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Thư Mời
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính Bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa quý đồng hương Phật tử, các tôn giáo bạn.
Hằng năm, cứ vào mùa trăng tròn tháng tư âm lịch, tất cả Phật Giáo Đồ và nhân loại trên địa
cầu đều hân hoan đón mừng ngày đức Thế Tôn thị hiện giữa cõi đời. Sự ra đời của Ngài đã mở
ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ánh sáng Giác Ngộ và lòng Từ Bi rộng lớn.
Chính nhờ con đường Giác Ngộ và lòng Từ Bi đó của Ngài đã giúp cho nhân loại cởi bỏ được
những xiềng xích của khổ đau bởi mê lầm, kỳ thị và hận thù, để mọi người có thể nhìn nhau
trong sự hiểu biết, gần nhau với lòng độ lượng và bao dung.
Mùa Phật Đản cũng là cơ hội để tất cả mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc và tín
ngưỡng có thể đến với nhau trong tình yêu thương đồng loại, để tìm hiểu và tiếp nhận những
giá trị cao đẹp của Giáo Lý Phật Đà.
Chùa Bảo Quang trân trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2633, Phật Lịch 2553 vào 2 ngày
16 và 17 tháng 05 năm 2009 (nhằm ngày 22-23/04/Kỷ Sửu). Dưới sự chứng minh của Chư Tôn
Đức:
* Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu, phó viện trưởng Tu Viện Kim Sơn.
* Lama Passang Gelek.
* Đại Đức Thích Trung Nghiêm.
Chúng tôi kính thông báo và mời gọi quý Phật tử và đồng hương về tham dự Đại Lễ
Phật Đản lần thứ 2633 Phật lịch 2553 được tổ chức tại chùa Bảo Quang theo chương trình
sau.:
Ngày 16 tháng 05/2009.
07:30 chiều:
Giảng pháp của Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu.
09:00 chiều:
Văn nghệ Kính Mừng Phật Đản (Ban nhac đến từ Austin, TX).
Ngày 17 tháng 05/2009.
10:30 sáng:
Đại lễ chính thức.
12:30 trưa:
Dùng cơm trưa.
02:30 chiều:
Lễ Quy Y truyền thọ 5 giới cho Phật tử.(*)
04:00 chiều:
Cúng thí thực cô hồn và hoàn mãn.
(*) Ghi chú: Nhân dịp đại lễ Phật Đản, dưới sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Tịnh Diệu,
chúng tôi có tổ chức Lễ Quy Y và Truyền Thọ 5 Giới cho quý vị nào chưa quy y hoặc có con
em chưa quy y, nay xin được phát tâm quy y Tam Bảo. Xin quý vị vui lòng gởi Tên… ngày,
tháng, năm sanh, và một tấm hình 2x3 trước ngày 15 tháng 05 năm 2009 để Thầy làm Phái
Quy Y cho qúy vị. (qúy vị có thể liên lạc qua địa chỉ chùa Bảo Quang hoặc qua e-mail:
chuabaoquang_sa@yahoo.com)
Kính thư,
Tỳ Kheo Thích Trung Nghiêm.
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NAMO SAKYAMUNI BUDDHA
To all Reverend Monks:
To all our fellow Buddhists, friends of Bao Quang Temple, and members of other religious
entities:
Every year around the full moon of the Fourth Lunar year, the Buddhist followers all over
the world are joyfully celebrating Vesak, part of which is to commemorate the birth of the
Buddha, returning to this mundane world to begin a new era - an era of perfect Enlightenment,
and of the greatest compassion. Through this path to Enlightenment and the valuable
compassion, Buddha was able to facilitate the freedom for all sentient beings from misery,
unhappiness, discrimination, and hatred, and to encourage everybody to love one another, to
have kindness, compassion and generosity to all.
Vesak time is also an equal opportunity for all of us - regardless of religious origins, race,
or skin colors - to come together in harmony in order to learn, receive, and practice the profound
teachings of Buddha.
Bao Quang Temple, like all other Buddhist organizations worldwide, will also
observe this most important day of Vesak for the Buddhist year of 2553 on May 16th and 17th,
2009. The grand celebration will be under the participation of:
 Most Reverend Master Thich Tinh Dieu, vice-abbot of Kim Son Monastery.
 Lama Passang Gelek
 Reverend Thich Trung Nghiem
We cordially invite you, your family members and friends to come celebrate this
imperative Vesak remembrance day with us at the Temple, according to this tentative agenda:
Saturday May 16th
at 7:30 pm:
at 9:00 pm:

Dharma Talk by the Rev. Master Thich Tinh Dieu
Entertainment with the Vesak theme

Sunday May 17th
at 10:30 am:
at 12:30 noon:
at 2:30 pm:

The main celebration
Vegetarian lunch
Ceremony for Refuges to the Triple Jewels

(*) Notes: During this Vesak celebration, it is honorable to take refuges in the Buddha, the
Dharma, and the Sangha. The Temple is organizing such ceremony at this time. If you wish to
participate, please stop by the Temple for more information, or send your name, address, phone
number, birthday, and a 2x3” picture to the Temple’s address above before the 15th of May, so
we can prepare your certificate, and contact you for further information. You can also email your
data to chuabaoquang_sa@yahoo.com.
Sincerely yours,
Thich Trung Nghiem

