THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA LỄ
PHÓNG SANH
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử xa gần.
Trong kinh Phật dạy rằng: “Tâm từ
chính là nhân duyên đem đến cho mọi
sự an lạc”.
Vì muôn loài chúng sanh đều có sự
sống, đều biết tránh những nơi hung dữ,
tìm chổ an lành; đều biết tham sống sợ
chết, đều có vui, buồn, thương, ghét
v.v… Tất cả loài chúng sanh đều có đủ
Phật tánh như chúng ta, nhưng chỉ vì ác
nghiệp trước đây sâu nặng, nên chúng
sanh phải sanh làm súc sinh. Ngày nào
nghiệp chướng tiêu trừ, phát tâm tu tập
thì cũng đều chứng thành qủa Phật. Vì
vậy chúng ta phóng sanh, cứu được một
mạng sống, cứu được một vị Phật tương
lai. Và cũng là cơ hội để chúng ta hóa
giải oán thù, chấm dứt sự oan oan tương
báo.
Chùa Bảo Quang sẽ tổ chức Lễ Phóng
Sanh vào ngày 17-19.05.2013 ngõ hầu
cầu nguyện Thế Giới hòa bình, Nhân
loài tất cả tật bệnh đều được tiêu trừ và
thoát khỏi các tai nạn.
Chương Trình Lễ Phóng Sanh:
Thứ sáu, 17.05. 2013
10:00 Khai mạc Lễ Phóng Sanh

10:30-11:45
Khai Kinh Thủy sám
13:00-14:00
Chỉ tịnh
14:00-16:00
Tụng kinh Thủy Sám
16:30-18:00
Thính Pháp
18:30-19:00
Dược thực
20:00-21:30
Tụng kinh Thủy Sám
22:00
Chỉ tịnh
Thứ bảy, 18.05. 2013
05:15
Thức chúng
05:45-06:00
Tọa Thiền
06:00-07:00
Công phu khuya
07:30-08:00
Điểm tâm
09:00-11:30
Khai Kinh Địa Tạng
12:00-12:30
Thọ trai
13:00-14:00
Chỉ tịnh
14:00-16:15
Tụng kinh Địa Tạng
16:30-18:00
Thính Pháp
18:30-19:00
Dược thực
20:00-21:30
Tụng kinh Địa Tạng
22:00
Chỉ tịnh
Chủ nhật, 19.05. 2013
05:15
Thức chúng
05:45-06:00
Tọa Thiền
06:00-07:00
Công phu khuya
07:30-08:00
Điểm tâm
09:30
Chư Phật Tử vân tập
10:00-12:15
Lễ Phóng sanh
Cúng Húy Kỵ Sư Cố
12:15-12:30
Cúng Chư Hương Linh
12:30-13:15
Thọ Trai
14:00-15:30
Thuyết Pháp
16:00
Cúng Đại Thí Thực
17:30
Hoàn mãn

Ngoài
Ngo ra việc phóng sanh giúp chúng ta
nuô
ôi dưỡng tâm từ bi, trong khi thực
hiện
n chúng
ch
ta mới có thể hiểu được chân
lý của
c vạn vật đều bình đẳng, đều có
cảm
m giác,
gi
đều có Phật tánh. Vì vậy
chúng
ng ta nên
n khởi tâm từ bi với tất cả
muô
ôn loài trên thế gian.
Nguyện
Nguy đem công đức này hồi hướng
cầu
u nguyện
nguy cho thế giới hòa bình nhân
sinh an lạc,
l
và cũng cầu nguyện tất cả
chư
ư Hương Linh Cữu Huyền Thất Tổ,
Âm
m Hồn,
H
Cô Hồn được sớm sanh về
miềền Tịnh Độ.
úng tôi trân trọng kính mời quý Phật
Chú
tử thu xếp
x thời gian về tham dự khóa
Lễ Phóng
Ph
Sanh.
Để buổi
bu lễ được thành tựu viên mãn, ban
tổ chức
ch chúng tôi kêu gọi qúy Phật tử
ghi danh tham dự đến ngày 10.05.2013
Về việc thả cá tùy hỷ công đức của mỗi
cá nhân.
nh
Nam Mô Thường Hoan Hỷ
Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trụ trì chùa Bảo Quang

TKN. Thích Nữ Diệu Tâm

Đức Phật dạy: “Tất cả các tội ác, tội giết
hại là nặng nhất. Trong tất cả các công
đức, không giết hại là công đức lớn
nhất”.
Công đức phóng sanh:
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai
họa chiến tranh tàn sát.
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không
gặp các tai nạn.
4. Con cháu đông đúc, đời đời xưng
thạnh, nối dõi không ngừng.
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
6. Công việc làm ăn phát triển, hưng
thạnh, gặp nhiều thuận lợi.
7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài
vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt,
không lo buồn, sầu não.
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều
được an ổn.
10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô
cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được
vãng sinh về thế giới Tây phương
Cực Lạc.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG
NHẤT CHI BỘ ĐỨC QUỐC

KHÓA LỄ PHÓNG SANH TẠI SÔNG
CHÙA BẢO QUANG

Ngày 17.05. -19.05.2013
Billbroodeich 307- 22113 Hamburg
040-32961520 / 0176-81142750

Kính mời quý Phật Tử về tham dự.
Rất mong được đón tiếp quý vị.

