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Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Kính thÜa toàn th‹ Çåi chúng,
Hàng năm cứ vào độ trăng tròn tháng bảy âm lịch thì những người con Phật khắp nơi trên
thế giới đều vân tập về đạo tràng trân trọng dự lễ Vu-Lan. Một ngày lễ quan trọng của dân
tộc Việt-nam và nhất là những người con Phật cần phải thể hiện hiếu hạnh và tri ơn công ơn
sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền và quá vãng.
Tất nhiên báo hiếu không những chỉ nhằm vào ngày lễ Vu-Lan những nghi thức hành lễ
cho đến lời giáo huấn trong các kinh Phật đã trở thành ý nghiã truyền thống báo hiếu. Kinh
Phật thường có vô lượng nghiã để khế ứng vô lượng căn cơ chúng sinh, nên lời di giáo rất
chơn truyền, chiêu cảm lòng người trong chánh tín và làm sáng rực nền văn hóa học dân tộc
nên được ghi mãi theo thời gian. Vì thế Vu-lan đã trở thành một truyền thống đạo đức và
khuyến tấn cho người con Phật thực hiện đạo sống làm người với tinh thần hiếu hạnh.
Vu-Lan còn mang ý nghiã hạnh nguyện từ bi, xá tội vong nhân, nguyện cầu cho chúng
sinh được siêu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Thanh-Long đạo tràng xin trân trọng cử hành đại lễ Ullambana vào thứ sáu, ngày 28
tháng 8 năm 2015 lúc 7:30 chiều tức (rằm tháng 7 âm lịch). Kính mời toàn thể Phật tử và qúy
quan khách vân tập về đạo tràng cùng chúng tôi đồng nguyện cầu cho pháp giới chúng sinh,
cha mẹ hiện tiền và quá vãng được đượm nhuần mưa pháp và đồng thời cho các thế hệ con
cháu sau này đều được giáo dưỡng truyền thống hiếu đạo.
Kèm theo Çây là t© s§ hÒi-hÜ§ng. Xin qúy vÎ gªi s§ vŠ chùa trÜ§c ngày 9 tháng 8 næm
2015 Ç‹ tránh s¿ thi‰u sót ho¥c trÍ nãi. M†i tin tÙc xin liên låc vŠ sÓ ÇiŒn thoåi (713) 7319264 hoặc (713) 512-8502.
Nam mô ñåi Hi‰u Møc KiŠn-Liên BÒ Tát.

