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THƯ MỜI

Tham Dự Khóa Tu Niệm Phật Ngày 24.09-01.10.2017
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa qúy Đạo hữu xa gần.
Chúng ta rõ biết đa phần chúng sanh “do không nhận ra chân tâm thường trụ, thể tánh thanh tịnh sáng suốt
mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật, nên bị luân chuyển; lại ngu si khởi
tham dục, sanh ra đắm nhiễm qúa độ, sân si hung bạo, giải đãi hạ liệt, thất niệm bất định, các căn mê loạn,
giống như người từ tối tăm vào tối tăm, từ mờ mịt vào mờ mịt, xa lìa các việc ác, rồi trở lại giữ lấy các việc
ác”. Do đó mà chúng ta đã từng không biết bao nhiêu lần làm khổ mình, khổ người. Gieo rắc đau thương
cho muôn loài.
Chùa Bảo Quang long trọng tổ chức Khóa Tu Niệm Phật Một Tuần vào ngày 24.09-01.10.2017 dưới
sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Nghuyên Siêu- Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Như Điển, Đại Đức
Thích Hạnh Giới và chư Tôn đức Ni. Ngõ hầu tạo duyên lành với người con Phật trở về với chân tâm
thường lạc qua thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, để xây dựng tình thương, sống trọn hạnh phúc giữa ngũ
trược ác thế và luôn tỉnh thức, quán niệm vô thường, vượt thoát khổ đau sinh tử, tìm về bền bờ giải thoát.

Chương trình khóa tu:
Chủ nhật 24.09.2017
10:00
Lễ khai mạc Khóa Tu
10:30 – 11:45 Niệm Phật, Cúng Ngọ
12:00 – 13:00 Dùng trưa
14:30 – 16:00 Sinh hoạt Phật pháp
16:30 – 18:00 Niệm phật
18:30 – 19:00 Dùng Chiều
20:00 – 21:30 Sinh hoạt Phật pháp
22:00
Chỉ tịnh

Thứ hai 25.09.2017
05:45 – 07:00 Tụng kinh Lăng Nghiêm
08:00 – 08:30 Dùng sáng
09:15 – 11:00 Sinh hoạt phật pháp
11:15 – 11:45 Cúng ngọ
12:00 – 12:45 Dùng trưa
13:00 – 14:00 Nghỉ trưa
14:00 – 16:00 Sinh hoạt phật pháp
16:30 – 18:00 Niệm phật, Công phu chiều
20:00 – 21:30 Niệm phật

Thứ sáu 29.09.2017 (09:00-18:00) Niệm Phật Miên Mật! 20:00 – 21:30 Sinh hoạt phật pháp.
Thứ bảy 30.10.2017 Lễ Hoa Đăng lúc 19:30-21:00/ Lễ bế mạc.
Chủ nhật 01.10/ 08:30-10:00 Lễ thả đèn hoa trên dòng sông chùa/ 10:30 -12:00 sinh hoạt phật pháp.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Phật tử thu xếp thời gian về chùa tu tập hồi hướng công đức cầu
nguyện Thế giới hòa bình.
Hamburg, ngày 09.08.2017
Ni trưởng Viện chủ
Trụ trì chùa Bảo Quang

TKN. Thích Nữ Diệu Tâm
TKN: Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm

