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Tel. 040

Khóa Tu Quan Âm 
Nam Mô Đại Từ

 Kính thưa quý Đạo Hữu Phật Tử
 
Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh thiêng liêng tôn kính c
thân nữ giới nhập vào cuộc đời để 
tượng tu tập và Ngài lắng nghe tiếng kêu kh
tát Từ Bi. Bồ Tát Quan Thế Âm đã mang 
chúng ta sự nhẫn nại và sự tỉnh thứ
trong từng sát na. Để thành tựu sự hi
 
Để tưởng nhớ công đức cứu độ và T
lành cho qúy Phật tử về tụng kinh và l
Chùa Bảo Quang sẽ tổ chức khóa tu Quan Âm 
Thượng tọa Thích Thiện Tâm – 
mời qúy Phật tử, qúy Đồng hương thu x
đền đáp được lời đức Phật dạy: Ph
hành trì những lời dạy qúy báu của đ
 
Khóa tu Quan Âm là phương thuốc tr
tìm lại sự bình an và nguồn hạnh phúc m
cho thế giới hòa bình nhân sinh an l
Tổ, Âm Hồn, Cô Hồn được sớm sanh v

Chương trình khóa tu  

 
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ 
 
          Hamburg, ngày 22.05.
         
         Thay mặt Ni Trưởng Vi
             Trụ Trì Chùa Bảo Quan

      
 

Thứ bảy 
09:30 - 10:00  Lễ khai mạc 
10:00 - 11:30  Lạy Kinh Ngũ Bách Danh
12:00 - 13:00  Ngọ trai 
14:00 - 15:30  Trì Chú Đại Bi 
16:30 - 18:00  Pháp thoại  
18:30 - 19:30  Dược thực 
20:00 - 22:00  Tụng kinh Phổ
22:30   Chỉ tịnh 

T GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – CHI BỘ ĐỨ
o Quang Billbrookdeich 307, 22113 Hamburg 
Tel. 040-32961520 / 0176 81142750 

Thư Mời 
Khóa Tu Quan Âm Lần Thứ Ba 

ừ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm B
 

ử xa gần. 

nh thiêng liêng tôn kính của một vị Phật, m
 ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Ngài đã l
ng kêu khổ của chúng sanh để cứu độ nên Ngài đư
ã mang đến cho chúng ta tình yêu thương bao la như bi
ức để quay về với nội tâm, quán chiếu sự
hiểu biết ngõ hầu giải thoát khổ đau trong cu

và Từ Bi vô bờ bến của Bồ Tát đối với chúng sanh và đ
ng kinh và lễ lạy sám hối nhân lễ tưởng niệm Đức B

c khóa tu Quan Âm vào ngày 19-20.07. 2014 dư
 Mỹ quốc (Denver) và Ni Chúng tại Bổn T

ng hương thu xếp thời gian về tham dự khóa tu. Sự
y: Phật Pháp khó nghe, nay chúng ta đầy đủ

a đức Từ Phụ.  

c trị liệu những xúc não thân tâm, giúp Hành gi
nh phúc mới. Nguyện đem công  đức  này  h

i hòa bình nhân sinh an lạc, và cũng cầu nguyện tất cả chư Hương Linh C
m sanh về miền Tịnh Độ.  

Chủ nhật 
05:45 - 06:00  
06:00 - 07:00  
07:30 - 08:30  
09:00 - 11:30          L
12:00 - 13:30  
14:00 - 15:30  
15:30 - 16:30  
17:00 – 18:00  
 

 Tát Ma Ha Tát 

.2014 

ng Viện Chủ  
o Quang 

 
 
 

    TKN: Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm

ũ Bách Danh 

i Bi  

ổ Môn  

ỨC QUỐC 
 

Âm Bồ Tát 

t, một vị Bồ Tát đã đem hóa 
ã lấy âm thanh để làm đối 

nên Ngài được gọi là vị Bồ 
ương bao la như biển cả, cho 

ự tham, sân, si của tự ngã 
đau trong cuộc đời hiện tại.  

i chúng sanh và để tạo duyên 
c Bồ Tát Quan Thế Âm  

20.07. 2014 dưới sự hướng dẫn của  
n Tự. Chúng tôi tha thiết 
ự hiện diện của Qúy vị sẽ 
ủ nhân duyên để nghe và 

Hành giả định tĩnh tâm linh 
c  này  hồi  hướng  cầu  nguyện 

chư Hương Linh Cữu Huyền Thất 

 Tọa thiền 
 Công phu khuya 
 Tảo thực 

Lạy Kinh Ngũ Bách Danh 
 Ngọ trai 
 Pháp thoại  
 Phật pháp vấn đáp 
 Công phu chiều  

 
Đàm Nghiêm 


