Chương Trình Tết

Thư Mời
Tết Nguyên Đán Ất Mùi

Thứ tư 18.02.2015
18:00 giờ
Lễ đón Giao Thừa, rước vía Phật Di Lặc, tụng
kinh cầu an đầu năm, chúc tết, múa Lân, phát
lộc lì xì, hát mừng xuân Ất Mùi.

Thứ năm 19.02.2015 (Mồng một tết)
06:00 Tụng kinh Lăng Nghiêm
Kính gửi Qúy Phật tử, Qúy Đồng Hương,
10:00 Tụng kinh phổ môn cầu an đầu năm
11:00 Cúng Ngọ, Cúng Tổ, Cúng Chư
Kính thưa Qúy liệt vị,
Hương Linh thờ tại chùa.
Một lần nữa mùa xuân Dân tộc trở về với 16:00 Cúng thí thực Cô Hồn
tất cả niềm an vui và hoan hỷ trong nụ cười
của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng Thứ sáu 20.02 và thứ bảy 21.02.2015
Chương trình như ngày mồng một.
sanh trong ngày đầu năm. Hòa vào niềm vui
chung, chùa Bảo Quang sẽ tổ chức lễ đón Tết
Nguyên Đán Ất Mùi trong tinh thần thấm Chủ nhật 22.02.2015 – 10:00 giờ
Khai kinh Dược Sư
nhuần đạo vị Phật pháp tại thế gian.
cầu nguyện thế giới hòa bình
Tết là phong tục cổ truyền của dân tộc,
chúng sanh an lạc.
dù ở nơi đâu người Việt ly hương vẫn mong
muốn trở về dưới mái chùa để nhớ lại phong
tục ngày Xuân, để hàn huyên chia xẽ niềm vui Thứ bảy 28.02.2015 Tụng kinh Pháp Hoa
8:00 giờ (tụng trọn bộ cả ngày)
trong những ngày tết và để lễ Phật, tụng kinh,
cầu nguyện một năm mới tốt đẹp, vạn sự như
Chủ nhật 08:03.2015 - 09:30
ý, an lạc kiết tường.
Cúng Rằm tháng giêng, dâng sớ cầu an,
Hoàn kinh Dược Sư và đảnh lễ Xá Lợi.

Trân trọng kính mời Qúy Phật tử, Qúy Đồng
Hương về chùa Bảo Quang tại
Billbrookdeich 307, 22113 Hamburg đón lễ
Giao Thừa, Tết Nguyên Đán Ất Mùi.
Trước thềm năm mới, chúng tôi thành tâm cầu
nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ Qúy
Phật tử, Qúy Đồng Hương cùng Bửu Quyến một
năm mới phước thọ tăng long, cát tường như ý.
Rất mong được đón tiếp Qúy vị.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hamburg, ngày 31.12.2014
Trụ trì chùa Bảo Quang

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tuệ Đàm Nghiêm

