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Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phâ ̣t. 

Kính thưâ Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương, 

Hằng năm cứ đến ngày rằm Tháng Tư Âm-Lịch, những người con Phật trên toàn thế giới 

đều nô nức đốn mừng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiê ̣n đẩn sânh để giấo hốa chúng 

sanh biết được cái tôi sinh diệt vầ nhâ ̣n ra cái chân thật nơi chính mình để làm chủ sinh tử. 

Để thể hiện lòng thành kính tri ân lên Đức Phật, Chùa Ngàn Phật sẽ long trọng cử 

hành Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 vào ngày Chủ Nhật, 26 tháng 5 năm 2019 (nhằm 

ngày 22 tháng 4 năm Kỷ Hợi) với chương trình như sâu: 

• 10:00 AM   Phấp thoậi 

• 11:00 AM   Lễ Khấnh Đản vầ Lễ Tắm Phật 

• 12:30 PM   Cơm chây thân mâ ̣ t 

• 02:00 PM   Hướng dẫn tu hộc 

• 05:00 PM   Lễ Mông Sơn Thí Thực 

• 06:00 PM   Hoần Mẫn 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý Đạo Hữu và Quý Đồng Hương hôân hỷ sắp xếp thời 

giờ quý báu để tham dự đại lễ quan trọng nầy nhằm tri ân vầ ghi sâu lời Phật dạy để chuyển 

hóa, thành tựu an lạc hạnh phúc hiện tiền, vầ bồi đắp công đức cho sự giẩi thoất khổi cấc 

khổ đâu của sanh tử luân hồi.  

Quý Đậo Hữu, Đồng Hương ở xa hoâ ̣c vì hoần cẩnh không về chùâ được xin gởi phiếu cầu 

an, cầu siêu đính kềm. Chùa sẽ cầu nguyê ̣n cho quý vị vầ người thân liên tiếp 7 ngầy trong 

mùa Phâ ̣ t Đẩn. 

Nâm Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Ngầy 1 thấng 5 năm 2019 

Chùa Ngần Phâ ̣t kính mời 
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