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Tâm Thư: Thêm Một Lần Kêu Gọi Ủng Hộ Đạo Tràng Chùa Bảo Quang
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý Đồng Hương và quý Đạo Hữu Phật Tử xa gần.
„Đạo Pháp trường tồn do Tăng Ni hoằng hóa
Thiền môn hưng thạnh bởi Đàn Việt phát tâm“.
Thưa quý vị,
Cách đây ba năm về trước ngôi già lam Bảo Quang đã được tổ chức Lễ Hoàn Nguyện dưới sự chứng minh
của chư Tôn Đức Tăng Ni trong Giáo Hội Âu Châu, tuy những phương tiện sinh hoạt, thờ phượng cũng như
mái chùa, sân vườn v.v… chưa được thực hiện. Sau những chuổi ngày dài tuyết lạnh nơi tha hương vào mùa
đông, hoặc sau những lần mưa to gió lớn chúng tôi nhìn thấy được các cửa sổ bị nước mưa làm cho ướt các
sàn nhà và gây ảnh hưởng đến sự bảo tồn ngôi Già Lam. Hơn thế nữa mái chùa đã được xuất hiện giữa lòng
nhân thế không ngoài mục đích, cho con người tìm về Chánh đạo, tu tâm dưỡng tánh ngỏ hầu xóa đi những
khổ đau, thiên tai và chiến tranh của thế giới chúng ta đang sống hiện nay.
„Một đức Phật ra đời đau khổ liền nhẹ vơi
Một Già Lam xuất hiện sưởi ấm bao lòng người“.
Vì những khắc khoải trên chúng tôi sẽ tiến hành làm mái chùa, cách nhiệt các vách tường xung quanh, kế
đến hàng rào và cổng chùa, sau cùng là sân vườn trong mùa hè năm 2012. Nhân đây chúng tôi cũng không
quên cám ơn những tấm lòng cao quý đã hướng về Chùa Bảo Quang –Schiffbeker Weg trong nhiều năm
qua, đặc biệt hơn nữa là trong thời gian 2008 quý vị tiếp tục ủng hộ từ vật chất lẫn tinh thần cho ngôi chùa
Bảo Quang-Billbrookdeich ngày nay. Để vun bồi phước đức ấy, một lần nữa nhà chùa tha thiết kêu gọi
sự hoan hỷ tham gia công quả, cúng dường cũng như ủng hộ tinh thần của quý vị để góp phần thuận
duyên cho những dự án tới.
„Hoằng Pháp vi gia vụ
Lợi Sanh vi sự nghiệp“.
Đó là bản hoài của chư Phật và chư Đại Tổ Sư đã truyền thừa qua nhiều thế hệ. Ngôi Chùa còn là nơi nuôi
dưỡng đời sống tâm linh của người con Phật, là nơi thờ phượng ngôi Tam Bảo và đồng thời là một nét đẹp
văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc giữa lòng nhân thế tràn đầy tinh thần Từ Bi và Trí Tuệ. Tuy trong hoàn cảnh
kinh tế khó khăn hiện tại này, chúng tôi rất mong được sự giúp đở, ủng hộ của quý vị. Cuối cùng, xin hồi
hướng những công đức cúng dường lên mười phương chư Phật cầu nguyện cho toàn thể liệt quý vị và gia
quyến được hưởng vô lượng an lạc trong suối nguồn Từ Bi của đấng Cha lành.
Mọi sự phát tâm công quả và góp phần cúng dường xin liên lạc về chùa Bảo Quang, hoặc chuyển vào
trương mục như sau: Pagode Bao Quang, Konto Nr. 1088 211 261, BLZ 200 505 50, Hamburger Sparkasse.
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