GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – CHI BỘ ĐỨC QUỐC
Chùa Bảo Quang – Billbrookdeich 307, 22113 Hamburg, Tel. 040 32961520

Thư mời tham dự Đại lễ kỳ siêu Hiệp kỵ chư Hương Linh
tại chùa Bảo Quang vào ngày 06. và 07.12.2014
Kính thưa quý Đồng Hương và quý Đạo Hữu Phật Tử xa gần.
Thành kính Tổ tiên ơn gia độ
Báo ân Phụ mẫu nghĩa sinh thành.
Với tinh thần tri ân và báo tứ trọng ân của người con phật, hàng năm cứ đến rằm tháng 10 Âm lịch Chùa
Bảo Quang tổ chức Đại lễ Kỳ siêu Hiệp kỵ cầu nguyện chư hương linh quý vị Tiền bối hữu công, chư Hương
linh tiền hậu công đức, chư Hương linh Đạo hữu, chư Hương linh Thai nhi quy y ký tự và liệt vị chư Hương
linh được siêu sanh về miền Phật quốc dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Tâm Huệ (Thụy Điển) và
Chư Ni tại bổn tự.
Chương trình lễ Hiệp kỵ:
Thứ bảy 06.12.2014
14:00
16:30-17:30
18:00-19:00
19:30-21:00
22:00
Chủ nhật 07.12.2014
09:30-11:00
11:00-11:45
11:45-12:15
12:30-13:30
14:30-16:30
16:30-17:30
18:00

Khai Kinh Thủy sám
Công phu chiều
Dùng chiều
Tụng Kinh Thủy Sám
Chỉ tịnh
Niệm Phật, Cúng ngọ, Cầu siêu chư Hương Linh
Thuyết Linh
Cung tiến Chư Hương Linh
Dùng trưa
Vấn đáp Phật pháp
Công phu chiều
Hoàn mãn

Đại lễ Kỳ siêu Hiệp kỵ này sẽ mang lại lợi lạc cho chư Hương linh, đây là cơ hội để chư Hương linh được
nương nhờ oai lực Tam Bảo. Chư Hương Linh được nghe lời khai thị từ Chư Tôn Đức, sám hối, xả bỏ trần
lao nghiệp chướng sanh về thế giới an lành. Đồng thời đây cũng là khóa tu dành cho những Hành giả đang
tu tập phát tâm Bồ đề đem tâm Phật chan hòa vào lòng đời, vào thế giới người đã khuất với tình thương
và lòng ân nghĩa, hướng về cầu nguyện cho tất cả Chư Hương linh, hiệu quả của sự cầu nguyện này sẽ bất
khả tư nghì.
Rất mong được đón tiếp tất cả Qúy vị về Chùa tham dự Đại lễ Cầu siêu Hiệp kỵ
Nam Mô Thường tin tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
Hamburg ngày 09.10.2014
Trụ Trì Chùa Bảo Quang

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm

