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Year of The Rabbit 

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Kính thưa quý Đồng hương Phật tử, 

Là người con Phật, mỗi độ xuân về chúng ta đồng 
hân hoan đón mùa xuân mới; một mùa xuân mới 
khởi đầu vào ngày mùng Một chính là ngày Vía Bồ 
Tát Di Lặc. Ngài tượng trưng đức tánh từ bi hỉ xã, 
với  nụ cười  an nhiên tự tại, hân hoan biểu hiện cho 
một tương lai an vui hạnh phúc trong nhà Phật 
 
 Đạo Phật là Đạo giải thoát, Đạo ban vui cứu khổ, 
Bồ Tát Di Lặc biểu hiện  tâm từ bi, hoan hỉ đối với 
chúng sanh trong cuộc sống dẫy đầy phiền não. 
 
Ngài chứa đựng sự bao dung, hài hoà, bác ái, chính 
là thông điệp để nhắc nhỡ chúng ta chuyển hoá mọi 
phiền não bằng tấm lòng từ bi hỷ xả với tâm từ bi hỷ 
xả thì chính chúng ta cũng nỡ nụ cười an vui và 
hạnh phúc và cũng mang  nụ cười an lạc cho mọi 
người, đó là chúng ta thể hiện tâm từ chân thật của 
người con Phật. 
 
Xuân Quý mão,chúng ta hãy cùng nhau đón xuân 
với tâm nguyện thực hành theo công hạnh của Bồ 
Tát Di Lặc, noi theo hạnh bao dung từ bi hỉ xả của 
Bồ Tát Di Lặc-Vị Phật tương lai. 
 
Kính chúc Quý Đồng hương Phật tử, gia đình  
quyến thuộc, bạn bè thân hữu một năm mới-Quý 
mão vạn sự kiết tường thân  tâm thường an-lạc. 

Nam mô Đương Lai hạ sanh hoan-hỷ Di Lặc 

Tôn Phật Tác đại Chứng minh. 

Trân kính, 

 

Trụ Trì: Thích nữ An Thiện  

 

         CHƯƠNG TRÌNH 
Những Buổi Lễ Tết/Rằm Tháng Giêng-2023 



  Thứ bảy 21/01/2023 ( Ngày 30-01 âl) 

11:00am: Cung tiến chư Hương linh thờ tại 

Chùa.  

07:00pm: Lễ bái Sám hối cuối năm. 

  Chủ nhật 22/01/2023 (Mùng 01 tết) 

06:00am: Mừng Xuân Di Lặc. 

Lễ chúc Thánh và lạy Báo Tứ Trọng Ân Cúng 
ngọ, cúng chư Tổ Sư 

Cung tiến chư hương linh thờ tại Chùa Phật tử 
lễ Xuân đầu năm 
12:30pm: Phật tử thọ thực nhẹ đạo vị. 

 Chủ nhật/29/01/2023 (Mùng 08 tết). 

07:00pm: Lễ Cầu An đầu năm (cúng Sao  giải 
hạn) 

(ghi danh và có mặt trước 15 phút tại Chùa). 

 Chủ nhật  05/02/2023(15-01 rằm tháng 

 giêng Thượng Ngươn-Quý mão). 

11:00am: Cúng ngọ, chư Tổ Sư, cúng giỗ đầu 
năm hương linh thờ tại Chùa. 

12:30pm: Lễ cúng siêu độ Thập nhị loại cô 

 hồn-Mông Sơn Thí thực 

 

Viên mãn 
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