THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA LỄ
PHÓNG SANH 2016
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử xa gần.
Kinh Phật có dạy rằng: “Tâm từ chính là
nhân duyên đem đến cho mọi sự an
lạc”. 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 mọi loài chúng sanh đều có đủ
Phật tánh, nhưng chỉ vì ác nghiệp trước
đây sâu nặng, nên phải sanh làm súc
sinh. Ngày nào nghiệp chướng tiêu trừ,
phát tâm tu tập thì cũng có thể chứng
thành quả Phật. Vì vậy chúng ta phóng
sanh, cứu được một mạng sống tức cứu
được một vị Phật trong tương lai. Đây
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 hai ngày 16. và 17.04.2016
dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng
Tịnh Quang và nhị vị Thượng Tọa Thiện
Niệm, Tâm Huy từ Pháp Quốc đến cũng
như chư Tôn Đức Ni tại bổn tự cầu
nguyện thế giới hòa bình, nhân loại tất
cả tật bệnh đều được tiêu trừ và thoát
khỏi các tai nạn.

Chương Trình Lễ Phóng Sanh
Thứ bảy 16.04. 2016
10:00-11:30
Khai kinh Thủy Sám
12:00-12:30
Thọ trai
13:00-14:00
Chỉ tịnh
14:00-16:15
Tụng kinh Thủy Sám
16:30-18:00
Thuyết Pháp
18:30-19:00
Dược thực
20:00-21:30
Thuyết Pháp
22:00
Chỉ tịnh
Chủ nhật 17.04. 2016
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 -10:00
Tụng kinh Thủy Sám
10:00-12:15
Lễ Phóng sanh
12:15-12:30
Cúng Chư Hương Linh
12:30-13:15
Thọ Trai
14:00-15:30
Thuyết Pháp
16:00
Công phu chiều
17:30
Hoàn mãn
Ngoài ra việc phóng sanh giúp chúng ta
nuôi dưỡng tâm từ bi, trong khi thực
hiện chúng ta mới có thể hiểu được chân
lý của vạn vật đều bình đẳng, mọi loài
chúng sanh đều có cảm giác, đều có Phật
tánh. Vì vậy chúng ta nên khởi tâm từ bi
với tất cả muôn loài trên thế gian.

Nguyện đem công đức này hồi hướng
cầu nguyện cho thế giới hòa bình nhân
sinh an lạc, cầu nguyện tất cả chư Hương
Linh Cữu Huyền Thất Tổ, Âm Hồn, Cô Hồn
được sớm siêu sanh về miền Tịnh Độ.
Chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật tử
thu xếp thời gian về tham dự khóa Lễ.
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hamburg, 07.03.2016
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