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Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 

Nam mô Bổn Sư Thićh Ca Mâu Ni Phâ ̣ t.   

Kính Bậch Chư Tôn Đức Tăng Ni, 

Kính Thưâ Quý Đồng Hương, Phâ ̣ t Tử,  

Trước thềm năm mới, Chùa Ngần Phâ ̣ t kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni phấp thể khinh an, tuê ̣  đăng 

thường chiếu, Phâ ̣ t sự viên thầnh. Kính chúc quý Đồng Hương, Phật Tử cùng giâ điǹh mô ̣ t năm mới 

an khang, thịnh vượng, dồi dầo sức khổe, vầ đầy hỷ lậc trong viê ̣c tu hộc vầ hô ̣  trì Tam Bẩo.  

Chùa Ngần Phâ ̣ t kính cẩm tậ quý Đồng Hương, Phâ ̣ t Tử xa gần đẫ cúng dường vầ cầu nguyê ̣n cho 

chương trình xây dựng ngôi chấnh điê ̣n mới vầ cấc chương triǹh hoầng phấp của chùa. Xin hồi 

hướng công đức vầ nhân lầnh nầy đến với tất cẩ phấp giới chúng sanh. 

Chương trình TẾT Nguyên Đán và Rằm Thượng Nguyên:  

• Chùa mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để quý Đồng Hương, Phật Tử lễ  Phật và xin lộc đầu năm.    

• Nếu ở xa hoặc vì hoàn cảnh không về chùa được, xin quý vị gởi phiếu cầu an đầu năm, cầu siêu, đính kèm 

về chùa. Chùa sẽ cầu nguyện cho quý vị và người thân trong 7 thời kinh đầu năm. 

• Mỗi ngày sẽ có thời Công Phu Khuya (Trì tụng Thần Chú và 108 biến Tâm Chú Thủ Lăng Nghiêm) lúc 6 giờ sáng.   

Thứ Ba, 1/02/2022 và Thứ Tư, 2/02/2022 (Mùng Một và Mùng Hai Tết)  

- 11 giờ sáng: Khốa Lễ Cầu An 

Thứ Năm, 3/02/2022 (Mùng Ba Tết)  

- 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều:  Trì tụng trộn bô ̣  Kinh Diê ̣u Pháp Liên Hoa.  

Thứ Ba, 8/02/2022 đến Thứ Hai, 14/02/2022 (Mùng 8 đến 14 tháng Giêng)  

- 11 giờ sáng: Trì Tụng Kinh Phổ Môn 
- 3 giờ chiều:  Đậo Trầng Tụng Kinh Dược Sư đầu năm 

Thứ Ba, 15/02/2022 (Lễ Thượng Nguyên Rằm Tháng Giêng) 

- 11 giờ sáng:  Cúng Rầm Thượng Nguyên 

Trân trọng kính mời quý Đồng Hương, Phật Tử về chùa tham dự những buổi lễ đầu năm.  

Nam Mô Đương Lâi Hậ Sanh Di Lậc Tôn Phâ ̣ t 

Ngầy 28 thấng 12 năm 2021 

 

Chùa Ngần Phâ ̣ t 

 
 

  

mailto:info@chuanganphat.org


153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406 
www.chuanganphat.org 

info@chuanganphat.org - (919) 349-6892  
 

1001buddhatemple@gmail.com (919) 349-6892 

               
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Phật Sự   
Chân thầnh cảm niệm công đức của quý Đồng Hương, Phâ ̣t Tử ở North Carolina vầ cấc tiểu bang khấc 
đã cúng dường xây dựng Chùa Ngần Phâ ̣t vầ cấc chương trình hoầng phấp của chùa. Xin hồi hướng 
công đức vầ nhân lầnh của quý Đồng Hương, Phâ ̣t Tử đến với tất cẩ phấp giới chúng sanh. 

Chùa Ngần Phâ ̣ t, luôn hộc theo hậnh nguyê ̣n của Bồ tát Quán Thế Âm, hiến tặng lời dậy củâ Chư Phâ ̣t 
(Pháp thí) qua những sinh hoật tu hộc vầ trang mậng của chùâ để gieo hật giống giẩi thoất đến với mội 
người. Trong bối cảnh củâ đại dịch COVID-19 hiê ̣n nay, đây chính lầ Vô Úy Thí vì người có tri thức về 
Phật pháp thì không căng thẩng, lo âu hay sợ hãi trước những bất hậnh, thiên tai, hay dịch bê ̣nh. Năng 
lực không sợ hẫi cố được từ tri kiến chánh trực với lòng tin Pháp tuyệt đối thâ ̣ t không thể nghĩ bần.  

Trang mậng của chùa (www.chuanganphat.org) vầ (www.1001buddhatemple.org) bầng Anh Ngữ cố 
cấc bầi viết dễ hiểu về giấo lý vầ những phấp hầnh, cùng hơn 100 lời giẩi đấp thấc mấc (FAQs) về Phâ ̣t 
Phấp vầ phương cấch tu hộc hợp với trình đô ̣  của giới trể vầ những người chưâ vững niềm tin nơi Tâm 
Bẩo. Số người xem (views) trang mậng đẫ lên đến hơn 100,000 views nhiều nhất lầ từ Mỹ (80%) sau 
đố lầ Canada, China, Viet Nam, vầ cấc quốc gia khấc. Thời gian ở lại trung bình trên trang của chùa lầ 
3.5 phút được “Google” coi lầ rất quân tâm đến nô ̣ i dung, thay vì 45 giây trung bình của cấc trang mậng.    

Ngoầi những thời lễ hầng tuần vầ cấc khốa lễ trông năm, Chùa Ngần Phâ ̣t luôn kêu gội, khuyến khích, 
ủng hô ̣ , vầ tậo điều kiê ̣n tu hộc bầng Anh Ngữ cho thế hê ̣  trể không thông thạo tiếng Việt để cấc chấu 
hộc hổi vầ ấp dụng được lời Phâ ̣t dậy vầ gốp phần bẩo tồn những ngôi chùa củâ người Viê ̣t tậi Mỹ trong 
tương lâi. Trông năm 2021, chùa cố hai lớp hộc về giấo lý vầ hướng dẫn thiền tâ ̣p cho cấc em vầ người 
Mỹ. Tuy nhiên cấc sinh hoật của chùa đẫ bị giới hận vì đậi dịch COVID-19 vầ ngôi chấnh điê ̣n hiê ̣n nay 
không rô ̣ ng đủ để ấp dụng biê ̣n phấp cấch ly cho số đông người.  

Thấng 11 năm 2021, chùâ đẫ khởi sự xây dựng đầi Phâ ̣t Quấn Thế Âm vầ vườn hoa ở trước chùa. 
Tượng Phâ ̣t Quấn Thế Âm nầy được tậc từ mô ̣ t khối đấ Hôâ Cương (Granite). Đây là một loại đá cứng 
nhất, chỉ xếp sâu kim cương và 2 hợp chất đặc biệt khác, cố đâ ̣c tính chống thấm nước vầ đông lậnh 
nên để ngoài trời ít bị hư hậi. Nhưng nố đòi hỏi người tậc tượng phải cố nhiều kinh nghiệm và kỹ thuâ ̣t 
cũng như dụng cụ chạm khắc đâ ̣c biê ̣t chô đấ cứng. Tượng Phâ ̣t Quấn Thế Âm với những nết điêu khấc 
tỉ mỉ, linh đô ̣ng nầy do mô ̣ t Phâ ̣ t tử tuy ở xa vầ chưâ cố dịp về chùa nhưng đẫ phất tâm cúng dường.  

Nhờ sự cúng dường, giúp đỡ, cầu nguyê ̣n của quý Đồng Hương, Phâ ̣t Tử, dự ấn xây dựng Chùa Ngần 
Phâ ̣ t đâng được tiến hầnh tốt đệp. Để giẩm thiểu chi phí xây cất, chấnh điê ̣n mới sễ được xây dựng phiá 
trước vầ nối liền với ngôi chùa tậm. Căn nhầ hiê ̣n đâng dùng lầm ngôi chùa tậm cố kiến trúc rất hợp để 
trở thầnh mô ̣ t tăng đường (hâ ̣ u đường) vầ đây lầ mô ̣ t thuâ ̣n duyên. Xin quý Đồng Hương, Phâ ̣t Tử vầo 
trang mậng của chùa để biết thêm chi tiết về kiến trúc của ngôi chùa mới vầ chương trình xây dựng.  

Xin quý Đồng Hương, Phâ ̣ t Tử tùy hỷ cúng dường vầ phổ biến chương triǹh xây dựng Chùa Ngần Phâ ̣t 
vầ cấc chương trình hoầng phấp của chùa để cấc Phâ ̣ t sự nầy mau chóng thành tựu viên  mãn.  
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Tên Phâ ̣ t Tử: ______________________________________________________, Pháp Danh: ________________________________________ 

Điạ Chỉ: ___________________________________________________________________________________________________________________  

Điện Thoại: _____________________________________, Email: _________________________________________________________________  
 

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần, chúng con xin phát tâm cúng dường:  

❖ Cúng Dường Đầu Năm  __________ dollars  

❖ Cúng Dường  _________ Tượng Phật. (1,000 dollars cho mỗi tượng Phật) 

❖ Cúng Dường Xây Dựng Chùa Ngàn Phật  __________ dollars 

❖ Cúng Dường Các Chương Trình Tu Học bằng Anh Ngữ  __________ dollars 

❖ 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: 153 Wolfetrail Rd, Greensboro, NC 27406. 
 Mọi sự cúng dường sẽ được cấp giấy khấu trừ thuế.  EIN Federal Tax ID: 81-4416657.  

MẪU XIN CẦU AN VÀ CẦU SIÊU (Nếu không đủ hàng, xin quý vị in thêm) 

XIN CẦU AN ĐẦU NĂM 

Liên hệ Họ và Tên Pháp Danh Ngày Sanh 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

XIN CẦU SIÊU  

Liên hệ Họ và Tên Hương Linh Pháp Danh Ngày Mất Tuổi 

     

     

     

     
 

Chùa sẽ cầu an cho quý Đồng Hương, Phật Tử và cầu an, cầu siêu cho người thân của quý Đồng Hương, 

Phật tử trong 7 thời kinh đầu năm. 


