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VU LAN BÁO HIẾU PL: 2564 – DL 2020
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý đồng hương Phật tử.
Tháng bảy âm lịch, mùa Vu-Lan, lại về với người con phật khắp nơi. Mặc dù đại
dịch Coronavirus đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu đặc biệt tại Hoa Kỳ, nhưng chúng
ta không vì đó mà quên đi trách nhiệm cao cả của người con Phật đó là Tri Ân và Báo
Ân. Để cố gắng giữ gìn sức khỏe cho quý phật tử, chùa Viên Quang sẽ tổ chức lễ Vu Lan
năm nay tinh giản hơn vào Chủ nhật ngày 06 tháng 09 năm 2020.
Nay thư mời này thay cho thư mời như mọi năm, xin thông báo và kính mời quý
phật tử về chùa tham dự lễ Vu Lan để cầu nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu
thoát cùng cầu cho đại nạn dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, chúng sanh an
lạc. Kính chúc quý vị và gia quyến vô lượng cát tường, thân tâm an lạc.
Nam mô Vu-Lan Duyên-Khởi Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-Tát.
Trân trọng kính mời
Tỳ kheo Thích Đồng Thông
Trụ trì chùa Viên Quang

Lưu ý: Vì dịch bệnh còn rất phức tạp, nên quý vị lớn tuổi cùng quý Phật tử cảm
thấy không được khỏe xin cùng với chùa cầu nguyện tại nhà.
Quý Phật tử không về chùa tham dự được xin gởi danh sách cầu Siêu để chùa đọc
sớ vào ngày lễ như nêu trên.
Vì tình hình dịch bệnh nên chùa sẽ lo phần nấu ăn và phát thức ăn cho quý Phật tử
đem về. Chùa không nhận thức ăn và không tổ chức ăn tại chùa,

