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THƯ MỜI
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – PL: 2563
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý đồng hương Phật tử.
Đức Thế-Tôn vì một đại sự nhân duyên “Khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến” cho tất
cả chúng sinh mà thị hiện ra đời. Hơn hai mươi lăm thế kỷ qua, ánh sáng Giác Ngộ và
Giáo Pháp nhiệm mầu chuyển mê khai ngộ của đức Phật đã đem lại lợi lạc vô biên cho
nhân quần xã hội, chữa lành những vết thương rạn nứt tàn phá tâm hồn con người.
Hòa chung niềm hân hoan với muôn triệu trái tim của người con Phật trên khắp thế
giới đón mừng ngày lịch sử, ngày thiêng liêng nhất: “Đại Lễ Phật Đản”, cũng là để thành
kính tôn vinh và tưởng niệm sự thị hiện hy hữu của Bậc Giác Ngộ có một không hai này,
Chùa Viên Quang sẽ long trọng tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Phật lịch 2563 vào lúc 10
giờ, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi), dưới sự
quang lâm chứng minh tham dự của chư tôn đức Tăng ni từ chùa Bảo Lâm, thành phố
West Chester, và Chùa Viên Quang, tiểu bang Ohio.
Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý đồng hương Phật Tử
xa gần thu xếp thì giờ quý báu, hoan hỷ về Chùa tham dự buổi lễ này. Sự hiện diện của
quý vị là tâm thành đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường ngày Đản sanh của đức Từ
Phụ, góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.Kính chúc quý vị
cùng cả gia đình được vô lượng an lạc nhân mùa Lễ Khánh Đản năm nay.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Đản Sanh Thọ Hạ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trân trọng kính mời,
Trụ Trì chùa Viên Quang

Tỳ Kheo Thích Đồng Thông
Lưu ý: Quý phật tử tham dự lễ xin đậu xe tại nhà thờ đối diện chùa vì bãi đậu xe trong chùa đã
dành cho việc trang trí lễ đài Phật Đản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN - PL: 2563
Chủ nhật ngày 19 tháng 05 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi)


- 10:00:

Phật-Tử tề-tựu.

- 10:20:

Cung nghinh chư Tăng quang lâm Lễ Đài.

- 10:30:

Cử hành Lễ Phật Đản (chương trình riêng)

- 11:00:

Thuyết giảng.

- 12:00:

Nghi lễ truyền thống mừng Phật Đản Sanh

- 12:30:

Nghi thức Tắm Phật

- 13:30:

Văn nghệ cúng dường Khánh Đản

- 13:40:

Thọ trai

- 15:30:

Thí thực cô hồn

- 16:00:

Hoàn mãn
_________________

