượng
Đức Bỏ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phạ t lớ n ở giữa, bao bọ c chung quanh bở i 1,000 tượ ng Phạ t tượ ng
trưng cho một ngàn vị Phật trong Hiền Kiếp lần lượt xuất hiện trên thế gian trong đại kiếp này. Theo
dự á n, phà n Xây Dựng Cơ Bả n và cá c cơ sở hiệ n tạ i sễ có những tiệ n nghi dướ i đây để cho Phạ t tử tu
họ c và nghỉ đêm trong cá c khó a tu họ c nhiề u ngà y.
•
•
•
•
•
•

Mọ t Chá nh Điệ n lớ n và mọ t phò ng thờ Phạ t để tịnh tu hà ng ngà y,
Mọ t phò ng ăn lớ n và nhà bế p rọ ng rã i để dù ng trong cá c khó a tu họ c và cá c dịp lễ ,
Mọ t phò ng ăn và nhà bế p để dù ng hà ng ngà y,
4 phò ng ngủ ,
6 nhà tá m vớ i phò ng tá m, chõ thay quà n á o, và cá c tiệ n nghi cà n thiế t.
Thư việ n, phò ng sinh hoạ t, phò ng là m việ c, tủ khó a cá nhân, chõ để già y dế p, v.v.

Giai Đoạn II - Chù a sễ khở i công xây dựng Tôn Tượ ng Đức Quá n Thế Âm Bò Tá t trướ c sân Chù a
và dự định xây thêm phò ng ngủ và cá c tiệ n nghi cà n thiế t cho cá c khó a tu dà i hạ n.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phật tử cùng chung tay góp phần công đức và cà u nguyệ n cho Phạ t
sự xây dựng Chù a Ngà n Phạ t sớ m đượ c viên thà nh.
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.
Phạ m Nam Sơn pd Thị Phướ c
Trưở ng Ban Tỏ Chức Xây Dựng Chùa Ngàn Phạ t

Xin quý Phật tử vào Facebook

(Chua Ngan Phat) và trang mạng
(www.chuanganphat.org) để biết tin
tức cập nhật về những sinh hoạt ở Chùa.

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh
điều hành và hướng dẫn tu học.

Chù a Ngàn Phạ t ở Greensboro, NC đượ c thành lạp vào tháng 9 năm 2016 vớ i mụ c đích tu họ c và các
phương pháp thực tập để á p dụ ng những lờ i dạ y của Đức Phạ t trong cuọ c sống. Ngoà i cá c chương
trình tu họ c tié ng Viẹ t, Chù a cũ ng có những sinh hoạt bàng Anh Ngữ đẻ đáp ứng nhu cầu tu tập cho
người trẻ không thông thạ o tié ng Viẹ t và mở cánh cửa tu tập để người bản địa đến với chúng ta.
Chù a sẽ khở i công xây dựng mọ t chá nh điẹ n mớ i vớ i Tôn Tượng Đức Bỏ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phạ t ở
giữa, bao bọ c chung quanh bở i 1,000 tượ ng Phạt tượ ng trưng cho một ngàn vị Phật trong Hiền Kiếp
lần lượt xuất hiện trên thế gian. 1,000 tượ ng Phạ t này đã đượ c đú c bà ng tay bở i rá t nhiè u Phạt tử ở
North Carolina và cá c tiẻ u bang khá c trong hơn 10 năm qua đẻ cà u nguyẹ n cho thé giớ i hò a bình,
chú ng sinh an lạc và là mọ t món quà củ a ngườ i Viẹ t tỵ nạn cống hiến cho các thé hẹ trẻ tương lai ở Mỹ .

Chánh Điện tạm ở Chùa trong
ngày Đại Lễ Phật Đản PL 2562.

Tên Phật Tử: __________________________________________, Pháp Danh: _______________________________
Điạ Chỉ: ________________________________________________________________________________________________
Điện Thoại: ___________________, Email: ______________________________________________________________
Phật tử có thể nghỉ đêm ở Chùa
trong các khóa tu học.

Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2562 và Lễ Khởi Công Xây Chùa Mới, chúng
con xin phát tâm cúng dường góp phần xây dựng Chùa Ngàn Phật. Chúng con
nguyện hồi hướng công đức này cho: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

1,000 tượng Phật, nặng 6 lbs, cao
12 inches, đã được đúc bằng tay.

▪ Cúng Dường _______ Tượng Phật. (1,000 dollars cho mỗi tượng Phật)
▪ Cúng Dường Tam Bảo __________ dollars.
Chùa nằm trên khu đất rộng gần 6
mẫu có hồ lớn phía trước và sau.

▪ Cúng Dường Định Kỳ Hàng Tháng _________ dollars.

Mỗi tượng Phật được cẩn thận
hoàn chỉnh trước khi sơn vàng.

Tùy hỷ ngân phiếu xin đề: Chùa Ngàn Phật
và gởi về địa chỉ: Chùa Ngàn Phật, 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406
Mọ i sự cúng dường sẽ đượ c cá p giá y kháu trừ thué . Danh sách cú ng dườ ng sẽ đượ c niêm yé t tại Chù a.
Xin hồi hướng công đức và nhân lành này đến với tất cả Pháp giới chúng sanh.

Chùa Ngàn Phật
Chùa mới sẽ được xây dựng phía
trước ngôi Chùa tạm.

.

Thousand Buddha Temple

chuanganphat@gmail.com
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Họa sĩ chăm chú vẽ được từ 8
đến 10 tượng Phật mỗi ngày.

