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Chùa Ngàn Phật Tạm Thời Đóng Cửa  

Để Đáp Ứng Với Coronavirus 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phâ ̣t. 

Kính thưâ quý Đạo Hữu và quý Đồng Hương, 

Chùa Ngần Phâ ̣t kính cẩm tậ quý vị đã luôn ủng hô ̣  chúng tôi trông bâ năm quâ. 

Vì sức khổe vầ sự an toần của quý Đậo Hữu vầ quý Đồng Hương lầ ưu tiên hầng đầu, vầ cũng để gốp 

phần giẩm thiểu sự bùng phát của Coronavirus (COVID-19), Chùa Ngần Phâ ̣ t sễ tậm thời đóng cửa 

với công chúng cấc buổi lễ vầ cấc buổi tu hộc bầng Anh Ngữ từ nây đến ngày 30 tháng Tư. Cấc hộc 

viên được khuyến khích tu hộc vầ thiền tâ ̣p tậi nhầ, vầ tiếp tục hộc hổi ở chùâ quâ điê ̣n thoậi hoâ ̣c 

FaceTime. Chúng tôi sẽ cập nhật quyết định này khi tình hình thây đổi. 

Trong thời giân đống cửa với công chúng, chùa sễ tiếp tục lầm lễ hầng tuần để cầu nguyê ̣n cho bê ̣nh 

dic̣h Coronavirus (COVID-19) sớm chấm dứt; cùng cầu nguyê ̣n cho cấc nận nhân của bê ̣nh dic̣h nầy 

sớm hoần toần bình phục vầ những nận nhân thiê ̣t mậng vì bê ̣nh dịch được siêu sanh Tịnh Đô ̣ . 

Chúc quý Đồng Hương cùng giâ đình luôn khổe mậnh, an vui, hậnh phúc. Nguyê ̣n cầu chư Phâ ̣t gia 

hô ̣  cho quý Phâ ̣t tử luôn gâ ̣p thuâ ̣n duyên vầ đầy hỷ lậc trong công triǹh tu tâ ̣p vầ phụng sự Tam 

Bẩo. 

 

Ngầy 15 thấng 3 năm 2020  

 

Sincerely yours,  

Thousand Buddha Temple 
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