ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
Phật Lịch 2565-(2021-DL)
Tại Chùa Viên Giác lúc 10:00 sáng Chủ
Nhật 30/05/2021 (nhằm 19/04 Âl-Tân sửu)
“Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn”
(Trên trời dưới trời, chỉ có trí tuệ siêu phàm của
Bậc Giác Ngộ mới là tôn quý)

Thiệp mời tham dự
Đại Lễ Phật Đản
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử.
Trải qua bốn mươi chín năm trong thời Đức Phật còn tại
thế, Đức Phật đã đi từ nơi này đến nơi khác để hoá độ
chúng sanh. Cuộc đời và con đường Hoằng Pháp của Đức
Phật từ lúc giáng trần đến khi nhập Niết bàn, Đức Phật đã
đem tình thương yêu đến muôn loài; Giáo pháp của Đức
Phật là con thuyền từ để cứu vớt chúng sanh vượt ra khỏi
luân hồi đến bờ giải thoát của mọi khổ đau.
Giáo pháp cao quý của Đức Phật nhắc nhở hàng đệ tử
chúng ta trên tinh thần trưởng dưỡng tâm từ bi, tâm hĩ xã
tâm từ bi sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trí tuệ để đạt được
một lối sống trong sự hiểu biết để ứng sử những thay đổi
trong cuộc sống với tâm từ bi, tâm hỷ xã.
Sự hiện diện của đại dịch Covid-19 đã thay đổi cuộc sống
của mọi người trên khắp toàn cầu, đã dẫn đến mối quan
tâm lo lắng vô biên cho sức khoẻ từng cá nhân cùng mọi
người xung quanh và xót xa thay cho những gia đình đã
phải sống trong cảnh biệt ly xa lìa quyến thuộc do đại dịch
Covid-19 gây ra.
Là đệ tử của Đức Phật chúng ta hãy đồng tâm kính
nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những ai đang sống
trong khổ đau do Covid-19. Nhân mùa Lễ Đức Phật Đản
sanh Chùa Viên Giác sẽ tổ chức buổi lễ trọng đại này.

“Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc
Ba ngàn thế giới đón Như Lai”

CHÙA VIÊN GIÁC
23 BROAD STREET
CABRAMATTA, NSW 2166
Phone: (02) 8764 8570 - Mobile: 0404 045 678
Email: chuaviengiac@hotmail.com
www.chuaviengiac.org.au

CHƯƠNG TRÌNH

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đồng hương Phật tử về
Chùa tham dự và cũng cùng chúng tôi huân tập quy luật
Covid-19;giữ gìn khoảng cách khi về Chùa tham dự buổi
lễ. Kính nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho quý
đồng hương Phật tử cùng gia đình quyến thuộc, gia đạo
hạnh phúc sở cầu như ý, sở nguyện viên thành và thế giới
sớm thoát khỏi và vượt qua nạn đại dịch COVID 19.
Nam Mô A Di Đà Phật.
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Chủ Nhật 30-05-2021
nhằm ngày
19 tháng 4 âm lịch Năm Tân Sửu
(Chương trình nghi lễ có thể thay đổi trong
ngày nếu có thay đổi mới quy luật COVID-19
của Chính phủ NSW trong thời điểm trên).
10:00 AM cử hành nghi lễ
“PHẬT ĐẢN SANH”
v Tụng Kinh Khánh Đản
v Cúng ngọ
v Lễ mộc dục (tắm Tôn tượng Đức Phật
Đản sanh)
v Cúng hương linh thờ tại Chùa
v Phật tử thọ nhận thức ăn nhẹ
v Cúng Thập nhị loại cô hồn
v Lễ Truyền Tam Quy Ngũ Giới
2:00 PM Hoàn Mãn
Ghi chú: ghi tên họ Cầu an,Cầu siêu trang sau.......

Trân Kính
Trụ Trì: Thích nữ An Thiện

