CHÙA NGÀN PHẬT
Thousand Buddha Temple

153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406
email: chuanganphat@gmail.com - Tel: (919) 349-6892

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan
Nam Mô Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ t.
Kính thưâ Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương,
Để cẩ m niệ m ân đức sanh thầ nh dưỡ ng dụ c củ a cha mệ nhiề u đờ i, Chù a Ngầ n Phậ t sễ tổ
chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật Lịch 2563 lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 25 tháng
8 năm 2019 (nhằm ngày 25 tháng 7 năm Kỷ Hợ i) tậ i khuôn viên Chù a Ngầ n Phậ t số 153
Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406.
Chương trình Đại lễ Vu Lan gồm có:
• 10:00 AM Phấ p thoậ i vớ i chủ đề : Tri Ân Bấ o Ân - ĐĐ Thích Hậ nh Tuệ
• 11:15 AM Đậ i Lễ Vu Lan
• 12:30 PM Cơm chây thân mậ t
• 02:00 PM Quý Phậ t tử thăm Thầ y vầ đậ t cấ c câu hỏi về Phật Pháp
• 04:00 PM Lễ Mông Sơn Thí Thực
• 05:00 PM Hoầ n Mẫ n
Thầ y Hậ nh Tuệ đẫ thực hiệ n hơn 500 bầ i giẩ ng ngấ n trông chương trình vidêô “5 Phú t Phậ t
Phấ p” vầ nhiề u Phấ p thoậ i khấ c. Kính mời Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương hôân hỷ sắp
xếp thời giờ quý báu để đế n thăm Thầ y, nghe giẩ ng, vầ đậ t cấ c câu hỏi về Phật Pháp.
Trong tinh thầ n thực thi nếp sống hiếu hạnh theo lờ i Phậ t dậ y vầ giữ gìn cộ i nguồ n đậ o lý
củ a dân tộ c, chú ng tôi thầ nh tâm mông ướ c đượ c sự tham dự củ a quý vị.
Quý Đậ o Hữu, Đồng Hương ở xa hoậ c vì hoầ n cẩ nh không về chù â đượ c xin gở i phiế u cầ u
an, cầ u siêu đính kề m. Chù a sẽ cầu nguyệ n cho quý vị vầ người thân liên tiếp 7 ngầ y trong
mù a Vu Lan.
Nam Mô Đậ i Hiế u Mụ c Kiề n Liên Bồ Tấ t.
Ngầ y 26 thấ ng 7 năm 2019
Chù a Ngầ n Phậ t kính mờ i

Nam Mô Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ t
Ban Tổ Chức Xây Dựng Chù a Ngầ n Phậ t xin chân thành cảm niệm công đức của quý Phậ t tử đẫ phát tâm
cú ng dườ ng để gố p phầ n xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t trông hâi năm quâ. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý Phật
tử tiế p tụ c phát tâm cúng dường tịnh tài kể ít ngườ i nhiề u, vầ giới thiệu bạn bè cùng góp phần công đức, để
Phậ t sự xây dựng thành tựu ngôi chấ nh điệ n mớ i sớ m đượ c viên thầ nh.
1,000 tượng Phật, nặng 6 lbs, cao
12 inches, đã được đúc bằng tay.

Xin quý đậ o hữu hẫ y ủ ng hộ vầ phổ biế n những chương trình giấ o dụ c Phậ t Phấ p bầ ng Anh Ngữ để đáp ứng
nhu cầu tu tập chô người trẻ không thông thậ o tiế ng Việ t, vầ mở cánh cửa tu tập để người địâ phương đến
với chúng tâ. Đây lầ mộ t việ c lầ m tích cực để hộ trì Tam Bẩ o vì chỉ cố thế hệ trể cố tu tậ p mớ i cố thể bẩ o tồ n
vầ phấ t triể n cấ c chương trình tu hộ c vầ những cơ sở Phậ t giấ o củ â ngườ i Việ t tỵ nậ n trên nướ c Mỹ trong
tương lâi.
Nguyệ n cầ u Chư Phậ t gia hộ cho quý Phậ t tử cù ng giâ đình cố mộ t đờ i số ng an vui, hậ nh phú c, dồ i dầ o sức
khổ e, luôn gậ p thuậ n duyên vầ đầ y hỷ lậ c trong công trình tu tậ p vầ phụ ng sự Tam Bẩ o.

Các tượng Phật đã hoàn tất sẽ
được thờ tại chánh điện mới.

H.T. Thích Phước Tịnh đặt viên đá
đầu tiên cho chánh điện mới

Nam Mô Hoan Hỷ Tậ ng Bồ Tấ t Ma Ha Tấ t.

Tên Phật Tử: _________________________________________________, Pháp Danh: _______________________________________
Điạ Chỉ: _______________________________________________________________________________________________________________
Điện Thoại: ___________________________________, Email: _____________________________________________________________

Chúng con xin phát tâm cúng dường góp phần xây dựng chánh điện mới. Chúng con nguyện hồi
hướng công đức này cho: ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

▪ Cúng Dường _______ Tượng Phật. (1,000 dollars cho mỗi tượng Phật)
Chánh điện mới sẽ được xây dựng
phía trước ngôi Chùa tạm.

▪ Cúng Dường Tam Bảo __________ dollars.
▪ Cúng Dường Định Kỳ Hàng Tháng _________ dollars.
Tùy hỷ ngân phiếu xin đề: Chùa Ngàn Phật
và gởi về địa chỉ: Chùa Ngàn Phật, 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406

Cảnh đẹp thiên nhiên của hồ nước
sau chùa.

Quý Phậ t tử cũ ng cố thể cú ng dườ ng từ trang mậ ng củ a Chù a: www.chuanganphat.org. Mộ i sự cú ng dường sẽ đượ c cấ p giấ y khấ u trừ thuế .
Danh sấ ch cú ng dườ ng hiệ n đượ c niêm yế t tậ i Chù a. Xin hồi hướng công đức vầ nhân lành này đến với tất cả Pháp giới chúng sanh.

