CHÙA NGÀN PHẬT (THOUSAND BUDDHA TEMPLE)
153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 - email: chuanganphat@gmail.com - Tel: (919) 349-6892
Website: www.chuanganphat.org - Facebook: Chua Ngan Phat

_________________________________________

Chương trình đón Xuân Kỷ Hợi 2019
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính Thưa Quý Đồng Hương Phật Tử,
Trước thềm năm mới, Chùa Ngàn Phật kính chúc chư Tôn Đức pháp thể khinh an. Kính chúc
Quý Đồng Hương Phật Tử cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức
khỏe, luôn gặp thuận duyên và đầy hỷ lạc trong công trình tu tập và phụng sự Tam Bảo.
Chúng tôi cảm tạ chư Tăng Ni và Phật tử xa gần đã đóng góp công, của và cầu nguyện cho
chương trình xây dựng Chùa Ngàn Phật để Phật sự này sớm được viên thành. Xin hồi hướng
công đức và nhân lành này đến với tất cả pháp giới chúng sanh.
Chùa Ngàn Phật sẽ mở cửa từ 5 giờ 30 sáng đến 7 giờ tối. Mỗi ngày sẽ có thời Công Phu
Khuya (Tọa thiền và Trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm) vào lúc 6 giờ sáng.
Ngày Mồng Một, Mồng Hai, và Mồng Ba Tết

(Thứ Ba ngày 5 tháng 2, Thứ Tư ngày 6 tháng 2, Thứ Năm ngày 7 tháng 2 năm 2019)

10 giờ sá ng: Khó a Lễ Cà u An
2 giờ chiề u: Trì tụ ng Chú Đạ i Bi
Tụng Kinh Dược Sư trong bảy ngày từ mồng 8 đến 14 tháng Giêng.
(Thứ Ba ngày 12 đến Thứ Hai ngày 18 tháng 2)

10 giờ sá ng: Trì tụ ng Chú Đạ i Bi
5 giờ chiề u: Tụ ng Kinh Dượ c Sư
Lễ Thượng Nguyên Rằm Tháng Giêng
(Thứ Ba ngày 19 tháng 2)

11 giờ sá ng: Cú ng Rà m Thượ ng Nguyên
Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, Phật Tử về Chùa Ngàn Phật tham dự những buổi lễ
cầu an đầu năm hoặc gởi phiếu cầu an, cầu siêu về chùa.
Nam Mô Hoan Hỷ Di Lạc Tôn Phật
Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Chùa Ngàn Phật

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

CHÙA NGÀN PHẬT
THOUSAND BUDDHA TEMPLE

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)

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 đậ o hữu phát
tâm cú ng dường để gố p phầ n xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t. Sự giú p đỡ củ a quý đậ o hữu trong thời
gian chù a mới thầ nh lậ p nầ y cố mộ t giấ trị rấ t lớn để Phậ t sự nầ y được sớm viên thầ nh.

Lễ khởi công xây dựng chùa mới
ngày 26 tháng 8 năm 2018.

Hình lưu niệm sau lễ khởi công
xây dựng chùa mới.

Xin quý đậ o hữu tiế p tụ c giú p đỡ vầ phổ biế n Phậ t sự xây dựng Chù a Ngầ n Phậ t để chư Tăng Ni,
Phậ t tử vầ khấ p mộ i loầ i chú ng sanh cố nhân duyên với Phậ t Phấ p được chiêm ngưỡng, đẩ nh lễ ,
cú ng dường mộ t ngầ n tôn tượng Đức Bổ n Sư Thích Ca Mâu Ni Phậ t - tượng trưng chô một ngàn
vị Phật trong Hiền Kiếp lần lượt xuất hiện trên thế giân để giáo hóa chúng sinh. Mộ t ngầ n tượng
Phậ t nầ y đẫ được đú c bầ ng tay bởi rấ t nhiề u Phậ t tử ở North Carolina vầ cấ c tiể u bang khấ c
trong 13 năm quâ để cầ u nguyệ n cho thế giới hồ a bình, chú ng sinh an lậ c vầ lầ mộ t món quà củ a
người Việ t tỵ nậ n cống hiến cho cấ c thế hệ trể tương lâi ở Mỹ .
Xin quý đậ o hữu hẫ y ủ ng hộ 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 bản địa
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 khẩ năng
tu tậ p mới 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 a
người Việ t tỵ nậ n trên nước Mỹ trông tương lai.

108 tượng Đức Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật tại Chánh Điện tạm.

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

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

Tên Phật Tử: __________________________________________, Pháp Danh: _______________________________
Chùa nằm trên khu đất rộng 6
mẫu có hồ lớn phía trước và sau.

Điạ Chỉ: ________________________________________________________________________________________________
Điện Thoại: ___________________, Email: ______________________________________________________________

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

Chúng con xin phát tâm cúng dường góp phần xây dựng Chùa Ngàn Phật. Chúng con
nguyện hồi hướng công đức này cho: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

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

▪ Cúng Dường Tam Bảo __________ dollars.

Họa sĩ chăm chú vẽ được từ 8
đến 10 tượng Phật mỗi ngày.

▪ 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
Quý Phậ t tử cũ ng cố thể cú ng dườ ng từ trang mậng củ a Chù a: www.chuanganphat.org. Mộ i sự cú ng

Cảnh đẹp thiên nhiên của hồ
nước sau chùa.

dường sẽ đượ c cấp giấ y khấ u trừ thuế . Danh sấch cú ng dườ ng sễ đượ c niêm yế t tậi Chù a.
Xin hồi hướng công đức vầ nhân lành này đến với tất cả Pháp giới chúng sanh.

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

