Mừng Lễ Khánh Đản
Xin ngưỡng chúc:
Các Chư-Tôn giáo phẩm
Phước trí trang-nghiêm, đạo quả viên-thành

Xin kính chúc:
Quý Phật-tử quý đạo hữu
Bồ-Đề tâm kiên cố, hạnh nguyện viên-thành

Nam-mô B°n SÜ Thích-Ca Mâu-Ni PhÆt
Kính thÜa toàn thể ñåi Chúng,
LÍ k› niŒm PhÆt-ñän låi vŠ, mang niŠm hân hoan và ánh Çåo vàng vào tâm hÒn ngÜ©i con PhÆt kh¡p nÖi. Ánh sáng trí tuŒ và tØ
bi Çó mang låi s¿ tÌnh thÙc cho th‰ gi§i chúng sanh.
Đức Th‰ Tôn vì lòng tØ bi, nên Çã giáng trÀn làm bÆc ThÀy cûa tr©i, ngÜ©i. Trong suÓt hÖn 45 næm chuy‹n pháp luân Ç‹ khai
thÎ, thành lÆp trên 300 pháp h¶i theo cæn cÖ duyên nghiŒp mà ti‰p Ùng chÌ Çåo Ç‹ nhân loåi tu tÆp giác ng¶, giäi thoát. Vì vÆy m‡i
næm Ç‰n ngày lÍ PhÆt ñän, ngÜ©i con PhÆt ÇŠu ôn låi lÎch sº, hånh nguyŒn Ç¶ tha cûa ñÙc B°n SÜ Thích Ca Ç‹ tri ân, chiêm
nghiŒm và hành trì.
Chan hòa v§i niŠm vui chung cûa ngÜ©i con PhÆt kh¡p nÖi, và hân hoan chào mØng Çåi lÍ Visak, Çåo tràng Thanh-Long, trang
tr†ng t° chÙc Çåi lễ PhÆt ñản vào thứ TÜ, ngày 10 tháng 5 næm 2017 (R¢m tháng TÜ AL) lúc 7:00 g chiều.
Kính m©i quš PhÆt tº, quš ñåo hºu xa gÀn tŠ t¿u vŠ Çåo tràng cùng chúng tôi ÇÒng thanh nguyŒn cÀu, ôn låi l©i ÇÙc PhÆt dåy.
Cùng nhau tu Çåo BÒ-ñŠ, trang nghiêm phÜ§c huŒ, và nguyŒn cho pháp gi§i chúng sanh nhÙt th©i ÇÒng Ç¡c vô thÜ®ng Chánh Giác.

Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Kèm theo Çây là t© s§ cầu nguyện. Xin qúy vÎ gªi s§ vŠ chùa trÜ§c ngày 2/5/2017 DÜÖng LÎch Ç‹ tránh s¿ thi‰u sót ho¥c trÍ nãi.
M†i tin tÙc xin liên låc vŠ sÓ ÇiŒn thoåi (832) 512-8502.

