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___________________________________________________

Thư Chúc Tết
Kính gởi quý Phật tử và Đồng Hương,
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật
Trước thềm năm mới, chúng tôi kính chúc quý Phật tử và gia đình một năm mới an
khang, thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ, luôn gặp thuận duyên và đầy hỷ lạc trong công
trình tu tập và phụng sự Tam Bảo.
Nhờ sự trợ duyên của quý vị, công trình sửa chữa căn nhà trên khu đất rộng gần 6 mẫu
tọa lạc tại địa chỉ 153 Wolfetrail Road, Greensboro, NC để làm chánh điện tạm và nơi tu
học có đầy đủ tiện nghi cho khoảng 20 phật tử có thể nghỉ đêm đã tiến hành tốt đẹp.
Hàng tuần Chùa có ba ngày tu học bằng tiếng Việt, và ba ngày sinh hoạt Phật Pháp bằng
Anh Ngữ cho các Phật tử không thông thạo tiếng Việt để góp sức đáp ứng nhu cầu kiến
tạo một nền giáo dục Phật giáo có thể tồn tại và phát triển trên đất Mỹ.
Hiện nay Chùa đang xúc tiến xây dựng ngôi chánh điện mới để thờ 1,000 tôn tượng đức
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi tượng, cao 12 inches và nặng 6 lbs, đã được đúc
bằng tay bởi các Phật tử ở North Carolina và nhiều tiểu bang trên nước Mỹ trong suốt 10
năm qua để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đây cũng là một món
quà của người Việt tỵ nạn cống hiến cho các thế hệ trẻ tương lai ở Mỹ.
Chúng tôi cảm tạ chư Tăng Ni và Phật tử xa gần đã tích cực 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.
Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quý vị cùng gia đình hưởng một mùa xuân an lạc,
hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý nguyện.
Chùa Ngàn Phật ngày 24 tháng 1 năm 2018

Tỳ Kheo Thích Phước Tịnh
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Liên hệ
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Ngày Sanh
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