ChÜÖng trình cûa 3 ngày t‰t ñinh-DÆu:

Thanh Long T¿
The Culture of Golden Heart
Association

LÍ Giao ThØa:
ThÙ Sáu, ngày 27 tháng 1 næm 2017.
11:00 tÓi - Tøng kinh Sám hÓi cuÓi næm.
- L©i chúc mØng ÇÀu næm.
Mùng m¶t T‰t:
ThÙ Bäy, ngày 28 tháng 1 næm 2017.
12:00 trÜa - Khai kinh Di L¥c (thÜ®ng sanh)
7:00 tÓi - Khai kinh Di L¥c (hå sanh)
Mùng hai T‰t:
Chû NhÆt, ngày 29 tháng 1 næm 2017.
12:00 trÜa - Khai kinh Ph°-Môn.
7:00 tÓi - Khai kinh ñåi Nh¿t.
Mùng ba T‰t:
ThÙ Hai, ngày 30 tháng 1 næm 2017.
12:00 trÜa - Cúng thí th¿c (hÆu ÇiŒn).
7:00 tÓi - Kinh DÜ®c SÜ B°n NguyŒn.
Mùng tám T‰t:
ThÙ Bäy, ngày 4 tháng 2 næm 2017.
7:00 tÓi - Khai Çàn DÜ®c SÜ
(tøng tr†n 7 ngày)
R¢m ThÜ®ng Nguyên:
ThÙ Bäy, ngày 11 tháng 2 næm 2017.
7:00 tÓi - B‰ Kinh DÜ®c-SÜ - thÌnh Çåi hÒng
chung

3803 Fuqua St.
Houston, TX 77047
Phone: (713) 733-0403
(832) 512-8502
www.culturegoldenheart.org

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Kính thÜa toàn th‹ Çåi chúng,
Xuân vŠ không chÌ là niŠm khao khát cûa nhân gian, mà còn là s¿ Ç°i m§i cûa thiên nhiên vån
vÆt. Trong khí xuân vui tÜÖi Ãy, ngÜ©i con PhÆt cÛng phÃn khªi v§i bao niŠm hy v†ng cho m¶t vÆn
mŒnh m§i thù th¡ng hÖn. Mùa xuân trong Çåo PhÆt Çã trª thành m¶t thông lŒ cho các ngÜ©i con PhÆt
hành hÜÖng l‹ bái các Çåo tràng Ç‹ hòa cùng không khí vui xuân Di-L¥c, vun trÒng cæn lành, và ÇÜ®c
l¡ng Ç¶ng tâm tÜ theo ti‰ng chuông mõ. RÜ§c xuân trong nø cÜ©i hoan h› bÃt diŒt v§i tâm hÒn bao
dung cûa ÇÙc BÒ-Tát Di-L¥c Ç‹ cäm Ùng s¿ thanh thän nhË nhàng cûa mùa xuân miên vi‹n. TrÜ§c
thèm næm m§i, Thanh-Long Çåo tràng thành kính cäm tå m†i s¿ Çóng g§p, h° tr®, và công ÇÙc cûa
quš PhÆt tº Çã tích c¿c tr® duyên cho Çåo tràng. Thành tâm kính chúc chÜ Tôn Giáo PhÄm, chÜ ñåi
ñÙc Tæng-Ni phÜ§c trí trang nghiêm, trÜ©ng th† phÜ§c låc. Kính chúc quš PhÆt tº cùng bºu quy‰n
trong næm m§i an khang thÎnh vÜ®ng, niŒm lành nhÜ š.
Trong không khí an lành cûa nh»ng ngày xuân ñinh-DÆu, trong gi© phút thiên liêng trØ tÎch,
Thanh-Long ñåo-Tràng së Çón mØng lÍ giao-thØa vào tÓi thÙ-sáu lúc 11 gi© khuya ngày 27 tháng 1
næm 2017 (tÙc 30 t‰t AL).
Kèm theo Çây là t© s§ hÒi-hÜ§ng. Xin qúy vÎ gªi s§ vŠ chùa trÜ§c ngày 2/1/2017 DÜÖng LÎch Ç‹
tránh s¿ thi‰u sót ho¥c trÍ nãi. M†i tin tÙc xin liên låc vŠ sÓ ÇiŒn thoåi (713) 733-0403 ho¥c (832)
512-8502.

Nam-mô ñÜÖng lai hå sanh Di-L¥c Tôn VÜÖng PhÆt.

